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Van de redactie
De eerste sneeuw was al gevallen, het filerecord al gebroken
en de ijsbaan had alweer gedraaid. Dat waren uiteraard
prachtige voortekenen voor een bijzondere kerstmarkt, en
bijzonder was het! Lees het hele verslag over de recordpo-
ging, de kraampjes en de sfeer in deze Bode. Daarnaast de
vertrouwde schijnwerper, deze keer met Reina, die de
Peuterspeelzaal na jaren gaat verlaten, de oer-Vreelandse
Louise Mulder en de import-Vreelandse Marjan van den
Heuvel. In bedrijvigheid komt Careways van Mike Mol aan
bod. In Vroeger en Nu wordt het prachtige Terra Nova be-
schreven en in de Kinderpost vindt u weer de gedachten en
creaties van en voor onze Vreelandse scholieren. Wij wensen
een ieder, conform de warme cartoongroet, fijne dagen en
een heel gelukkig, gezond en mooi 2011. 

De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

tel.: (0294) - 23 31 79
fax: (0294) - 23 36 04

Het is alweer het laatste “Bericht van de
Dorpsraad Vreeland” van dit jaar.
De belangrijkste activiteit voor eind 2010/
begin 2011 is de nieuwjaars bijeenkomst
op 1 januari 2011 (plaats Dorpshuis, aan-
vang 16.30). Leden en niet-leden van de
Dorpsraad Vreeland zijn van harte welkom
en kunnen dan ook kennis maken met de
nieuwe beheerders van het Dorps-huis,
John Kramer en Nicoline Duijzer. We zul-
len op dat moment ook afscheid nemen
van de huidige beheerder, Robert van den
Bos. Lopende zaken/onderwerpen op dit
ogenblik zijn; N 201: Op 17 november 2010
is er een overleg geweest met de gedeputeer-
de Mobiliteit van de Provincie Utrecht, wet-
houders gemeente Loenen en de Dorps-raad
Vreeland. Afgesproken is dat de provincie
Utrecht alsnog de mogelijkheden voor een 3
baans brug over het Amsterdam Rijn Kanaal
gaat onderzoeken. Het Aquaduct blijft op
de provinciale lijst van te realiseren projec-
ten. Helaas is er tot 2020 nog geen budget
hiervoor gereserveerd.

UMTS: De beroepschriften en de
Voorlopige Voorziening zijn ingediend bij
de Rechtbank in Utrecht. De beroepspar-
tijen zijn bewoners van de Singel (en om-
geving) en de Dorpsraad Vreeland.
Parkeren: De werkgroep parkeren heeft
begin december 2010 een voorstel inge-
diend bij B&W om parkeergelegenheid te
realiseren op het Sperwerterrein. Het
voorstel is om gebruik te maken van zg
grastegels. Er wordt ook gekeken naar  di-
verse andere voorzieningen.
Halfjaarlijks overleg met B&W: Over het
laatste halfjaarlijkse overleg met B&W
van de gemeente Loenen (14 december
2010) zullen wij in de januari editie van de
Vreelandbode verslag doen.
Terugkijkend is het publiceren van het
Dorpsplan Vreeland en het overhandigen
hiervan aan het gemeente bestuur een
zeer belangrijke mijlpaal geweest in het
korte bestaan van de Dorpsraad Vreeland.
Het bestuur wenst u goede feestdagen en
een voorspoedig 2011!

Bericht van de Dorpsraad  

Honderden kinderen uit de hele gemeente
Stichtse Vecht verzamelden zich op vrijdag-
middag 10 december op de Floraweg in
Vreeland voor het verbreken van het record:
grootste KinderKerstKoor. Voor het
Guinness Book of Records waren er nét te
weinig, maar er is wel een ‘Stichtse Vecht
Record’ neergezet! De recordpoging werd
gepresenteerd door Pauline van Aken in de
rol van Mega Mindy. Tijdens de recordpo-
ging traden verschillende bekende
Nederlanders op, waaronder Marco Bakker
en GTST-acteurs Pip Pellens en Robin
Martens, alias Wiet en Rikki. Musicalster
Ellen Evers droeg het nummer ‘Rudolph
the rednosed Reindeer’ op aan onze burge-
meester Rudi Boekhoven, die juist op deze
dag zijn 40-jarig jubileum vierde. Hij is daar-
mee de langstzittende burgemeester van
Nederland, nog een record! Hij ontving uit

Ellen’s handen een mand met kadootjes
van Vreelandse bedrijven. Rapper MC Lazy
rapte samen met het kinderkoor de rap
‘Malaria, Malarinee’! Als afsluiting overhan-
digde  Mylène Gordinau, bekend van
school-tv, de cheque met een bedrag van bij-
na € 1500 aan Arjan Erkel, ambassadeur
van de in Loenen gevestigde stichting
Malaria No More! Hierdoor kunnen er bin-
nenkort weer 450 kinderen rustig onder
een klamboe slapen. Door RTV Utrecht is
een reportage gemaakt voor het program-
ma ‘U vandaag’, wat te zien is op
RTVUtrecht.nl bij Programma gemist.

Enthousiaste deelnemers Kerstmarkt
De organisatie van de Kerstmarkt lag, na-
mens de bedrijfsvereniging, weer in han-
den van Karin van Dis en Sandra Boogert. 

Lees verder op pagina 3

Geslaagde recordpoging voor Malaria No More!

Super sfeervolle Kerstmarkt 

Houd 
Vreeland 

mooi!
Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: gemeente@loenen.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.loenen.nl
Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur
Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241 CP Kortenhoef
Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel. 230400
loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huishoudelijke ondersteuning 
tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel. 231315
Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl
Dorpsraad Vreeland
p/a Raadhuislaan 3, Vreeland
tel. 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Vivium Klantenservice
Woonzorg-Thuiszorg-Services
Postbus 406, 1270 AK Huizen
Tel. 035-6924924, www.vivium.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting
Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar,
Juliette Jonker, Annelies Weijschedé,
Renée Bink, Saskia lutje Beerenbroek-
Nooij, Connie Lohuis en Barbara Mees
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen en
Engeline van Ee
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag
Administratie: Carola Marseille 
(penningmeester)  
Website: Rens van der Meer. 
Oplage: 1000 exemplaren. Drukker: 
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 12 januari 2011 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 20 januari.
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten, danwel
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Vechtzooitjes
• Op zoek naar een oppas?
Dan bent u bij mij aan het goede adres.
Mijn naam is Fleur van Zuylen. Ik ben 17
jaar en heb al veel ervaring met kinde-
ren. Op elke avond beschikbaar.
Mijn telefoon nummer is: 06-52-316441
of anders 234725

• Gevraagd: Oppas gevraagd voor Jop en
Anna op donderdag vanaf 15.15-18.00
uur past dit in jouw schoolrooster en
vind je het leuk om op te passen bel ons
dan graag. tel:06-41912628 

Colofon

17 dec. Kerstsamenzijn senioren 
in de Til, 15.00 uur

18 dec. Start Kerstvakantie CSV
22 dec. Kerstconcert Grote Kerk 

Loenen, 20.00 uur
25/26 dec. Kerstavond
31 dec. Oudejaarsavond
1 jan. 2011 Nieuwjaarsborrel Dorpsraad 

in het Dorpshuis, 16.30 uur
4 jan. Zonsverduistering boven 

Vreeland, 09.17 uur

Straatweg 1
3621 BG Breukelen
Tel. (0346) 561478,
fax (0346) 283400 
info@deolifant.nl

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
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Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355 
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, tel. 0294 - 26 54 48

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel” centrum 
voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl

zo. 19 dec. ds. A.S. Klusener
Kerstnachtdienst 

vr. 24 dec.  dhr. C.Boers 22.00 uur      
za. 25 dec.  ds. C. J. van Leeuwen - Assink
zo. 26 dec. ds. J. Schaap
vr. 31 dec. ds. W. S Duvekot 19.30 uur  
za. 1 jan.  liturgiecommissie 10.00 uur     
zo. 2 jan. mevr. A.C.  van Halsema 
zo. 9 jan. dhr. C. Boers
zo. 16 jan. ds. M. Elbers 
Aanvang diensten 10.00 uur
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Quality in food and wines

Fingerfood & diners 

Bedrijfslunches

Catering aan boord

Aankleding & decoratie

www.casacatering.nl    |   info@casacatering.nl

Vreeland Monique Bruins       0294-267704
Amsterdam     Susanne Bruins       020-3343854

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W esthe-labelle.nl

Wij wensen u allen fijne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.
Actie in december:
15% korting op alle behandelingen.

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Kerstmarkt

WINTER….tijd om aan je ontwikkeling te werken.
STAP5  biedt verschillende workshops aan:
TRANSFORMATIESPEL  Maak een stap in je persoonlijke ontwikkeling                
23 december van 10. 30 – 16.30 (€ 50,- incl. lunch)
13 januari  en 27 januari  19.00 – 22.00    
3 maart en 17 maart  19.00 – 22.00

TALENTENSPEL   leer je talenten kennen                                                 
20 januari 19.30 – 22.00 10 maart  19.30 – 22.00
Plaats in overleg/ kosten € 40,- per dagdeel 

WORKSHOP OMGAAN MET  CONFLICTEN maak effectief gebruik van conflicten
3 februari 19.30 – 22.00

WORKSHOP ENNEAGRAM leer beter omgaan met jezelf en anderen                    
17 februari  19.30 – 22.00                                      
Plaats in overleg / kosten € 20,- per avond

Meld je aan bij  STAP5TALENTONTWIKKELING
Lily  Vijftigschild 06 44284697 Joke Stapper 06 15620705
Lily.vijftigschild@telfort.nl                          Stapper@kabelfoon.nl 

Vervolg van pagina 1
Zij kregen hulp van vele vrijwilligers. Boer
Johan zette samen met zijn broer de
Kerststal in elkaar en zorgde voor de ezel,
Jozef en Maria en de 3 koningen. Vincent
Stapper en Reinko Abels regelden de prakti-
sche dingen en vele Vreelanders boden
spontaan hun hulp aan bij het ophangen
van de lichtsnoeren en indraaien van de
lampjes.  Dit jaar werd voor het eerst
Duinkerken bij de Kerstmarkt betrokken.
Dit bleek een goede zet. Het was hier gezel-
lig druk! Het leerlingorkest van muziekver-
eniging De Vecht speelde kerstliedjes, Riks
Noorman was er met zijn draaiorgel en de
glühwein, warme chocomel en verschillen-
de hapjes vonden gretig aftrek. In de appel-
schuur in de Breedstraat toonden Vree-
landse kunstenaars hun werk en in de
schuur ertegenover – van de voormalige sla-
gerij – werd onder leiding van Caspar
Zeldenrijk en Marjolein van de Toverkoe
druk geknutseld en getimmerd. 

