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Van de redactie
De Kerstmarkt verliep ondanks het stormachtige weer tij-
dens de dagen ervoor op rolletjes: ofwel op de schaats, in het
Dorpshuis ofwel in de dorpskern. Bezoekers lieten zich niet
afschrikken en kwamen in grote getalen naar de kraampjes
en de kerststal waar de familie Beukeboom met kameel en
ezel in de stal vertoefden. Als de kou de gemoederen naar be-
neden dreigde te halen was daar de glühwein op de markt. Er
gebeurde deze maand uiteraard meer,  Sinterklaas was na-
tuurlijk van de partij en de kinderen waren flink overstuur
toen de vlag kwijt was. Gelukkig was deze alleen maar weg-
gewaaid en werd deze snel teruggevonden. 

In deze Vreelandbode verder aandacht voor Joke Stapper en
Hendrik Driessen in het Rondje Zuwe en schoonheidsatelier
Enerki in Bedrijvigheid. In de Schijnwerper Delphine Slijper
en in ‘Wat doen ze nou’ gaat geheel in de komende winterse
sferen over de ijsclub. Wil je tenslotte Jupiter of Venus een
keer zien? Lees dan “de hemel boven Vreeland”  van Harold
Linnartz. 

We wensen iedereen een prachtige kerst 

en een heel goed 2012!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

De beleidsmedewerker van de Provincie
Utrecht, belast met de verbreding van de
brug over het Amsterdam Rijnkanaal ter
hoogte van de N201, heeft contact opge-
nomen met de Dorpsraad. John de Nooij
legt uit: ‘Hij heeft ons verzekerd dat er bij
zowel de Provincie als bij Rijkswaterstaat
wordt bekeken hoe de brug verbreed kan
worden. We worden op de hoogte gehou-
den. We hebben nog eens duidelijk ge-
maakt dat het wat Vreeland betreft vol-
doende is om een driebaansweg op de
brug te plannen. In de ochtend zijn dan
twee banen open van Hilversum richting
A-2 en ’s avonds zijn de twee banen in de
tegenoverstelde richting beschikbaar.’ De
Dorpsraad heeft ook het eerste overleg ge-
had met de ‘nieuwe’ ambtenaren van de
gemeente Stichtse Vecht in het gemeente-
huis in Maarssen. De Nooij: ‘Dat is ons niet
tegengevallen. Het lijken ons prettige en
bekwame mensen om mee samen te wer-
ken. We merken dat we als Vreelandse
Dorpsraad serieus worden genomen. We
hebben de lopende zaken besproken zoals

het parkeren op het Sperwerterrein, de
snelheid van boten op de Vecht en de ge-
vaarlijke fietsoversteek bij het BP Station.
En natuurlijk zijn ook de zaken die we al
bij het College Loenen hadden neergelegd
weer besproken.’  De Dorpsraad is ver-
heugd dat door de kinderen van CSV
Ridderhof, maar ook door verschillende
bewoners, weer veel bloembollen zijn ge-
plant, die na de winter het voorjaar zullen
inluiden. De bollen – in totaal zo’n 8000 –
worden door de gemeente betaald. Peter
Nagtegaal, de penningmeester van de
Dorpsraad wil nog even kwijt dat de
Dorpsraad de Stichting Vreeland 750 jaar
– in 2015  vieren we dit jubileum – finan-
cieel zal ondersteunen. Nagtegaal: ‘We ne-
men alvast de financiering van de bouw
van een website voor onze rekening en de
kosten voor de oprichtingsacte van de
Stichting.’ Dan tot slot zijn alle Vreelan-
ders natuurlijk weer van harte uitgeno-
digd op de nieuwjaarsreceptie op 1 januari
2012 in het Dorpshuis vanaf 16.30 uur. 

Bericht van de Dorpsraad  

Zichtbaar nagenietend van de goed verlo-
pen sfeervolle Kerstmarkt zitten de orga-
nisatoren Karin van Dis en Sandra
Boogert na afloop van de markt in de bier-
stube van het Dorpshuis. Ze hebben vanaf
het podium uitzicht op de overdekte
kunstijsbaan. “Wat een geluk met het
weer en wat een sfeer. Afgezien van een
kleine regenbui tijdens het vuurwerk is
het de hele dag droog gebleven!” 
In de dagen voorafgaand aan de
Kerstmarkt was het ronduit stormachtig.
De organisatie was al bang dat de
Kerstmarkt afgeblazen moest worden.
Dankzij Klaas van de gemeente Stichtse

Vecht stond de (gemeente)kerstboom op
tijd bij de Vecht en heeft de familie
Driessen de lampjes in de boom gehan-
gen. Vrijdagochtend liet de zon zich ge-
lukkig zien en kon het opbouwen van de
kramen beginnen. Vele handen maakten
licht werk tijdens het indraaien van de
lampjes. Al snel daarna werden de kraam-
pjes door de 40 standhouders sfeervol in-
gericht. Gezellige kerstdecoratie, speel-
goed, warme wanten, kerststukjes, siera-
den, sjaals, herenkleding, kaarsen.... van
alles was op de Kerstmarkt te koop. Vanaf
half vier was het meteen al gezellig druk. 

Lees verder op pagina 3

Unieke kerstsfeer in het dorp!
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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
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
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
e-mail: loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Alg.Maatsch. Werk/Thuiszorg
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheekpunt Vreeland
Het Bibliotheekpunt Vreeland is geves-
tigd in CSV Ridderhof
Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur
Donderdagmiddag 13.30-15.30 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rek. 11.27.81.632 t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar,
Juliette Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis
Marie-Anne van Stijgeren en Barbara Mees.
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Wilco
Berends en Pieter Hoekstra.
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Carola Marseille (penn.). 
Website: Rens van der Meer. 
Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
terlijk 11 januari 2012 inleveren via
info@vreelandbode.nl. 
De volgende Vreelandbode komt uit op
20 januari 2012 .
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

Colofon

17 dec. Kerstzang door Sursum Corda
Sint Nicolaaskerk in Vreeland

21 dec. Start van de astronomische 
winter 6.30 uur

22 dec. Kerstviering CSV
22 dec. Kerstconcert Vreeland Vocaal 

e.a. in Ludguruskerk Loenen
24 dec. Kerstavond en start 

Kerstvakantie CSV
25/26 dec. Kerstmis
1 jan. Nieuwjaarsborrel in Lokaal 

Zuid van 16.00 - 19.00 uur
Nieuwjaarsborrel Dorpsraad 
in Dorpshuis om 16.30 uur

25 jan. Poëzie Festival Vechtstreek 
bibliotheek Loenen 20.00 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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L
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N
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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

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 18 dec 10.00 uur cand. T.J. de Haan
za. 24 dec 22.00 uur ds. P. Hoekstra

Kerstnachtdienst
zo. 25 dec 10.00 uur ds. J. van Popering

1e Kerstdag
za. 31 dec 19.30 uur ds. P. Hoekstra

Oudjaar
zo. 1 jan 10.00 uur Liturgiecomm.

Nieuwjaarsdag
zo. 8 jan 10.00 uur ds. C.J. Stoll
zo. 15 jan 10.00 uur ds. N.K. Elkerbout

Collecte Kerstnachtdienst
Curacao heeft verhoudingsgewijs een
groot aantal kinderen die opgroeien on-
der moeilijke omstandigheden. 80% komt
voor hun 18de in de knel door schooluit-
val, contact met de politie, drugsgebruik
etc. Veel gezinnen kennen armoede en tie-
nermoeders zijn geen uitzondering.
Kinderdorp Hebron is ontstaan om op te
komen voor deze kinderen. Zij verdienen
niet alleen zorg en liefde, maar ook inzicht
te krijgen in hun talenten.  Daarom collec-
teren wij tijdens de Kerstnachtdienst voor
dit kinderdorp.

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 06 - 251 400 31

* 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



Vervolg van pagina 1
Bij de kameel (of was het toch een drome-
daris?) stond een lange rij kinderen en er
werden bijna 100 kleurplaten voor de
kleurwedstrijd ingeleverd. 
In de schuur van de slager werd onder lei-
ding van Caspar Zeldenrijk druk getim-
merd aan vogelhuisjes. Ertegenover in de
appelschuur van de familie Griffioen
toonden Maarten Vlam en Dieuwer Elema
hun schilderkunst. “Jozef” Beukeboom en
Maria zochten met hun ezel het hele dorp
af naar een slaapplaats. Die hadden ze ge-
lukkig snel gevonden. In het bijzijn van
twee kalveren en een ezel werd spoedig na
aankomst in de gezellige stal het kindje
geboren. De Drie Koningen en de herders
volgden de ster en vonden het kindje (de
kleine Guus Zuidervaart) in de kribbe.
Bezoekers werden in de stal vereeuwigd
door dorpsfotograaf Annelies Weijschedé.
Foto’s zijn na te bestellen via de website:
www.oypo.nl, trefwoord “werkvanaatje”.
Intussen deelde de organisatie 200, door
de standhouders gevulde, ‘goody bags’
uit. Bezoekers deden hun kerst-inkopen
en de inwendige mens werd goed ver-
zorgd. Na de sfeervolle samenzang van
het koor en een optreden van het leerlin-
genorkest van Muziekvereniging de Vecht
sprak burgemeester Mirjam van ’t Veld
haar kerstboodschap uit. Ze benadrukte
de saamhorigheid en benoemde de unie-
ke sfeer in het dorp. Daarna reikte wet-
houder van Cultuur Gera Helling de prij-
zen van de kleurwedstrijd uit. Zij bedank-
te alle kinderen voor hun creativiteit
(prijswinnaars staan in de Kinderpost).

Later op de avond werd Burgemeester van
’t Veld helaas gebeten door de kameel uit
de levende Kerststal. “Ik wilde hem een
wortel voeren, waarna hij mijn hand even
niet meer los liet”, vertelt ze. “Mijn hand

is een beetje beurs, maar ik kan hem nog
wel gebruiken”. Zelf reageert ze laconiek
op het voorval. “Ze gaf hem één vinger, hij
wilde haar hele hand”, vertelt een oogge-
tuige. Een spannende fakkeloptocht voer-
de de kinderen onder begeleiding van de
Kerstman door de donkere straten van
Vreeland.  Ter afsluiting van de feestelijke
markt ontstak Bart Pronk zijn “Pronk
Vuurwerk” en werd er tot in de late uur-
tjes nageborreld in de bierstube van het