Ook de standhouders waren enthousiast.
Barbara Virginia van BibloXX Design liet
haar zelf ontworpen tafels en kandelaars
zien. ‘Ik heb ook al op de woonbeurs ge-
staan. Maar deze Kerstmarkt is ook ontzet-
tend leuk. Er zijn al heel wat enthousiaste
mensen op mijn kraam geweest.’ Barbara’s
werk is te zien op www.bibloxx.com. 
Caroline Berends van Restaurant De
Nederlanden had voor de gelegenheid 40
kilo boerenkoolstamppot gemaakt. In vro-
lijke Mondriaan bekers werden de porties
uitgedeeld voor slechts twee euro mét
worst. En daar hadden de Vreelanders, ge-
zien de enorme rij, best zin in. Caroline: ‘Ik
merk nu al dat we volgend jaar nog meer
stamppot moeten maken!’ Caroline was la-
ter op de avond blij met de hulp van haar
dorpsvriendin Fleur van der Giessen. 

Coby Willig, van Kaasboerderij De Willigen,
was rond de klok van zes al met de kno-
flookkaas uitverkocht. Maar er waren nog
genoeg andere lekkere smaken over. ‘We
staan altijd op de Kerstmarkt. Wij horen bij
Vreeland én dus ook op de Kerstmarkt. Er
komen allemaal aardige mensen kaas ko-
pen. En met ons hotel gaat het ook heel
goed. Er komen volgend jaar nog apparte-
menten bij!’
Ria Terra stond als vanouds weer met
MozART kunst van de school  ‘de Mozarthof’
voor kinderen met een handicap in Hilver-
sum.  Ria: ‘Volgend jaar hebben we weer hou-
ten voorwerpen. Nu hebben we kaarten die
van schilderijen van onze kinderen zijn ge-
maakt. Het is heel gezellig om in je eigen
dorp te staan. De opbrengst van de verkoop
gaat naar de school. Dan kunnen we bijvoor-
beeld weer een vakantie voor de kinderen
subsidiëren. De andere spullen die we verko-
pen zijn gesponsord door bedrijven.’

Nico Perdijk staat op de Kerstmarkt om
Korenmolen de Ruiter onder de aandacht te
brengen. Nico: ‘Volgend jaar bestaan we 100
jaar. En dat gaan we vieren. Hoe, dat horen
jullie nog.’ Nico heeft twee molenaars in op-
leiding. Hijzelf doet het werk al ruim dertig
jaar. Het is zijn passie. En natuurlijk hoopt
Nico op véél donateurs. ‘Want de molen
hoort bij Vreeland’, aldus Nico. 
Lees verder op pagina 4
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De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 06 134 60 394

DEZE WINTER ÉCHT UIT (ETEN) 
WINTERMENU

Terrine van eendenlever met een chutney van kweepeer
***

Bisque van zeekreeft met royaal garnituur
***

Fazant met zuurkool en crème de volaille
***

Tarte aux pommes à la Paul Fagel

DINER 47,50

ZONDAGSE FAMILIE LUNCH
Genieten in ontspannen sfeer van heerlijke gerechten en wijnen,

met uw kinderen, familie en vrienden. Onze keuken is elke 
zondag van 13.00 tot 19.30 uur doorlopend geopend, regelmatig
willen wij op deze zondagen een thema verzorgen, dit kan zijn in

de vorm van muzikale ondersteuning, theater, een themamiddag in
het teken van wijn en spijs of één van de vele variaties hieromtrent.

PAUL FAGEL
Arsenaal Restaurants

Kooltjesbuurt 1, 1411 RZ Naarden-Vesting
info@paulfagel.nl • 035 - 694 91 48 • www.paulfagel.nl

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

Vervolg van pagina 3

In de appelschuur van de familie Griffioen
hebben onze plaatselijke kunstenaars
Dieuwer Elema, Liesbeth Romeijn en
Maarten Vlam hun prachtige werk tentoon-
gesteld. De belangstelling is groot. Ook bur-
gemeester Boekhoven is onder de indruk.
Hij zit nog een paar maanden op zijn post.
‘Dan is het ook wel mooi geweest. Ik ben ten-
slotte al zeventig jaar.’ Dat is hem overigens
niet aan te zien. Dit keer heeft ook de tien-
jarige Luna – dochter van Esther Smid, de
auteur van het boek ‘Gewoon Pech’– ruim-
te gekregen om haar tekeningen op te han-
gen. Nog voor dat het vuurwerk begint
heeft ze er al vier verkocht. Liesbeth
Romeijn: ‘We willen even een bedankje ge-
ven richting de familie Griffioen. Het is ont-
zettend aardig dat ze hun schuur ter be-
schikking hebben gesteld.’
Tot slot lopen we nog even langs bij
de kraam van Restaurant Vlinders
uit Loenen. Wat een ruimhartig
initiatief van de zusjes Petra en
Laura, de eigenaars van Vlinders,
om gratis kruidenbitter uit te de-
len én suikerspinnen. Laura: ‘Ik
heb denk ik al vijfhonderd kinde-
ren gelukkig gemaakt met een sui-
kerspin. We doen dit voor onze
gasten uit Vreeland én we hopen
natuurlijk ook nieuwe klanten
naar ons restaurant te trekken.’

Knallende afsluiting met Pronk
Vuurwerk!
De Kerstmarkt werd afgesloten
met de lampionnen/fakkeltocht
met aansluitend een knallend
vuurwerk verzorgd door de
Vreelander Bart Pronk, eigenaar
van Pronk Vuurwerk in ’t Rijpje.
‘Wauwwww! Dit is pas écht vuur-
werk’, riepen enkele kinderen al
na een paar seconden en dat was
pas het begin. Bijna 10 minuten
lang suisden en knalden de pijlen
de lucht in en ontstond een ware
vuurwerkshow.  ‘Dat dit consu-
mentenvuurwerk is kon bijna nie-
mand geloven. Toch is het gewoon
te koop bij ons in de winkel in ’t
Rijpje (NH), nog geen uur rijden
vanaf Vreeland’, vertelt Bart. ‘We
hebben in Vreeland 22 potten afge-
stoken. Mochten er mensen zijn
die met Oud en Nieuw ook zo’n
vuurwerkshow neer willen zetten,

dan is dat eenvoudig. Vanaf de website is het
afsteekschema te downloaden:
www.pronkvuurwerk.nl. Op deze website
staat ook het filmpje van de ‘Vuurwerk-
show 2010’  in Vreeland.’ 
Na het vuurwerk werd nog een gezellige
borrel gedronken bij Cor. Volgend jaar zal er
weer een Kerstmarkt zijn en wel op vrijdag
9 december 2011.

Bedankt!
Speciale dank gaat uit naar de sponsors van
de Kerstmarkt: Bedrijfsvereniging
Vreeland, HSM BV, DJBooth/ John Kramer,
Driessen Vreeland, gemeente Stichtse
Vecht, De Rabobank, De Willigen en Pronk
Vuurwerk! Dankzij de bijdragen van deze
sponsoren stond er vrijdag 10 december
zo’n gezellige Kerstmarkt met recordpo-
ging in ons dorp, afgesloten met een spette-
rend vuurwerk!

Meer foto’s zijn te zien op  www.vreelandbode.nl
en www.kerstmarktvreeland.nl.

Kerstmarkt
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Nog zo’n 15 dagen te gaan en dan horen wij
bij de Gemeente Stichtse Vecht. Maar hoe
zorg je er voor dat in die reusachtige nieu-
we gemeente ons Vreelandse dorp mee-
telt? Met onze actieve Dorpsraad, het
Dorpsplan en U!

Daarom zetten we de spot op het bestuur
van de Dorpsraad. Mensen die Vreeland
een stem geven. Die aftasten wat er leeft,
welke behoeften en knelpunten hier spe-
len. Daarop zonodig inspelen bij de juiste
instanties. 
Wat goed dat ze er zijn. En dat u én de
Stichtse Vecht ze weet te vinden als het no-
dig is! Wat zij doen en wie zij precies zijn? 

Ontmoet…
Roos van
Monsjou (1977),
getrouwd met
Frank, is ruim 4
jaar geleden te-
ruggekomen
naar Vreeland en
is als moeder van
Marie Helene (4)
en kleine Laurens
(8mnd) gelukkig

dat haar kinderen hier, net zoals zijzelf in-
dertijd, in Vreeland opgroeien. Ze aarzelde
geen moment toen haar vader (Lodewijk
van Monsjou) opperde iets voor de
Dorpsraad te gaan doen. Ze nam direct
met enthousiasme een aantal taken op
zich.  Zoals -na haar studie rechten handig-
juridische aangelegenheden maar ook de
communicatie; u herinnert zich vast nog
wel haar opgewekte openingsstukjes in de
Vreelandbode. En dat ze met bolle buik
bloembollen plantte;  ook de ‘bollenactie’
van vorig jaar was haar initiatief. 