Dorpshuis en in het gezellige café-restau-
rant van Lokaal Zuid. 
Helaas is tijdens het opruimen een zwerf-
kast van een aggregaat van HSM gestolen.
Er is aangifte bij de politie gedaan van de
diefstal. Jammer dat zoiets na zo’n leuke
avond gebeurt. De organisatie bedankt
alle standhouders en de vele vrijwilligers
die mee hebben geholpen om van de
Kerstmarkt 2011 een succes te maken.
Volgend jaar zal de Kerstmarkt op vrijdag
14 december plaatsvinden.
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Het Dorpshuis bedankt de 

sponsors van de ijsbaan: 

Bij Fagel aan Tafel

Daalhuizen

ViV Vreeland

IJsclub Voorwaarts Vreeland

EVAB

Aroba Banden

Deco Tech 

Van Ekris transport

Stichting Vreelandse gemeenschap

Stichting "De historie herleeft in de Vechtstreek" 

en alle vrijwilligers die hebben geholpen 

met opbouwen en afbreken!

Dankzij uw steun was het mogelijk 

de kunstijsbaan voor het dorp te 

realiseren!

Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland

Telefoonnummer: 0294 234750

Unieke kerstsfeer in het dorp!

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 45,-

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Kijk voor aanbiedingen op:
www.wijnkoperijdemeenthof.nl

“In één woord geweldig!” noemt John
Kramer de ijsbaan in het Dorpshuis. Het
afgelopen weekend was één en al feest. “Al
die blije gezichten, al dat schaatsplezier
en met jong en oud op het podium in de
bierstube”. Dit jaar is de ijsbaan mogelijk
gemaakt door een heleboel sponsors en
vrijwilligers. Als dat volgend jaar weer
lukt gaan we misschien wel een wedstrijd:
‘Vreeland, Dancing on Ice’ organiseren.
Maar zover is het nog niet. De bierstube
blijft nog een weekje staan, de ijsbaan is
zondagavond weer opgeruimd. 

IJsbaan, winterlandschap en bierstube 
in het Dorpshuis

Driessen Vreeland
Rabobank Vecht & Plassen
HSM 
Bedrijfsvereniging Vreeland
Kaasboerderij de Willigen
Pannenkoekenhuis Noord-Brabant
Lokaal Zuid 
Het Dorpshuis 
Pronk Vuurwerk
Pyromax 
Taxi van Wijk 
Aroba
en Casa Catering 
voor hun steun aan de Kerstmarkt.

De organisatie van de Kerstmarkt bedankt :
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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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Enerki, schoonheidsatelier staat er op de
deur. En dat is het, een atelier waar veel
aandacht aan mensen wordt geschonken.
Innerlijk en uiterlijk. Aan het woord is
Tessa Peet (34), al zeven jaar de eigenaresse
van Enerki in Nederhorst den Berg. Ze ver-
zorgt met veel plezier een diversiteit aan
schoonheidsbehandelingen, harst en epi-
leert met liefde maar biedt nog iets extra’s.
De vrouwen en mannen die zich aan haar
geoefende handen onderwerpen kunnen
ook een massage- of een reikibehandeling
ondergaan. Tessa vindt beide belangrijk;
een verzorgde buitenkant maar ook het in-
nerlijk verdient aandacht. ‘Op het mo-
ment dat het met jou van binnen niet goed
gaat, is een reiki-behandeling heerlijk. Ik
verzorg in principe de buitenkant maar
heb mijn reikidiploma’s. Ik ben opge-
groeid met een moeder die zich daar al 35
jaar in bekwaamt.’ Bij reiki wordt gewerkt
met de handen (opleggen, masseren, strij-
ken) waarbij het lichaam, met een vorm
van levensenergie wordt behandeld. De
term reiki bestaat uit twee Japanse karak-
ters te weten rei (universeel) en ki (energie
of levenskracht).
Tessa werd geboren in Hilversum en ver-
huisde op negenjarige leeftijd naar
Nederhorst, waar ze grotendeels opgroei-
de. Na wat omzwervingen, woont ze nu in
Heemstede. Ze koos voor haar zakelijke ba-
sis, het haar vertrouwde dorp in de
Vechtstreek. Haar moeder heeft naast
Tessa’s salon ook een werkruimte (reiki en
mental coaching).  
‘Sommige mensen vinden reiki wat zweve-
rig klinken maar het is zo ‘down to earth’!
Als jij je arm bijvoorbeeld stoot en het doet
pijn, dan wrijf je er bijna automatisch over.
Het wordt warm en daar begint het al.
Mensen zijn alleen niet zo gewend aan
aanraking, de handoplegging. Het is heel

nuchter, hoor. Geef het beestje een naam.
De een noemt het reiki, de ander energie.
Ik ben totaal niet zweverig en heb een he-
kel aan het woord spiritueel. Hier krijg je
gelijk een paracetamol en in Indonesië
krijg je eerst een kruidenthee. Maar voor
iedereen is een weg.’
Tessa merkt al jaren in haar lichte, ruimte-
lijke praktijk aan de Reeweg dat haar com-
plete aanpak goed werkt voor veel mensen.
Behalve legio cursussen in haar geliefde
vakgebied blijkt Tessa nog iets onver-
wachts in haar mars te hebben. Tussen de
bedrijven door heeft ze zich ontwikkeld op
een totaal ander vlak: als goudsmid.  ‘Daar
ben ik acht jaar geleden mee begonnen.
Dat wordt mijn doel: een balans vinden
tussen mijn werk hier in de salon en siera-
den maken.  Het leuke is dat ik ook werk
met edelstenen, daarvan is bekend dat die
geleiden. Die doen iets voor je. Soms komt
het voor dat een klant van mijn moeder
met een steen komt, die zij gebruikt in
haar therapie. Die klant vraagt mij dan als
goudsmid er iets moois omheen te maken.
Dat is mooi, he. De cirkel is rond.’ M.A.v.S.

Bedrijvigheid rond Vreeland
Enerki, schoonheidsatelier

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.

Ook dit jaar zal er op 22 december in
Loenen weer een gezamenlijk kerstcon-
cert worden georganiseerd.
Verschillende verenigingen uit Loenen en
Vreeland brengen u helemaal in kerst-
stemming en in de samenzang kunt u uw
steentje ook nog bijdragen. Buiten is er
een levende kerststal en binnen zal de RK
kerk geheel in kerstsfeer zijn.

Aanvang om 20.00 uur, kaarten à € 12,50
kunt u bestellen via cpsv.nl
Kaarten zijn ook te koop aan de zaal (in-
dien voorradig) voor aanvang van het con-
cert.
De organisatie is in handen van de
Stichting Cultuur Promotie Stichtse
Vecht en de baten komen ten goede aan de
verenigingen.

Gezamelijk Kerstconcert

Tijdens de Kerstmarkt zijn opnamen ge-
maakt voor het programma 'Omdat ik
aan je denk'. Dit programma wordt ge-
maakt in opdracht van Stichting
Wenskaart waarin op zoek gegaan wordt
naar mooie, grappige en ontroerende ver-
halen achter wenskaarten. Voor de
Kerstspecial van het programma zijn
sfeershots gedraaid en korte straatinter-
views gehouden met bezoekers van de
Kerstmarkt. Het programma wordt op
zondag 18 december as om 16.30 uur bij
SBS6 uitgezonden.

Vreeland op tv zondag 18 dec.
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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

Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354

Een jaar gevangen in foto’s

December 2010

John vraagt Truus

Pin gekraakt

Dodenherdenking

Brugconcert afgelast

25 jaar koersbal

Bromfietsrees

Musicalsterren

Buitenwerkdag

Plantenmarkt

Infoavond ‘Plantage Vredeant’

Historisch Festival

Huttenbouwen

Dorpsfeest

Theo Jansen

Paul neemt café Cor over

Nieuwjaars concert

Aktie Wakker Dier

Paaseieren zoeken

Country Festival

Brugconcert bij 
Dorpsfeest

Heropening Dorpshuis
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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

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

Op de laatste algemene ledenvergadering van
de dorpsraad werd een idee geopperd om het
oude schoolterrein een unieke bestemming te
geven in Western stijl, wat ik van harte onder-
bouw. Als je daar je fantasieën op los laat, zou
het best eens heel mooi kunnen worden. Ziet u
het al voor u: van die westerngeveltjes met een
balkon en een waranda en verschillende kleu-
ren en van die mooie ramen. En wat denkt u
van een echte Saloon waarin je een kaartje
kan pokeren met een glas whiskey met muziek
van Elvis Presley of Johnnie Cash uit een echte
jukebox. Fantastisch toch. Of wat dacht u van
een bakker of kleinschalig bankgebouw. Wie
zou er in zo’n huisje niet willen wonen? Ik

denk dat ze in de rij zullen staan! Ook denk ik
dat de Nederlandse filmwereld het prachtig
zal vinden voor leuke opnames. Of wat denkt
u ervan om de Vecht een gedeelte Colorado ri-
ver te laten heten met een schoepenboot voor
toeristen, die bijvoorbeeld naar de
Kaasboerderij van de familie Willig varen.
Oké de dorpsraad van Vreeland vraagt inwo-
ners mee te denken over de ontwikkelingen
van hun dorp. Mijn idee, vraagt begrijpelijk
de nodige aanpassingen maar ik hoop dat er
massaal steunbetuigingen binnen zullen ko-
men via de Vreelandbode!

Johan Beukeboom

Lezers schrijven

Idee voor het oude schoolterrein

Een kapotte walkman, een elektrische
tandenborstel die het niet meer doet, een
gesneuvelde föhn, een mixer die nooit
meer wordt gebruikt, een afgedankt kof-
fiezetapparaat, een boormachine die niet
meer werkt.
Deze kleine elektrische apparaten horen
niet in de vuilnisbak, want ze kunnen
worden gerecycled.
Wecycle zamelt in Nederland deze appa-
raten in en laat ze milieuverantwoord re-
cyclen. Ook onze school doet mee en is
een Wecycle-inzamelpunt. Elk klein afge-
dankt of kapot elektrisch apparaat of
(tuin)gereedschap levert een punt op. De
gespaarde punten kunnen we inwisselen
voor nieuwe schoolspullen, zoals kinder-
boeken, sport- en spelmaterialen, plein-
plakkers en apparatuur.
Kijk dus nog eens goed rond in huis naar
kleine elektrische apparaten, die het niet
meer doen of die nooit meer worden ge-
bruikt. Passen ze in een boodschappen-
tas? Neem ze dan mee naar school!

Grote elektrische apparaten die niet in
een tas passen, kunnen worden ingele-
verd bij de milieustraat van de gemeente
of bij de winkel waar u een nieuw appa-
raat koopt.