Ze is een tijdje met ouderschapsverlof en
houdt zich op de achtergrond op de hoog-
te van wat zich afspeelt. Zo vlak voor het
nieuwe jaar weet ze nog niet helemaal
wanneer en of ze weer terug keert. Maar
dit is ook de tijd van goede voornemens,
dus wie weet? Misschien zien we haar ko-
mend jaar wel weer voor een project van
de Dorpsraad in actie!

Bob van Gils, ge-
trouwd met Els en
vader van middel-
bare scholier Mark
(13), reed jaren ons
dorp in en uit voor
zijn werk als senior
consultant voor een
groot ICT bedrijf.
Niet dat dit minder
is geworden, maar

hij realiseerde zich een paar jaar geleden
dat hij graag iets meer in het dorp zou zijn,
en iets zou willen betekenen voor zijn om-
geving. Nu is hij een algemeen lid van de
Dorpsraad dat graag een luisterend oor
biedt en zijn inzichten deelt met medebe-
woners.
Veiligheid en automatisering, hoe kan het
ook anders, zijn activiteiten waar Bob zich
mee bemoeit. Verder levert hij de nodige
adhoc hand- en spandiensten. Hij vindt
het jammer dat er soms een beeld bestaat
van de Dorpsraad dat het geen zin heeft.
“Of dat men denkt dat het voor een select
groepje is”. Bob wil  benadrukken dat de
Dorpsraad zonder politieke lading op-
komt voor heel Vreeland. Hij hoopt op nog
meer jonge mensen die inventief en digi-
taal willen meedoen om Vreeland, ook in
een grotere gemeente, op de kaart te blij-
ven zetten!  A.W.

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. € 43,-

Het Dorpshuis

VREELAND
22 januari 2010
70’s & 80’s videoclip party!

Met DJ Devious
21.00 – 01.30 uur
vanaf 18 jaar

In de toekomst ook Friss-feesten
in het Dorpshuis!

Tel.: 0294 - 234 750
Fetha 16, Vreeland

Licht uit, Spot aan No 2 
Vreeland op de kaart

Beginnerscursus EHBO
De EHBO afdeling van Vreeland heeft be-
sloten om ook dit jaar een beginnerscur-
sus EHBO te geven. De cursus bestaat uit
12 lessen van 2 uur met aansluitend een
examen-avond. Een onderdeel van de cur-
sus is o.a. hartreanimatie en ook wordt
het bedienen van de AED (Automatische
Externe Defibrillator) aangeleerd. De kos-
ten bedragen € 195 incl. examengeld (deel-
name aan het examen is niet verplicht).
De cursus wordt gegeven door onze vaste
(gediplomeerde) instructrice, mevrouw
Cornelisse, en op 6 avonden krijgt u les
van een arts.

Er zijn nog plaatsen vrij, dus mocht u al
eens gedacht hebben aan het volgen van
een EHBO-cursus, dan kunt u deze nu bij
ons volgen. De cursus worden gegeven op
woensdagavond in het Dorpshuis in
Vreeland. De eerste les is woensdag 15 de-
cember om 20.00 uur, het volledige sche-
ma staat op onze website: www.ehbo-vree-
land.nl, waar u ook een aanmeldingsfor-
mulier vindt.

Voor aanvullende inlichtingen kunt u bel-
len met Henk Griffioen (0294-231846) of
Elly Schot ( 0294-234508).

Gezamelijk Kerstconcert in Loenen
Op 22 december as. om 20.00 uur kunt u
in de Grote Kerk in Loenen vast in de kerst-
stemming komen. Vreeland Vocaal,
Sursum Corda, Zingenzo-koor én Muziek-
vereniging De Vecht hebben een geweldig
kerstconcert voorbereid.  Daarbij worden
de amateurmuzikanten ondersteund
door de fantastische alt Laetitia Smit. We
hopen u allemaal te verwelkomen. En om

een tip van de sluier op te lichten:
Vreeland Vocaal zingt drie stemmige stuk-
ken uit de Messiah van Händel! En ook so-
liste Laetitia Smit zingt stukken uit dit
meesterwerk. De kaarten voor dit concert
kosten € 12,50. Ze zijn online te bestellen
bij kerstconcert@cpsv.nl . Maar u kunt de
kaarten  ook kopen bij Sigarenmagazijn
‘De Beurs’ in Loenen. Tel. 0294-231436.
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Machinaal borduren van logo’s & namen
Tevens levering van sport, promotie- 
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Stichtse Kade 51, 1243 HW ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429.

Uw dealer... waar service nog heel gewoon is.

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Gaat u voor de meest actuele aanbiedingen naar 
“ www.dewereldvandranken.nl”

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

‘Ondernemers zijn een apart slag’
Het is een gladde sneeuwige woensdag. Ik
glibber naar Fetha. Het loopt tegen borrel-
tijd en inderdaad  bij Mike Mol  en Carina
Douwes staat de gedecanteerde rode wijn al
klaar. Met drie glazen. Carina zet de toastjes
erbij. De openhaard brand en de twee jon-
gens Jouke (5) en Mathijs (8) zijn lekker aan
het spelen.  Mike steekt gelijk van wal. Hij
distribueert sinds zes jaar in dertig landen -
in Europa en het Midden-Oosten - medische
kussens en matrassen, die in de Verenigde
Staten worden geproduceerd. Het kantoor
en distributiecentrum van Careways
International staan in Weesp. 

Expat bestaan 
Carina en Mike hebben lang een expat be-
staan gekend. Na zijn opleiding aan
Nijenrode ging Mike voor een chemicaliën
concern werken. Hij vertrok naar Utah en
later naar  Dallas, waar Carina zich bij hem
voegde. Ze kennen elkaar al van de middel-
bare school in Breda. Samen woonden ze
vervolgens in Toronto, Jakarta en Genève.
Na twaalf jaar keerden ze terug naar
Nederland. Eerst naar Amsterdam. Carina  -
psychologe – ging als marketeer bij ABN
AMRO aan de slag. Daar werkt ze overigens
nog steeds. Toen Mathijs zich aangekondig-
de besloten Mike en Carina naar een dorp te
verhuizen. Het werd Vreeland en daar heb-
ben ze geen spijt van. Mike: ‘We wonen hier
heerlijk. Hebben hele gezellige buren en ge-
nieten van de kleinschaligheid. Het expat-
bestaan is niets voor kinderen. Het heeft na-
melijk ook een keerzijde. Je bent nergens
thuis en gaat toch je roots missen. En tegen
de tijd dat je vrienden hebt, moet je weer
vertrekken.’

Mensen helpen
Terug naar Careways. Mike heeft twee men-
sen in vaste dienst en twee parttimers aan
de slag. Nederland en België worden vanuit
Weesp bewerkt. In de overige landen werkt

Mike met agenten en distributeurs.  De kus-
sens en matrassen die hij verkoopt zijn bij-
zonder. ‘We  leveren aan revalidatietehui-
zen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen,
maar ook aan de tussenhandel. Ik heb dage-
lijks contact met ergotherapeuten en reva-
lidatieartsen. Er zijn mensen die een zit-
tend leven moeten leiden, omdat ze bijvoor-
beeld een spierziekte of dwarslaesie heb-
ben. Zij hebben vaak te maken met doorzit-
ten en doorliggen. Onze producten helpen
bij het voorkomen van en genezen van
doorzit- en doorligklachten. Het mooie van
dit werk is dat je leert je eigen problemen te
relativeren. Ik ben altijd weer blij dat wij ge-
zond zijn én dat we gezonde kinderen heb-
ben.  De afgelopen jaren heb ik deskundig-
heid opgedaan in de  ‘lig- en zit’ problema-
tiek. Ook voor gecompliceerde gevallen
hebben we oplossingen. Juist van die con-
tacten met eindgebruikers krijg ik veel
energie. Het is fijn om te doen. Ons markt-
aandeel blijft stevig groeien. Ook in het bui-
tenland. Dat heeft natuurlijk ook met de
vergrijzing van de bevolking te maken.’

Apart slag
Mike vindt ondernemers een apart slag
mensen. ‘Je moet er tegen kunnen om ’s
nachts regelmatig wakker te liggen,  om te
baden in het zweet omdat je niet weet wat
de volgende maand je gaat brengen. En
naarmate er meer kinderen worden gebo-
ren en de hypotheek hoger wordt, kunnen
de spanningen verder oplopen. Met die on-
zekerheid moet je kunnen en willen om-
gaan.’ Dan wordt het tijd om op te stappen.
Mike gaat met zijn tennisvrienden Joost
Beltman en Bastiaan Geurts in Loenen een
hapje eten. En Carina heeft de slavinken al
in de pan. Tot slot benadrukt het gastvrije
echtpaar dat ze gelukkig zijn, met elkaar,
met de kinderen en met Vreeland. ‘En’, zegt
Mike tot slot, ‘ik rij ’s morgens in tien minu-
ten langs het kanaal naar mijn werk toe.
Wat wil een mens nog meer!’ C.L.

Bedrijvigheid in Vreeland
Mike Mol, directeur-eigenaar Careways International
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Wij wensen iedereen een 
prettige Kerst en een 

voorspoedig en gezond 2011.

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

de Angstel
LIJSTENMAKERIJ

Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.
Schilderijen, prenten enz.

Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag zijn wij

van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991

IJsclub Voorwaarts Vreeland
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 december jl.
was de ijsbaan geopend! De ijsclub heeft
alle zeilen bijgezet om op tijd de baan
open en geveegd te krijgen en de keet be-
voorraad. Het was erg druk en erg gezel-
lig! De contributiestructuur is met ingang
van dit seizoen veranderd. Het bestuur
heeft hiertoe op 17 november jl. een ALV
gehouden om goedkeuring van de leden
te krijgen. Het rondbrengen van de kaart-
jes blijft altijd een heel gedoe voor de
spaarzame groep van vrijwilligers en is nu
afgeschaft. De afdracht van de contributie
is afhankelijk van aanwezigheid van de le-
den en was daardoor nooit waterdicht ter-
wijl voor ieder lid wél met de schaatsbond
moet worden afgerekend. Er is nu een ge-
zinslidmaatschap in het leven geroepen,
deze kost € 12,50. Ook kan men nog indi-
vidueel lid worden, dit kost € 7,50. Kijk
voor alle details op www.ijsclubvoor-
waartsvreeland.nl. In beginsel willen we
zoveel mogelijk met automatische incas-
so werken, een factuur ontvangen (via de
mail) kan ook.
Een nieuwe kantine is een heikel punt
omdat door een uitbreiding van Greif de
ontploffingszone is vergroot en wij in die
cirkel zijn terechtgekomen. We mogen
dus wel schaatsen en mee ontploffen
maar geen nieuw clubhuisje neerzetten
(voorlopig). Een schone taak voor het be-
stuur om daar tegen in te gaan.  
De barcommissie is alweer aan de slag ge-
weest met het verkopen van koek en zopie

en degene die zijn geweest hebben ge-
merkt hoe leuk het is om daar te vertoe-
ven. Uiteraard gaat zoiets wel gepaard
met aanvangsproblemen. Zo hebben we
zaterdag glühwein met chocomel ver-
mengd wat er toe heeft geleid dat menig
kind wat ongelukkig in het bekertje stond
te kijken. We hebben de rest aan de ouders
gevoerd die deze Vreelandse godendrank
wél konden waarderen.
De verwachting van de kenners is dat het
een strenge winter belooft te worden met
ijsplezier op de landijsbaan en – laten we
dat hopen – een toertocht, de commissie
is er klaar voor. Houd de website www.ijs-
clubvoorwaartsvreeland.nl in de gaten
voor alle nieuws en mededelingen.

RB. Amandelkrans 500 gr. € 8.95 Westeinder Oliebollen € 0.75

RB Amandelkrans 750 gr. € 12.50 Westeinder Oliebollen per 10 € 7.00

RB. Kerststol m. spijs 500 gr € 4.95 Oliebollen met krenten/ rozijnen € 0.70

RB. Kerststol m. spijs 750 gr. € 8.95 Oliebollen met krenten/ rozijnen per 10 € 6.50

RB. Kerststol z. spijs 500 gr. € 4,60 Oliebollen zonder € 0.70

RB. Kerststol z. spijs 750 gr. € 8.60 Oliebollen zonder per 10 € 6.50

Weihnachtstol Zeer luxe stol € 12.50 Appelbeignet € 1.45

Appelbol € 1.55

Berlinerbol € 1.55

Naam:                                                                                 Datum:

Telefoonnr. Uiterlijk 2 dagen voor de gewenste  datum inleveren aub.

Bestellijst feestdagen 2011 
Dagwinkel Aloys Hageman Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

�



Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woensdag 10.00 - 13.00 uur

Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 

Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

Welkom
Lekker, alweer bijna vakantie. In de speci-
ale Kerst-Kinderpost kun je lekker lezen!
Hee, wie zou de fotowedstrijd hebben ge-
wonnen? Zeg, heb jij ook goede voorne-
mens voor het nieuwe jaar? Lees het die-
renverhaal daarover of laat het je voorle-
zen. Heb je zin om te knutselen? Maak dan
van deze Kinderpost naamkaartjes voor
op een mooie gedekte tafel. Wat je ook
doet: doe het lekker zelf. Tot ziens bij de
Razende Reporters in het nieuwe jaar?
Fijne vakantie, kerstdagen en een goed
uiteinde.

Kindernieuws
• De Razende Reporters gaan nu echt

–echt echt– van start!!! Op 12  januari
2011 van 13.30 tot 15.00 uur. Het is 1x
per maand tot de zomer. Totaal: 5 keer.
Je leert interviewen en op rapportage
gaan. Thema’s: ‘de geheime club’  en ‘ik
sta bij je in het krijt’ – Wil je meer we-
ten? Of doe jij mee? Mail naar:
info@vreelandbode.nl

• De film Dik Trom draait in de bioscoop!
Over het jongetje dat maar aan 2 dingen
kan denken: eten en kattenkwaad. Wist
je dat er hiervoor al 7 films over Dik
Trom zijn gemaakt? Eentje daarvan is in
Vreeland opgenomen!

• Wie gaat het record vestigen - de winter
door in korte broek-? Dat kan er maar
eentje zijn! Dorus heeft ‘m nog niet uit
gedaan! (Alleen bij wintersportactivitei-
ten moet het van zijn ouders).

Dorus in korte broek

Raadseltje
Welke plaats in Nederland zoeken we?
1. Aan oude lol is niets te beleven, geef mij

maar ……….
2. Ze hoeft maar even in de zon te liggen

en …………….
Kijk helemaal aan het eind voor de ant-
woorden!

Uitslag fotowedstrijd
En de winnaars zijn:
- Jet van Dis
- Annet Heslenfeld
Van harte gefeliciteerd! Er ligt een prijsje
voor je klaar bij Tierelantijn!
Hier zijn de goede antwoorden:

A -4 B -5 C -9 D -1 E -6
F -8 G -2 H -7 I -10 J -3

Verhaal ‘goede voornemens’
Het is nieuwjaarsdag, de enige dag van
het jaar dat alle dieren bij elkaar zijn.
Ze maken van die gelegenheid gebruik
om elkaar alle goeds toe te wensen.
Maar ook om hun goede voornemens voor
het komende jaar te laten horen.
Vos zit tegenover Kip, Valk naast Muis en
Mier. Egel kletst met Worm en Wezel is be-
ste maatjes met Konijn. Niemand die een
ander lastig valt.
Ze zitten allemaal om een enorme ronde
tafel, vol met allerlei lekkers. Dan is het
tijd om de goede voornemens te laten ho-
ren. ‘Ik heb me voorgenomen om dit jaar
minder appels uit de tuin van Mier te
eten,’ zegt Worm.
‘Wat,’ roept Mier, ‘minder appels eten uit
mijn tuin! Wat is dat voor een goed voor-
nemen?’ ‘Nou, dat ik er minder opeet dan
in het afgelopen jaar,’ zegt Worm.
Mier wordt boos. ‘Dat is toch geen voorne-
men. Dan blijf je toch van mijn appels
snoepen.’ ‘Ja, maar wel minder,’ zegt
Worm bedremmeld.
‘Domme uil!’ roept Mier boos, ‘dat...’
‘Ho, ho!’ roept Uil die wakker schrikt, ‘wie
is hier dom?’
‘Worm!’ roept Mier hem toe.
‘Ja maar,’ zegt Uil, ‘worm is toch geen uil.’
De andere dieren moeten erom lachen.
‘Ik heb ook een voornemen gemaakt,’ sist
Slang. ‘Ik beloof dat ik dit jaar niemand in
de weg loop.’
‘En ik beloof dat ik dit jaar niet meer zo-
veel zal snoepen,’ roept Kauw.
‘En ik zal alle bloemetjes laten staan,’ zegt
Schaap. ‘En ik beloof ... ik beloof,’ stottert
Struisvogel, ‘dat ik dit jaar minder zal vlie-
gen.’ ‘Stop, stop,’ zegt Vos, ‘dat zijn toch
geen echte goede voornemens.
Een goed voornemen moet tijd of moeite
kosten.’

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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auto oskamp
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!

Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur
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Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 

Geldig voor 2 kids tot 31 december 2011

www.tunfun.nl V
rB

�

Buiten is het guur...

Binnen kan het sfeervol worden,
met een mooi hoorspel. 

Zoals De ontdekking van de hemel of 
Het stenen bruidsbed van Harry Mulisch.

Moeder of kind, geschreven en 
gelezen door Antoine Bodar              

Voor Vreelanders speciale kortingen

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21  Tel: 237304

Ook te koop bij Tierelantijn!!!

‘Zoals ...?’ zegt Slang. ‘Ja, zoals ...?’ roept
Uil. ‘Nou, zoals ...’ Vos kijkt de kring rond.
Zijn blik blijft rusten op Kip. ‘Zoals mijn
voornemen voor het komende jaar.’
De dieren kijken Vos aan. ‘En dat is?’
vraagt Wezel. ‘Mijn voornemen is dat ik
dit jaar veel vaker op bezoek ga bij Kip en
haar familie.’ Kip kijkt Vos vertederd aan.
Dat vindt ze nog eens aardig. ‘Dan is mijn
goede voornemen dat de deur voortaan al-
tijd voor je open staat, wanneer je ook
komt. Alle dieren klappen in de handen of
slaan met hun vleugels. Dat is inderdaad
een echt goed voornemen.
En Vos lacht vriendelijk naar Kip...

Met dank aan auteur: Hans Vermeer ©
Uitgeverij Zwijsen Educatief B.V. 

Wat zijn jouw voornemens?
Heb jij ook nog een goed voornemen voor
2011? En wat vind je van het voornemen
van Worm? Kip is blij met het voornemen
van Vos. Maar is dat wel zo’n goed idee? 

Doe het lekker zelf!
De kerstbomen zijn versierd, nu is het
wachten op de gasten. Schrijf de namen
van de gasten op de bovenste takken van
je denneboom en bevestig ze elk aan een
glas dat op tafel staat. 