Wecycle Club CSV Ridderhof

Onze dorpsharmonie was weer present
op de gezellige kerstmarkt en ook op
kerstavond kunt u ons in het dorp horen.
Een selecte groep musici brengt op
Kerstavond op diverse plekken in
Vreeland Christmas carols ten gehore.
Bent u nog op zoek naar een origineel ca-
deau voor de oppas die altijd klaar stond
of die lieve buurvrouw, uw schoonmoeder

of een bijzondere muzikale omlijsting
van uw kerstavond? 
Een Kerstgroet van De Vecht is dan een
goed idee! Voor € 15,- kunt u bij De Vecht
een muzikale Kerstgroet bestellen. Een
Kerstgroet bestaat uit een korte serenade
van 3 kerstliederen. Mail met Margriet:
margriet@muziekverenigingdevecht.nl
of bel 0623413034.

De Vecht brengt uw Kerstgroeten

Op zaterdagavond 17 december 2011 orga-
niseert het Christelijk Gemengd Streek-
koor “Sursum Corda” een kerstsamen-
zang avond in de grote of Sint Nicolaas
kerk van Vreeland. In samenwerking met
het Kinderkoor “Jubelkidz” uit Nigtevecht
worden bekende en minder bekende lie-
deren gezongen zoals Transeamus, Ding
Dong Merrily On High en anderen. Verder
wordt het welbekende lied We Wish You a
Merry Christmas gezongen.
Als bezoeker krijgt u de gelegenheid om

deel te nemen aan de samenzang met als
afsluiting het o zo bekende en mooie lied
Ere zij God.
Deze avond staat onder leiding van de
heer Arthur Koopman, het kinderkoor
staat onder leiding van Sipke Terlouw, de
organist is Klazien Timmer en Jeroen
Koopman is de pianist.
De kerk is vanaf 19.30 uur open en het
concert begint om 20.00 u. Toegang is gra-
tis. Na afloop van deze kerstsamenzang
staat een kopje koffie voor u klaar.

Kerstsamenzang ‘Sursum Corda’

Wecycle Club CSV Ridderhof Vreeland
(Naemo, Sven, Bonne, Emanuel, Lukas, 

Dax en Collin)
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.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

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Bestellijst voor Kerst
U kunt de bestellijst 
voor uw kerstinkopen
ophalen in de winkel.

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

Na een reis van bijna 3 weken en 7.500 km
verder, zijn de 19-jarige oud-Vreelander
Riks Noorman en zijn vriend Alexander
Sluyter uiteindelijk met 45 van de oor-
spronkelijke 55 auto’s en motoren op 23
november jl. door de finish in Dakar geko-
men. Het ging hierbij om de Dakar
Challenge met als doel om geld in te zame-
len voor onder andere een ambulance in
Bulayhatte in Gambia. Riks: ‘Onze
Pajero bracht nog € 1650,= op, die ge-
bruikt zal worden om deze ambulance
voor het dorp te kopen.’
Riks was de jongste deelnemer aan de
Challenge. ‘We hebben in een karavaan de
reis tot het bittere eind uitgereden. Wél
hebben we elkaar soms 1000 kilometer op
sleeptouw moeten nemen, maar dat
mocht de pret niet drukken. Om de haver-
klap ging er weer een auto stuk, of ging hij
over de kop als de bestuurder een wat té en-
thousiast sprintje over een woestijnheuvel
wilde trekken. Soms tot laat in de nacht
werden we door de plaatselijke bevolking
bijgestaan met autoreparaties en gidsen
door de verlaten bergen en woestijnen. Op
kleine brommertjes scheuren ze door de
nacht en duiken overal op. Echt superhan-
dig! In het Atlasgebergte aan de Algerijnse
grens was onze achterchassisbalk com-
pleet afgescheurd. Met behulp van een
stuk imperiaal, een gasfles, lasapparaat en
een handige mede challenger, werd de
boel aan elkaar gebakken. In Mauritanië
zijn we, om ontvoeringen te voorkomen,
door militairen geëscorteerd, die precies
de weg door de woestijn kennen en weten
waar de achtergelaten Polisario granaten
zich bevinden. De hoofdstad Nouach-

schott is heel erg arm en vies. Bij de plaat-
selijke Chinees (ja..die heb je zelfs daar)
zijn we met z’n allen gaan eten,
maar…..moesten dat ook allemaal met
zware broekhoest bekopen. Bij de grens
met Senegal reden we de woestijn weer uit
en kwamen we in een moerasgebied te-
recht. Het passeren van de grenzen in
Afrika duurt gemiddeld zo’n uur of zes.
Niet dat er iets gebeurt of dat ze je contro-
leren hoor, maar je moet elke beambte ge-
woon geld geven, dat hij vervolgens in zijn
zak stopt en je doorstuurt naar de volgen-
de controleur.’
De vrolijkheid van de bevolking is volgens
Riks opvallend als je weet dat deze mensen
echt niks hebben. Eenmaal in Dakar zijn
alle auto’s gewassen en zijn we doorgere-
den/gesleept naar Banjul Gambia. Daar
zijn alle auto’s geveild voor het goede doel.