Nodig
Dun groen karton, wit en rood papier (of
alleen deze Kinderpost), Glitters, Lijm,
Potlood, Schaar (vraag even een volwasse-
ne te helpen) Patroon voor de kerstboom

Stappen
1. Knip de kerstboom uit en trek ‘m over
op groen karton. Hoeveel bomen moet je
overtrekken? Hoeveel gasten zijn er? 2.
Knip de bomen uit en versier ze met uitge-
knipte ballen en sterretjes van het rode en
witte papier. 3. Plak alles, ook de glitters,
in de boom totdat ie mooi versiert is. Knip
aan de onderkant de stippellijn zodat je
de kerstboom op het glas kan schuiven.

Vrolijk kerstfeest allemaal!

Ko
p 

do
or

 L
ie

ke

www.malarianomorel.nl  rek.nr.: 56.10.25.312

Antwoorden raadseltje
1. Nieuwegein, 2. Bruinisse



Hemel boven Vreeland
2011 begint met een astronomische knal-
ler. Op 4 januari komt de zon gedeeltelijk
verduisterd op. Die dag vindt van 08.02 tot
10.40 uur een van de weinige zonsverduis-
teringen plaats, die vanuit Vreeland te zien
zijn. De maan schuift vanaf ons bezien pre-
cies voor de zon langs. De verduistering is
partieel. Dat betekent dat op het hoogte-
punt van de verduistering, om 09.17 uur,
niet de volledige zon, maar ruim 70 % be-
dekt is. Het zal die ochtend dan ook niet
echt donker worden, maar het ochtend-
licht zal wel wat anders aanvoelen. De ver-
duistering is met het blote oog te zien,
maar gemakkelijk wordt het niet. De zon
komt pas om 08.48 uur op en staat tijdens
de verduistering dus maar net boven de
oostelijke horizon. Je moet een vrij zicht op
de horizon hebben, om de verduistering te

kunnen zien.
Let daarbij
op, dat je niet
rechtstreeks
naar de zon
kijkt.
Bescherm je
ogen door een filter te gebruiken, waarmee
de intensiteit van het zonlicht kan worden
afgezwakt. Je kunt bv een DVD of CD als ex-
tra sterke zonnebril gebruiken door door
het metalen oppervlak te kijken (kijk niet
door het gat!). Het is de moeite waard om
naar deze verduistering te kijken. De vol-
gende gedeeltelijke zonsverduistering die
vanuit Vreeland te zien is, vindt pas plaats
in maart 2015. 

Figuur: de zon om 09.17 uur op 4 januari
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Kerstnachtdienst in het Oude Kerkje
In de Kerstnacht zullen de kerkklokken
van het oude kerkje aan de Kortenhoefse-
dijk u een welkom tegemoet luiden voor
de traditionele KERSTNACHTDIENST.
Al van verre straalt het in de schijnwer-
pers staande eeuwenoude gebouw u een
welkom toe. Binnen branden de kaarsen
en ontvangt de Oecumenische Streekge-
meente u van harte voor deze bijzondere
dienst in de Kerstnacht. Vorig jaar stroom-
de de kerk  - ondanks de barre weersom-
standigheden - al snel vol. De liturgie en
uitleg zullen ook dit jaar weer verzorgd
worden door de bekende theologe
Jacobine Geel, die u waarschijnlijk ook

wel kent van haar TV programma
“Schepper & Co” van de NCRV. 
De sopraan Saskia Eelman zal voor en met
ons zingen, terwijl Jos Smits de vleugel zal
bespelen. Aan het eind dragen wij het
licht de Kerstnacht in en is er natuurlijk
ook de traditionele warme chocolade-
melk!!

Aanvang:  22.00 uur
Toegang:  vrij - er zal worden gecollecteerd
voor de kerk en Kinderen in de Knel
Waar: Oude Hervormde kerkje aan de
Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef.
www.osg-kortenhoef.nl

Bibliotheekpunt in de school
De Regionale Bibliotheek Angstel Vecht en
Venen opent per 1 januari 2011 een nieuw
Bibliotheekpunt in  het gebouw van de
Brede School in Vreeland. Dit betekent dat
de Bibliobus vanaf januari 2011 niet meer
rijdt in Vreeland. De collecties zijn beperkt
van omvang en gericht op de jeugd tot 14
jaar en op mensen die gebonden zijn aan
de kern. De boeken komen in verrijdbare
en opvouwbare kasten te staan, zodat na de
uitleen de ruimte weer voor andere activi-
teiten gebruikt kan worden. 

Vrijwillige medewerkers gezocht!!
Het Bibliotheekpunt zal bemand worden
door vrijwillige medewerkers. Deze vrij-
willigers worden vanzelfsprekend bege-
leid en opgeleid door een medewerkster
van de Bibliotheek AVV. 

Voor het Bibliotheekpunt in Vreeland is
de bibliotheek dringend op zoek naar
mensen die vrijwilliger willen worden. De
openingstijden in Vreeland zijn gepland
op dinsdag en donderdagmiddag van
14.00-16.00 uur.  We zijn dan beschikbaar
voor de school, voor ouders en kinderen
en voor degenen die gebonden zijn aan
het dorp. Kunt u goed overweg met een
computer en vindt u het leuk om in de bi-
bliotheek onze bezoekers van dienst te
zijn en heeft u tijd?  Dan is dit misschien
iets voor u!
Wilt u meer weten over het werken als vrij-
williger, of heeft u vragen over het
Bibliotheekpunt bij u in de buurt, dan
kunt u mailen naar bibliotheekpunt@bi-
bliotheekavv.nl of contact opnemen met
Hanneke Paul, tel 06-13795351. 

John Kramer en Nicoline Duijzer

Vanaf 1 januari 2011 de nieuwe gezichten 
van “Dorpshuis Vreeland”

Voor meer informatie: 06 11 444 650

Kerst-samenkomst voor senioren
Aan alle belangstellenden van 65 jaar en
ouder en hun partner.
Als Protestantse Gemeente te Vreeland or-
ganiseren wij een middag, waarop we
kerstliederen zingen en teksten lezen
rond de geboorte van het kindje Jezus. We
nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn.
Deze bijeenkomst vindt plaats op:
Vrijdag 17 december 2010 van 15.00 tot
17.00 uur in gebouw ‘De Til’ naast de

Grote Kerk.
Koffie en thee staan klaar vanaf kwart
voor 3. Aansluitend is er gelegenheid om
onder het genot van een drankje na te pra-
ten.  Deze middag is voor iedereen, zowel
kerkelijk als niet kerkelijk. Wij hopen dat
we samen een fijne middag zullen heb-
ben. Voor extra informatie kunt u contact
opnemen met Ineke Griffioen, telefoon
0294-231020.
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Er wordt hard gebouwd aan Oud Over op
het landgoed Terra Nova. Een kale vlakte is
er nu nog, waar binnenkort een hypermo-
dern huis zal verrijzen. Wellicht herinnert
u zich nog dat tot een paar jaar geleden op
deze kale plek een wit huis stond. Dit huis
was gebouwd in de jaren dertig door
Richard Erdmann, de stichter van Terra
Nova. Erdmann, een Amsterdamse advo-
caat, had tussen 1910 en 1930 vele kavels
land, petgaten en legakkers gekocht in de
Loenderveense Plas. Zijn bedoeling was om
hier een schitterend landgoed van te ma-
ken. Schuiten met huisvuil uit Amsterdam
voeren af en aan om de trekgaten te dem-
pen en op die manier nieuw land (Terra
Nova) te creëren. Zo ontstond een landgoed
dat in totaal 50 ha zou tellen. Het huisvuil
werd bedekt met een laag vruchtbare aar-
de en een park met een grote variëteit aan
bomen, heesters en stuiken werd aange-
plant. Ook legde Erdmann vier stijltuinen
aan: een Japanse tuin, een Engelse rozen-
tuin, een Franse en een beeldentuin. Het
park stond boordevol met antieke beelden,
tafels, banken etc. Na zijn overlijden in
1962 zijn deze allemaal geveild, om de suc-
cessiebelasting te kunnen voldoen. Door-
dat de veilingcatalogus nog bestaat is  een
goed beeld te krijgen van de enorme hoe-
veelheid ornamenten die het park sierde.
De bedoeling was om in dit park een groots
landhuis te bouwen aan het einde van een
nieuw aangelegde oprijlaan, aan de plas. In

de tussentijd bouwde hij als tijdelijk onder-
komen een houten, Noors huis. Toen de
bouw van het landhuis door de crisisjaren
‘30 niet kon doorgaan (de oprijlaan was al
klaar en is nog steeds zichtbaar), werd het
houten huis afgebroken en werd in 1936
een bijna identiek huis opgetrokken in
steen. Op de oude foto is nog het eerste,
houten huis te zien met de sfeervolle veran-
da en zonwering. Het latere stenen huis
werd ingericht met oude bouwmaterialen
en antieke elementen zoals schouwen,
glas-in-loodramen en goudleerbehang. Zo
ontstonden Oudhollandse kamers, een
Louis XV- en een Louis XVI-zaal, allen ge-
vuld met prachtige kunst en antiek. Op het
terrein bij het huis waren ook twee dienst-
woningen en een paardenstal annex koets-
huis gebouwd in Oudhollandse stijl met
trapgevels, luikjes en raampjes met kleine
ruitjes. Ook stonden er vier theekoepels in
het park waarvan er nog twee over zijn. De
andere twee zijn gesloopt. Naast deze koe-
pels zijn ook de kassen, het botenhuis en de
volières in de loop der jaren gesloopt. Het
rijk ingerichte witte huis was ook dit lot be-
schoren. Op de unieke plek, het smalste
stuk land tussen de Vecht en de
Loenderveense plas, zal nu dus een nieuw
huis verrijzen. Over een jaar kunnen we in
deze rubriek het grote verschil zien. Dan
wordt de foto van ‘nu’  de historische foto
en zal de recente foto een heel ander beeld
laten zien!    J.J.