Riks Noorman jr. naar Dakar

Het Dorpshuis organiseerde vrijdag 18 no-
vember jl. iets geheel nieuws: een ladie-
snight  waar vele ondernemers met een ty-
pisch vrouwelijk aanbod zich presenteer-
den en dames elkaar konden treffen on-
der het genot van een drankje en een hap-
je. Om 19.00 uur begon de avond en de eer-
ste 50 personen zouden een goodybag
krijgen. Een kwartier na de opening kom
ik vol verwachting binnenlopen, maar de
goodybags zijn al vergeven. Het is een
drukte van belang! Dames everywhere die
kletsen, koffie of prosecco danwel scrop-
pino drinken en op koopjesjacht langs de
kraampjes struinen. Van lingerie tot huis-
raad, van theedoeken tot smeerseltjes en
zelfs een heuse Zumba workshop wordt
gegeven. Beduusd doe ik mee (met de pro-
secco en de koopjesjacht) en met een vol-
le tas sta ik  even later bij het barretje waar
de dames zich verdringen voor nog een

glaasje. Mijn laatste geld leen ik uit, de
ontbrekende pinautomaat is voelbaar,
waardoor de dame in kwestie nog snel een
smeerseltje voor haar dochter kan rege-
len. Ik ben blut en ga opgetogen naar huis.
“Dit moeten we vaker doen”,  denk ik en
dat hoor ik de volgende dag op school van
meer moeders. G.I.

Ladies night in het Dorpshuis

In de boeiende serie gespreksavonden
‘Wat bezielt ze’  staan in het nieuwe jaar
twee interessante spreeksters op  het pro-
gramma. Op 9 februari spreekt de
Vreelandse schrijfster Bettie Kool en op 6
maart uitvaartverzorgster Ellie Bokma uit
Maarssen. De avonden worden georgani-

seerd vanuit de kerk en vinden plaats in
De Til. Iedere avond is weer bijzonder door
de keuze en bezieling van de sprekers en
de wisselwerking met de aanwezigen.
Koffie en thee staan om 19.45 uur klaar,
de avonden starten om 20.00 uur.

Wat bezielt ze?



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

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

8 december 2011 De Vreelandbode

auto oskamp

G
e
w
o
o
n
S
e
r
v
i
c
e

• 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 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Welkom bij de Kinderpost
Dit is alweer de laatste Kinderpost van het

jaar 2011. Ben jij ook op de Kerstmarkt ge-

weest en durfde jij op Kamsha, de kameel

te rijden? Of ging je op de foto in de leven-

de Kerststal? Weet jij al wie de kleurwed-

strijd heeft gewonnen? Of denk je nog

steeds aan al die gezelligheid met Sinter-

klaas?

In deze Kinderpost lees je hoe je zelf heer-

lijke kerstkoekjes kunt bakken en tips en

ideeën voor de kerstvakantie. Willem te-

kende voor ons wiskundige berekeningen

met bekende Nederlanders. Snap jij er wat

van? In januari gaan de Razende Repor-

ters weer van start. Wil je ook mee doen?

Geef je dan snel op: info@vreelandbode.nl.

Alvast een fijne vakantie!

Winnaars Kleurwedstrijd
Speciaal voor de Kerstmarkt tekende Lis

van Haagen (de cartoonist van de

Vreelandbode) een speciale KerstKleur-

Kartoon. Heb je ook meegedaan aan de

wedstrijd? De wethouder van Cultuur,

mevrouw Gera Helling, koos samen met

Lis de allermooiste kleurplaten. De onder-

staande kinderen hebben inmiddels hun

prijs in ontvangst genomen.

Steffie v/d Heuvel 4 jr

Joep, Boslaan 5 jr

Linde Zomer 6 jr

Nadieh ten Dam 7 jr

Pleun v/d Velden 8 jr

Marnix Hazelfhoff 9 jr

Lucas Brinkman 10 jr

eervolle vermelding: 
Max Vehmeyer 10 jr

Jip Witteveen 11 jr

Dominique van Toor 12 jr

originaliteitsprijs: 
Luna Bongers 12 jr

Kerstkoekjes bakken
Benodigdheden: 200 gr. bloem, 150 gr. bo-

ter, 100 gr. witte basterdsuiker, 2 zakjes van-

illesuiker, mespuntje zout, 1 eierdooier

Kneed alle ingrediënten met koele han-

den tot een samenhangende bal. Rol het

deeg uit met een deegroller  (strooi eerste

een beetje bloem op de tafel). Steek er met

behulp van een dekseltje met scherpe

rand, een glaasje of uitsteekvormpjes

deegkoekjes uit. Leg ze op bakpapier op

een bakblik. Schuif het bakblik in de bo-

venste helft van een matig warme oven

(170 C), temper de oven naar 150 C en bak

de koekjes ongeveer 20/25 minuten. 

Tips voor de kerstvakantie
Vervelen in de kerstvakantie? Niet als het

aan de volgende websites ligt. Genoeg tips

en ideeën voor gezellige dagjes uit!

www.wattedoenin.nl

www.keerinhetleven.nl

www.out2fun.nl

www.dagjeweg.nl

Kerstraadsels:
A: De Kerstman staat bij de bushalte als ie-

mand aan hem vraagt: "Meneer, heeft u

een windje gelaten?"

B: Wat vind je wel in december, maar niet

in de andere maanden van het jaar? 

C: Een man wordt beschuldigd van dief-

stal en moet voor de rechter komen.

Rechter: "Hoe komt u aan al die nieuwe

kerstspullen?" Verdachte: "Ik heb heel

vroeg kerstinkopen gedaan, edelacht-

bare!" Rechter: "Hoe vroeg dan?"  

D: De Kerstman loopt een postkantoor

binnen en vraagt om een postzegel van

78 eurocent. "O ja," zegt hij tegen de ver-

koper, "wilt u het prijsje er af halen? 

E: Wat is het mooiste werk?

Actie voor de voedselbank
In de week voor de kerstviering wordt op

basisschool CSV Ridderhof een actie ge-

houden voor de voedselbank. In die week

geeft de voedselbank voorlichting in alle

klassen van de school over de actie en krij-

gen de kinderen een flyer mee. In elke klas

komen 1 of 2 kratten te staan waarin de

kinderen voedsel kunnen verzamelen. In

de flyer staat welke houdbare producten

het best meegegeven kunnen worden en

waaraan de meeste behoefte is.

Vergelijkbare producten mogen natuur-

lijk ook. Geen voeding die over de houd-

baarheidsdatum- verkoopdatum of aange-

broken is. Producten kunnen t/m vrijdag

23 december ingeleverd worden. Ook be-

woners uit Vreeland zonder kinderen op

school kunnen meedoen aan de actie.

Lever uw producten ’s ochtends tussen

8.45 en 12.00 uur op school in bij de con-

ciërge van de school.

Wist je dat:
• De grootste kerstboom van Nederland

tot vorig jaar in IJsselstein stond? Ieder

jaar werd de tv-zendmast van IJsselstein

('Gerbrandy-toren') versierd met 121

lampjes. De mast is 375 meter hoog. Dit

gebeurt niet meer vanwege de brand.

• Ieder jaar worden er bijna 3 miljoen

kerstbomen verkocht in Nederland.

Hiervan is 60% met kluit. 

• De eerste 200 jaar na de geboorte van

Jezus, zijn geboorte helemaal niet ge-

vierd werd? 

• Mensen al 1000 jaar voor de geboorte

van Jezus, een kerstboom hadden staan

met pakjes er onder?
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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 en met december 2012

www.tunfun.nl V
rB

�

Het nieuwste hoorspel

Millennium – 
Mannen die vrouwen haten

is nu verkrijgbaar als CD! 
Speciale prijs voor Vreelanders: €24,95 

(normale prijs €29,95)

Natuurlijk te koop bij Tierelantijn

Bezoek ook eens de vernieuwde website!     

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

De Werf 6, 3632 AE Loenen a/d Vecht

Tel. (0294) 23 37 36  Fax. (0294) 23 22 91

E-mail info@aannemingsbedrijfbonbv.nl

w w w .  a a n n e m i  n g s b e d r  i  j  f  b o n b v .  n l

De geschiedenis 
van de kerstkaart
Het is voor ons heel gewoon. Met Kerstmis

sturen we een kaartje naar onze opa's en

oma's, vriendjes en vriendinnetjes. Maar

wist je ook dat kerstkaarten eigenlijk nog

niet zo heel lang bestaan? Om een kerst-

kaart te kunnen versturen heb je natuur-

lijk een postzegel nodig. En die bestaat in

Nederland sinds 1852. De eerste officiële

kerstkaarten kun je in ons land vanaf

1895 kopen. Pas na de Tweede

Wereldoorlog wordt het versturen van

een wenskaart echt populair. Toen was

Gelukkig of Zalig Nieuwjaar de meest be-

kende wens. Nu wensen we elkaar bijna al-

lemaal 'Fijne Kerstdagen' of een 'Gelukkig

Kerstfeest' met een kaartje.

Pietengym bij DOS
Op maandag 28 november kon er bij de

jongste groepen van DOS gym een specia-

le Pietendiploma worden verdiend. Er wa-

ren 3 Pieten die controleerden of de kinde-

ren de pietendiploma verdienden. Zij con-

troleerde de volgende opdrachten: ca-

deautjes mikken, tegen huizen op klim-

men met touw, over een schuin dak lopen

en nog veel meer. Na afloop was er voor

elk kind ook nog een zak pepernoten. De

3 Zwarte Pieten spraken vol trots over zo-

veel knappe Pieten.

Antwoorden Kerstraadsels:
A: Antwoord: "Ja, natuurlijk, dacht u dat

ik altijd zo stonk?" 

B: De letter d 

C: Verdachte: "Een uur voordat de win-

kel openging!" 

D: Het is namelijk een kadootje." 

E: Vuurwerk. 



Ja, de nieuwe ‘Covey’ is uit! Voor wie zin heeft
aan een uitdaging en dit boek nog niet
heeft: het groene omslag toont prachtig
onder de kerstboom en hoeft daarom niet
eens te worden ingepakt.
Onbedoeld zullen teveel mensen in het
nieuwe jaar meer vrije tijd krijgen is de al-
gemene gedachte. Natuurlijk beangstigt
dit ons, maar ondanks de vrees kan zo’n
fase ons tegelijk veel geven. Je wordt zo ge-
dwongen heel veel te herijken. Doe ik wat
ik wil? Ben ik waar ik wil zijn? Ben ik wie
ik wil zijn? Wie de tijd neemt om door
deze vragen heen te gaan komt goed door
elke crisis. En waarschijnlijk zelfs beter
dan goed.
Kerst is voor ons traditioneel een tijd van
bezinning, al is de diepgang niet altijd
groter dan bij de spreekwoordelijke miss-
verkiezingen, waar de schoonheden hun
grootste verlangens uitspreken: ‘… and
world peace, of course.’ Als je nog geen
twintig bent en zoveel glans en gratie uit-
schijnt stemt dat nog teer. Tragisch wordt
het als we later in ons leven niet veel ver-
der komen. Een onbekende monnik uit de
11e eeuw vertelt het ons met zijn graf-
schrift: ‘Toen ik jong was, wilde ik de wereld
veranderen. Ik merkte dat het moeilijk was om
de wereld te veranderen, dus probeerde ik mijn
land te veranderen. Toen ik merkte dat ik het
land niet kon veranderen concentreerde ik me
op mijn stad. Ik kon de stad niet veranderen en,
inmiddels wat ouder, probeerde ik mijn familie
te veranderen. Nu, als oude man, realiseer ik