Vreeland 
vroeger....

...en nu!

Terra Nova

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

TON VERNOOIJ
! Super vers !

do - vr - zatSLAGERIJ

Ieder jaar proberen wij voor de kerstdagen het voor u zo gemakke-
lijk mogelijk te maken. Op onze bestellijst (te verkrijgen in onze
winkel) staan de meeste vleessoorten, vlees- en saladeschotels ver-
meld. Voor andere specifieke wensen en of bestellingen kunt u al-
tijd bij ons terecht, dan zullen wij meer dan ons best doen om dit
voor elkaar te krijgen.
•Gourmetschotel normaal € 5,50 per  persoon 
•Gourmetschotel speciaal € 6,00 per  persoon 
•Gourmetschotel de luxe  € 7,00 per  persoon 
•Fondueschotel € 5,50 per persoon

TON VERNOOIJ, slagerij
Brugstraat 2, Nederhorst den Berg, Tel: 0294 -251204

S
SLAGERIJ

S

“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639
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De oer-Vreelander
Het is een echte winterdag, de sneeuw-
vlokken vliegen voorbij en het waait hard.
We overleggen nog even, maar gaan toch
voor de wandeling. Sjaal hoog opgetrok-
ken en stappen maar. 

De hangjongeren
Louise Mulder-Dekker is 32 jaar en woon-
de vroeger met haar ouders en haar oude-
re broer op De Vliet. Ze heeft op de open-
bare basisschool gezeten, en is nog steeds
vriendinnen met de meiden die ze al van-
af de kleuterschool kent en met wie ze is
opgegroeid. Ze is getrouwd met Maarten
Mulder, haar grote jeugdliefde. Ze was 14
toen ze verkering kregen. Elke avond
sprak ze met een groep vrienden bij het
slingertouw naast het kleine kerkje of op
het schoolplein af. Gewoon kletsen, geen
gekkigheid. Een pakje sportlife en sigaret-
ten, dan had je het wel zo’n beetje gehad.
En maar hopen dat Maarten er ook zou
zijn. Uiteraard ging dat anders dan nu,
zonder sms, msn, pingen, enzovoort. Als
de kerkklok acht maal sloeg, ging je de
deur uit. Ze ging naar het Comenius
College in Hilversum, werkte een half
jaartje bij Aloys en paste op verschillende
kinderen in het dorp. Maarten werkte in
die tijd bij het pannenkoekenhuis.

Uit 
Na een paar jaar verkering, verliezen ze el-
kaar uit het oog. Tijdens een middagje
shoppen in Amsterdam wordt Louise door
Elite gevraagd of zij fotomodel wilde wor-
den, dat leek haar wel wat, maar mode-
shows lopen spraken haar meer aan.
Eenmaal werkzaam via Favourite Models
(Favourite Model of the Year geweest) veel
fotowerk gedaan maar voornamelijk
shows gelopen. In shows van onder meer
Mexx, Mart Visser, Frans Molenaar en
Frank Govers, internationale reizen en de
bijbehorende feestjes had ze het als 17 ja-
rige prima naar haar zin. Ik vraag haar of
het niet eng was op die leeftijd, maar ze is
altijd vrij nuchter geweest en hield zich
daardoor prima staande. Ze was wel veel

aan het sporten, diëten of eigenlijk bijna
niet aan het eten. Op die leeftijd heeft zo’n
oordeel over je uiterlijk best wel impact.
Na een paar jaar wil ze haar opleiding af-
maken en gaat vervolgens aan de slag bij
TMF/MTV. 

Kerstverhalen
Zeven jaar geleden staat ze op kerstavond
op het punt om met een groep mensen in
Vreeland naar de Kerstmis te gaan als de
deurbel gaat. Daar stond Maarten. Hij gaat
mee en na de dienst raken ze niet uitge-
praat. Het duurt maanden voor ze durven
toe te geven dat het een relatie is. Je wilt
zo’n lange vriendschap niet zomaar op
het spel zetten en je moet elkaar ook weer
leren kennen. Ze zijn wel intens met el-
kaar opgetrokken vroeger, maar hadden
elkaar in de tussenliggende jaren vrijwel
niet gesproken. Inmiddels wonen ze al-
weer 5 jaar in de Jan van Dieststraat, zijn
getrouwd en een half jaar geleden is doch-
ter Noor geboren. 

Thuis
Het nieuwe gezinsleven bevalt haar goed.
Ze heeft snel een goede balans gevonden.
Haar werk, inmiddels is ze planningscoör-
dinator bij Radio 538, vindt ze heel leuk.
En als ze aan het eind van de middag het
blije smoeltje van Noor ziet, is ze een ge-
lukkige moeder. Noor rijdt 3 dagen in de
week mee naar Hilversum, daar gaat ze
naar Villa Kakelbont. 1 dag in de week
heeft ze een oma dag met Louise’s moe-
der. Haar vader is helaas bijna 10 jaar gele-
den vrij plotseling overleden. Ze vindt het
erg dat hij Noor niet heeft gezien. Hij was
een echte kindervriend en zou gek op
haar zijn geweest. Hij was een actieve
man, bezig met onder meer DOS, de

Oranje Verenging en met zijn
werk. Louise is trots op haar
moeder, die na zijn overlijden
haar leven weer op orde heeft
gekregen, zelfs haar rijbewijs
heeft gehaald, met de compu-
ter leerde werken en druk is
met bridgen. Maarten’s moe-
der woont ook nog steeds in
Vreeland, op de Boterweg. Ze
gaan vaak gezellig een stukje
varen. Louise zegt lachend:
“het is best apart, dat ik als
kind daar al thuis kwam om
met Maarten tv te kijken, en ik
er nu met mijn dochter zit te
spelen”. Maarten werkt, na

een functie als geluidsman in de media,
bij onder meer Radar, Vermist en Lingo
(rode bal!), bij adviesbureau Royal
Haskoning als geluidsadviseur. Bij wijk- en
wegenbouw toont hij, onder andere met
een zelf ontwikkelde simulator, de impact
van geluidsmaatregelen op het woonge-
not aan.

Vreeland nu
Ze kan niet echt bedenken wat er vroeger
wel gebeurde dat nu weg is. Het is jammer
dat er winkels zijn verdwenen, maar het is
nog steeds een dorp met veel activiteiten
en verenigingen op het inwoneraantal. Er
is altijd wat te doen. En het dorp is mooi.
Ze vindt de laantjes nog altijd prachtig! En
ze houdt van de Vreelandse kneuterig-

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar en 

Saskia lutje Beerenbroek

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de 
Fetha in Vreeland naar 
Kaashandel E. de Vries

NIEUWE MENUKAART 
Wij sluiten van 31.12.2010 tot en met 06.01.2011 om
op vrijdag 7 januari met het diner weer open te gaan.

Onze nieuwe menukaart gaat dan ook in.
4 gangen menu du chef 65.00
5 gangen menu du chef 72.50
6 gangen menu du chef 80.00

WAARDEBON 25,00 
In de vorige editie van de Vreelandbode heeft u de

Waardebon kunnen uitknippen á 25,00. U kunt deze
inleveren in januari en februari.Vergeet deze niet!

OPENINGSTIJDEN 
Houdt u er rekening mee dat wij in januari en februari
gesloten zijn op zondag en maandag? Vanaf maart zijn

wij weer van dinsdag tot en met zondag geopend.

Fijne en knusse feestdagen gewenst en alle goeds en gezondheid in 2011!

Wilco & Caroline Berends
Restaurant Hotel de Nederlanden
Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland

Tel. 0294 23 23 26  •  info@nederlanden.nl  •  www.nederlanden.nl

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum
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heid. De vele bekenden, eendjes voeren en
bootje varen of heel veel en vaak wande-
len. Meer is niet nodig, ze is erg tevreden.

De import-Vreelanders
Cees en Marjan van den Heuvel
Twee maanden geleden gonsde het door
het dorp en op het schoolplein; Marjan,
Cees, Stijn en Daan zijn terug! Hoewel hun
buitenlandse avontuur ruim 4 jaar heeft
geduurd, kunnen de leeftijdgenoten van
Stijn en Daan zich moeiteloos hun oude
vriendjes herinneren en spelen ze weer
alsof ze nooit zijn weggeweest. Alleen de
jongste, Steffie, moet waarschijnlijk nog
een beetje wennen aan haar nieuwe om-
geving. Zij is de enige ‘Van den Heuvel’
met een Canadees paspoort en een
‘Nederland-ervaring’ die zich beperkte tot
de vakanties.

Cees en Marjan zijn liefjes sinds de eerste
maanden van hun studententijd in
Amsterdam. Cees komt uit Leidschendam
en studeerde Economie; Marjan is een
Brabantse en zij studeerde Communica-
tiewetenschappen. Nadat ze hun studies
hadden afgerond gingen ze samenwonen
en in 1999 meldde Stijn zich. Een enthou-
siast verhaal van een vriend die in
Vreeland is getrouwd, leidde er toe dat ze
in 2000 in ons dorp terecht kwamen.
Hoewel Marjan snel carrière maakte in de
media wereld, bleef het aan haar knagen
dat ze nooit had toegegeven aan haar ei-
genlijke passie om juf te worden. Na 8 jaar
gooide ze het roer om en melde zich bij de
Pabo. Een loopbaan in het onderwijs werd
echter gedwarsboomd door een Canadese
overname van het bedrijf waarvoor Cees
werkte. Cees moest kiezen, zijn carrière
als financieel directeur in Canada voort-
zetten of een nieuwe baan zoeken.  Ze ko-
zen aanvankelijk voor het laatste. Marjan
wilde helemaal niet weg van familie,
vrienden en haar vertrouwde omgeving.
Cees respecteerde dit en ging vervolgens
voor ABP werken maar na een half jaar be-
gon het toch te kriebelen, zoals ze het zelf
noemden, en in 2006 besloten ze alsnog
het avontuur aan te gaan; in eerste instan-
tie voor 2 tot 3 jaar, maar uiteindelijk zijn
het er 4 geworden.
Het kantoor waar Cees werkte, is geves-
tigd aan de westkust van Canada, in
Vancouver. Ze vonden een ruim huis in
een van de buitenwijken dat zich toevallig
ook nog nabij een strand èn een skigebied

bevond! De kinderen konden in dezelfde
wijk naar school, alleen spelen met
vriendjes liet aan spontaniteit te wensen
over omdat de afstanden groot zijn en
daar nu eenmaal alles met de auto ge-
beurt. Het schoolsysteem is op bepaalde
punten duidelijk anders. Aanvankelijk
moesten ze erg wennen maar inmiddels
kunnen Marjan en Cees duidelijk de voor-
delen benoemen:  leerkrachten en leerlin-
gen zitten niet vast aan verplichte metho-
des maar kunnen heel projectmatig te
werk gaan. Er ligt veel nadruk op het op
een natuurlijke manier aanleren van soci-
ale vaardigheden en verantwoordelijk-
heidsgevoel. Er is ruimte voor ‘fun’, en de
nadruk ligt erg op het prijzen van goed ge-
drag en goede prestaties.
Cees en Marjan voelden zich meteen thuis
in Canada. Met name ‘stay-at-home-mum’

Marjan werd gevraagd en
ongevraagd ondergedom-
peld in Canadese gebrui-
ken. Zo werd er, naar goed
Amerikaans gebruik, een
‘baby-shower’ (een soort
prenataal partijtje met ca-
deautjes) georganiseerd
toen ze zwanger was van
Steffie. Marjan kon dit net
op tijd afwenden en maakte
er een kraamfeestje van nà
de geboorte. Een geboorte
die overigens, geheel vol-
gens Nederlands gebruik,
thuis plaatsvond. Daarmee
was de nuchtere Brabantse
ook een grote uitzondering
in een land waar bevallen
een uitgesproken gehospi-

taliseerde aangelegenheid is. 

Na 4 jaar genoten te hebben van de vrien-
delijkheid, de ruimte, de veiligheid, alle
vakanties langs de hele Westkust en ook
nog de Olympische Spelen in je achter-
tuin, begon de gedachte aan de terugkeer
post te vatten. De kinderen kunnen nu
nog makkelijk terugkeren in het
Nederlandse schoolsysteem en na jaren-
lange ervaring acht Cees de tijd rijp om
zijn eigen bedrijf op te starten in de finan-
ciële dienstverlening. Daarnaast wordt de
nabijheid van familie en vrienden op
waarde geschat en werd de diversiteit, cre-
ativiteit en directheid van ons Nederlan-
ders toch wel erg gemist. 
Hoewel ze, nu ze net een paar maanden te-
rug zijn, eindeloos geconfronteerd wor-
den met bureaucratie en gebrek aan
klantgerichtheid van de Nederlandse
(voormalige overheids-) bedrijven en Cees
dagelijks in de file staat, gaan hun gedach-
ten soms heel even terug.
Gelukkig maar heel even. Tien jaar nadat
ze voor het eerst in Vreeland kwamen wo-
nen, voelen ze zich nu weer thuis. Ze wer-
den verwelkomd met een re-migratiepak-
ket en ze doen nu volop mee aan de
Sinterklaas-intocht en kerstmarkt. En als-
of dat niet genoeg is, zorgen ze er binnen-
kort ook nog voor dat er weer een Oer-
Vreelandse geboren wordt! 
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

Tel. 0294 - 232417   E-mail info@demper-consultancy.nl

Dames-, 
Herenkapsalon 

en Modeboetiek 
Exclusieve verkoop 

van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64

UITVERKOOP

Geef uw mening op 

www.vreelandbode.nl
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Buitenzonwering
Binnenzonwering

Rolluiken
Horren

• Shutters
• Terrasoverkapping
• Lifestyle artikelen
•

Showroom: Nieuw Walden 33
1394 PA Nederhorst den Berg

Tel. 0294-255501 www.rofazonweringen.nl

Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 11.30 tot 20.00 uur 
en op maandag zijn wij gesloten.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

* VERKOOP * SCHADE * REPARATIE * APK*
Binnenweg 24c - Loenersloot - Tel. 0294-293300

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

Altijd wind mee met een elektrische fiets
Wij zijn dealer van GIANT, GAZELLE, BATAVUS en MONTEGO

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

In de schijnwerper.... Juf Reina
Nog héél even en dan heet juf Reina ook weer
Reina van der Burg-Hellingwerf. Niet dat ze
voor altijd afscheid neemt van kinderen
maar…

…Vechtkroost gaat Reina missen
Reina van der Burg neemt per 1 januari 2011
afscheid van Vechtkroost, de Vreelandse peu-
terspeelzaal. “Het moment diende zich aan
en het is goed zo”, vertelt de jubilaris. Want
ook dat is ze, jubilaris, na 10 jaar leidster te
zijn bij Vechtkroost. Niet dat ze graag gaat –’t
is wel heel jammer hoor – ze denkt er nog
maar niet teveel aan.
Net zoals ze stopt begon ze ooit 10 jaar gele-
den op de peuterspeelzaal, het moment
diende zich aan. Al zo’n 15 jaar paste ze toen
al op kinderen bij haar thuis. Handig omdat
ze zelf opgroeiende kinderen had. “En er wa-
ren nog geen kinderdagverblijven zoals nu”
verklaart Reina nader. Heel wat Vreelandse
kinderen ving ze op, overdag, tussen de mid-
dag en na school met een kopje thee. Maar
daarmee stopte ze 4 jaar geleden (na 25 jaar!).

Speelzaal, zo heet het niet voor niets
En nu zal Vechtkroost haar gaan missen! Zelf
gaat ze het ook missen dat de kinderen straks
geen juf Reina meer zeggen. De juf die het zo
heerlijk vindt om met de kinderen te knutse-
len en muziek te maken. “Dat is belangrijk,”
verzekert Reina, “daarbij hebben kinderen
hun eigen inbreng”. Ze biedt ze iedere dag
iets aan om te knutselen.” De oude overhem-
den van echtgenoot Klaas zijn zeer nuttig
want er wordt wat af gekliederd, eh sorry, af
geverfd. Thuis wordt daar echt de tafel niet
voor vrij gemaakt, dan zit alles onder de verf,
onthult ze.  Niet dat iets hoeft. Geen zin? Dan
niet! Reina ziet wel wie er aanschuift voor het
knutselwerkje. Ze benadrukt: “Het is im-
mers een peuter–speel–zaal, ze zijn nu nog
puur natuur, dus laat ze maar gaan”. 

Bellenblazen
Natuurlijk wordt er ook van alles geleerd op
de speelzaal, maar dan wel spelenderwijs.
Juist daar geniet Reina van. Leren blazen is
helemaal niet zo makkelijk maar op Reina’s
manier is het zo geleerd! Ze leert het peuters
met behulp van een grote bak water. “Een

beetje sop erin, -fffffff- blazen, en het worden
zulke bellen” vertelt Reina terwijl ze met
handen gebaart hoe groot. “Daarna zoeken
de kinderen ieder een stukje gekleurd crêpe-
papier uit. Omdat het crêpepapier haar
kleur afgeeft in water, worden de bellen dan
weer rood, dan blauw of groen. Om die kop-
pies te zien met oogjes op steeltjes bij de enor-
me gekleurde zelfgeblazen bellen, ja daar ge-
niet ik van”.

Naar het dagverblijf
Gelukkig blijft ze wel met kinderen in con-
tact. Ze gaat op 2 vaste dagen werken op het
dagverblijf waar ze al regelmatige invaller
was. En bericht ze: ”een dag in de week pas ik
op de kleindochter van mijn broer, mijn
nichtje Senna”. Ze neemt dus nog geen af-
scheid van de peuters. Maar wel van haar col-
lega’s bij Vechtkroost. Ze werkte in een fijn
team van leidsters, eerder met Marjan en
Anja en ze zaten in 10 jaar op 3 verschillende
locaties. “Maar lest best, in de nieuwe brede
school is het heerlijk werken. En Nicolien,
Sandra en Hanneke gaan het nu prima met
hun drietjes opvangen” verzekert ze ons.
Dag juf Reina, dankjewel! A.W.

De Poldermodellen bereiden zich voor...
De ruim 50 leden van het koor “De
Poldermodellen” sluiten het seizoen op
16 december af met een optreden in
woonzorgcentrum ‘t Kampje in Loenen. 
Dirigente Bertie van Sevenbergen heeft
voor de leden zes weken extra lessen stem-
vorming en muziektheorie aangeboden.
Zo kunnen “De Poldermodellen” in janua-

ri weer verder. Het repertoire zal worden
verfijnd en aangevuld met nieuwe liede-
ren. Deze zullen te horen zijn tijdens een
groot concert in het 4en1 Theater in
Breukelen op 15 april 2011. Zet ‘t alvast in
de agenda! 
Voor meer informatie kijk op: 
www.depoldermodellen.nl. 

Schilderscursus van Hannelore Houdijk 
In januari 2011 starten in de Spot te
Nederhorst den Berg nieuwe schildercur-
sussen van Hannelore Houdijk.  Zij staat
bekend als portretspecialist die haar cur-
sisten – van beginners tot gevorderden –
veel tijd en ruimte biedt om te leren hoe
bijvoorbeeld een goed gelijkend portret te
maken.  Inschrijven kan nog t/m 20 de-
cember 2010.

Woensdag 5 januari t/m 16 maart 2011 (10
lessen)  Middag; 13.00 – 16.00 uur,  avond;
19.30 - 22.00 uur.  De kosten zijn € 210,-  in-
clusief materiaal en consumpties.
Inschrijven via:
hannelorehoudijk@gmail.com 
of bel 06 28945022
Website: www.hannelorehoudijk.punt.nl
of www.spot-nederhorst.nl.



Op donderdag 27 januari 2011 organi-
seert de Stichting Poëzie aan de Vecht de
jaarlijkse gedichtenavond in de biblio-
theek van Loenen aan de Vecht. Deze
avond zal een feestelijk tintje krijgen want
het is de vijfde keer dat de Stichting deze
avond met veel succes organiseert. Als spe-
ciale gast zal de dichter Tjitske Jansen een
aantal door haar geschreven gedichten
voordragen. Daarnaast kan een ieder die
dat wil een gedicht voordragen hetzij zelf
geschreven of van een bekende dichter.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door de 5-koppige groep CLACHAN met
Keltische folkmuziek. Deze gedichten-
avond wordt gesteund door de Stichting
Spaarbank Breukelen, de Vrienden van de
Bibliotheek in Loenen, en Boekhandel van
Kralingen in Breukelen.

Allen die een gedicht willen voordragen
dienen hun naam en hun gedicht vóór 20
december te zenden naar pvandenak-
ker@caiway.nl of Ietje.henk@live.nl. Zij
worden dan op zaterdag 15 januari om
13.00 uur verwacht op de generale repeti-
tie in de bibliotheek van Loenen.
Deze poëzieavond staat in het kader van
de Gedichtendag 2011 in Nederland en
Vlaanderen. 

Meer informatie: 
www.gedichtendag.org/activiteiten. 
Bij ZOEK het woord UTRECHT invoeren.
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail thea.dora@xs4all.nl

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Terugblik “Swing at the Fetha”
In het Dorpshuis op zondag 28 november 2010
Toen de band stipt om half drie ‘s middags
een aanvang nam, waren er ongeveer drie
tafeltjes bezet. Zanger Wim keek wat be-
zorgd naar de nog lege plekken. “Geen
sneeuw gevallen, dus daar kan het niet
aan liggen.” Pianist Jaap haalde even zijn
schouders op; “Joh, je weet dat veel men-
sen altijd later komen, je kan er nog niets
van zeggen.” Hij had gelijk, een half uurtje
later waren bijna alle tafeltjes bezet en
kwamen er nog steeds mensen binnen.
Het eerste instrumentale nummer van het
Combo “a Brooklyn Affair” word door
Wim altijd gebruikt om het geluid nog
wat nauwkeuriger af te regelen, zodat de
instrumenten zo goed mogelijk met el-
kaar in balans zijn en ook de gasten in de
zaal elkaar nog redelijk kunnen verstaan.
De donderdag ervoor was er, zoals gewoon-
lijk, nog ijverig gerepeteerd, waarbij voor-
al de intro’s en endings van de nummers
worden doorgenomen. 
Solo’s in de jazzmuziek zijn altijd afhanke-
lijk van stemming, inspiratie en virtuosi-
teit van de solist, dus die laten zich moei-
lijk vastleggen. 

Die laatste repetitie was nou niet echt vlek-
keloos verlopen, maar omdat in de muziek
vaak wordt gezegd: “Een slechte repetitie
gaat vooraf aan een geslaagd optreden”,
hielden we het er maar op dat het, zoals
meestal, allemaal wel goed zou komen.
Nou, het kwam goed! De mannen van het
Combo waren “begeisterd”, “geïnspi-
reerd”, “in the mood”… you name it! Het
was te merken aan de vele fraaie solo’s van
alle instrumentalisten, waarbij de saxsolo

van Frans, in Wim’s prima vocaal voorge-
dragen ballad “Teach me tonight” wel een
extra enthousiast applaus opleverde.
Misschien hing er die middag wel iets in
de lucht, want ook (vaste) gastaccordeonist
Gert Kreuger wist zijn idool Johnny Meyer
dit keer aardig te benaderen tijdens enke-
le uiterst swingende nummers. 

Een leuke afwisseling van het Amerikaan-
se Song Book repertoire waren de Hollan-
dse nummers “Als Sterren flonk’rend aan
de Hemel staan” en “Diep in mijn Hart”,
bekend van “Manke Nelis”, die overigens
door de gasten gezellig werden meegezon-
gen en zanger Wim probeerde iets van het
dialect van zijn geboorteplaats terug te ha-
len. Om gastzangeres Jeanne Verstift, door
Wim aangekondigd als “het nachtegaaltje
uit Weesp”, over te halen weer eens
“Georgia” samen met hem te zingen, was
niet veel nodig. Met veel plezier beklom de
kleine, charmante dame het podium en
liet horen nog steeds over een mooie, war-
me stem te beschikken. Het applaus nodig-
de uit voor “What a difference a Day
made”, als toegift en werd ook als duet ge-
bracht.
In de laatste serie gingen de voetjes nog
even flink van de vloer bij “Buona Sera
Signorita” en “Route 66” waarbij enkele
dansparen lieten zien dat Rock and Roll
niet leeftijd gebonden is.
Om 17.45 uur bedankte Wim, na een
“We’ll meet again”, de gasten, wensten een
ieder hele fijne feestdagen en met een “Tot
16 januari”, werd weer een heerlijke mid-
dag afgesloten.

Poëzie aan de Vecht

Te huur voorhuis 
van boerderij 

aan Nigtevechtseweg 
Voor info bellen naar 06 22793654
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Voor deze laatste maand van het jaar ben ik op zoek ge-
gaan naar een rode wijn die bij veel van uw kerstgerech-
ten kan passen. Mijn oog is gevallen op de Podgoria
Minis Elite merlot. Deze wijn is afkomstig uit
Roemenië, een land dat de afgelopen jaren vanwege
aanplanting van Europese druivensoorten en toepas-
sing van de nieuwste wijntechnieken behoorlijk in op-
komst is. De Roemeense wijnmakers proberen meer en
meer de wijn bruikbaar te maken voor de internationa-
le markt. Roemenië ligt op dezelfde breedtegraad als
Frankrijk, maar de hoge Karpaten in het midden, de
Zwarte Zee in het oosten en de Donau in het zuiden zor-
gen voor een continentaal klimaat. De wijngaarden lig-
gen verspreid over het land. De witte wijnen worden
voornamelijk gemaakt in het noorden en de meeste
rode wijnen komen uit het zuiden. De wijn van deze
maand is afkomstig van Elite. Dit is een Roemeens/
Oostenrijkse privaat-onderneming, die werd opgericht
in 2005. De onderneming is eigenaar van 23 hectare
wijnstokken in de wijngaard Plaiul Mask samengesteld
uit twee wijncentra, Minis in het zuiden en Madeira in
het noorden.  Maar nu snel over naar de wijn in mijn
glas. Deze heeft een helderrode doorzichtige kleur. In
de geur ruik je vooral rode bessen, kersen en tabak. In
de smaak komt vooral de smaak van vers geplukte ba-
silicum naar voren, tevens proef je rood fruit, vanille en
afgeronde tannine’s. Na de wijnbereiding wordt de
wijn in eikenhouten fusten gegoten om hem hier 18
maanden in te bewaren. Deze wijn zal prima combine-
ren met een hertenbiefstuk met rode kool en aardap-
pelgratin, maar ook stoofvlees met handgesneden friet
of een schotel carpaccio zal prima gezelschap zijn. 
De Podgoria Minis Elite merlot heeft een alcoholper-
centage van 13%, en is te koop voor € 11,95       bij de
Dagwinkel in Vreeland. Rest mij nog u hele fijne feest-
dagen toe te wensen! Veel proefplezier en tot in het
nieuwe jaar. Engeline van Ee

De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Proost

Wat was het weer gezellig en wat werkte alles
mee. Mooi weer, heerlijke warme chocolade met
of zonder ‘tik’ van De Nederlanden, veel kind-
jes en ontroerde ouders én grootouders. 

De intocht van Sint Nicolaas is een jaarlijks te-
rugkerend feest. Een traditie die ons dorp met
liefde en toewijding van veel dorpsgenoten in
ere houdt.

Aankomst Sinterklaas

Lijmen & Kitten
Electra & Lampen
PVC afvoermaterialen
Kranen & Sanitair
Tuingereedschappen
Klompen & Laarsen
Bevestigingsmaterialen
Bezems & Borstels
Handgereedschappen
Metselgereedschappen
Tuinhout, gaas en palen
Beslag voor kast en deuren
Sleutels, Messen & Scharen
Elektrische gereedschappen
Verven voor binnen en buiten
Werkkleding & Werkschoenen
Bouwstoffen & Bouwmaterialen
Luxaflex en Velux raambekleding
Kwasten, rollers en schuurpapieren
Fietsaccessoires o.a. banden en plakspullen
Hout en plaatmaterialen, alles op maat gezaagd en of geschaafd

Wat hebben we niet..?
We hebben eigenlijk alles...

en met de klantenkaart 
wordt het extra 

aantrekkelijk!

OUTDOOR-BOOTS
Model “ VENICE “, maten 39/47
� Bovenleder bruin gevet leder (waxed)
� Voering: thinsulate cambrelle

Nu voor f 109.95
plus een gratis fles

‘Glühwein’
Geldig tot 31 december 2010