me dat ik alleen mijzelf kan veranderen.
Opeens besef ik dat, als ik mezelf lang geleden
had veranderd, ik invloed had kunnen hebben
op mijn familie. Mijn familie en ik hadden in-
vloed kunnen hebben op onze stad. Haar in-
vloed had het land kunnen veranderen en ik
had inderdaad de wereld kunnen veranderen.’
Covey werkt in ‘Het 3e Alternatief – het prin-
cipe van creatieve samenwerking’ het vaak
misbruikte begrip synergie opnieuw uit.
De meeste discussies lopen volgens het
schema: ‘Ik heb gelijk, dus jij hebt onge-
lijk, als je het niet met me eens bent.’ Als
blijkt dat ik niet kan winnen ben ik blij
dat we samen een goed compromis vin-
den. We leveren allebei iets in en houden
ook beiden wat over. Synergie is het 3e al-
ternatief. Dit begint met een open, accep-
terende houding ten aanzien van de an-
der en het op waarde schatten van diens
opvattingen. Alleen dan kom je tot een
win-win situatie. Zo bezien is een conflict
een geschenk: daar kun je beiden beter
van worden
Synergie gaat veel verder dan een compro-
mis. Het gaat zelfs ver voorbij aan allebei
je aanvankelijke doelen te halen. Synergie
zal er toe leiden dat we tot oplossingen ko-
men die we allebei niet hadden kunnen
bedenken.  Dan is het verrassend en ver-
nieuwend.  Er was eens een Paulus die
schreef: ‘Streef dan naar het hoogste. En ik
wijs je een weg, die nog veel verder om-
hoog voert.’ Dat is synergie, hij noemde
het Liefde.
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De synergie van vrede 
op aarde
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra

Een gouden Pietenpak met bijpassende
veer en zak ontving Piet Agios tijdens de
intocht van Sinterklaas in Vreeland. Het
was de 50e achtereenvolgende keer dat
Piet Agios samen met Sint voet aan wal
zette op de kade van Vreeland. Honderden
kinderen stonden hen luidkeels zingend
op te wachten. Voor het oog van de menig-
te werd Piet Agios gehuldigd ter ere van
zijn gouden jubileum. Burgemeester Van
’t Veld van de gemeente Stichtse Vecht  be-
dankte Piet voor zijn vele jaren trouwe
dienst. Hij mocht ter plaatse zijn oude
Pietenpak verwisselen voor het nieuwe
gouden pak. Piet Agios heeft op 5 decem-
ber de Vreelandse basisschool CSV
Ridderhof  bezocht als ‘de eerste Gouden
Piet van Vreeland’.

Een gouden Piet!

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

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

Theaterschool Kleine Kunst
Workshop "Ik doe ook mee!"

Wat: Workshop ‘Ik doe ook mee!’
Wie: kinderen vanaf 5 jaar
Wanneer: woensdagmiddag 11 jan, 18
jan, 25 jan, 1 febr, 8 febr.
Waar: brede school CSV Ridderhof,
Vreeland

Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Kosten: € 35,- voor 5 middagen.

Aanmelden: stuur een mailtje naar:
info@theaterschoolkleinekunst.nl.
Doe ook mee!

Hondenopvang in Vreeland
Wilt u uw hond tijdens werk of vakantie met een gerust

hart onderbrengen? Dan kan dat vanaf heden in Vreeland!

Ik bied opvang in huiselijke kring aan. 

U kunt uw hond brengen bij mij thuis als u gaat werken of

tijdens een vakantie. Ik ben jarenlang werkzaam geweest in

Vreeland met mijn hondenuitlaatservice en beschik over

de juiste papieren als het gaat om de verzorging en om-

gang met honden. Voor de komende jaarwisseling bied ik

opvang aan voor honden die erg angstig zijn voor het

vuurwerk. Zij verblijven dan in een zeer rustige omgeving.

Voor meer info: Liesbeth Beukeboom 06-51613589

hondenopvangvreeland@gmail.com

Bourgondiës Wat de Pot Schaft: 
ook met Kerst een heerlijke maaltijd 

gratis thuisbezorgd.

Meld je aan via watdepotschaft@bourgondie.com
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Waar nu alleen maar geparkeerde vracht-
auto’s staan op de parkeerplaats van
Greif, stond vroeger heel wat leukers: een
circus! Bijna 40 jaar lang stond hier een
circustent waarin Bernard van Leer zijn
grote hobby kon uitvoeren: paardencircus
Kavaljos. Als kind speelde Van Leer al
graag circusje. Rond 1925 was hij begon-
nen met paardrijden. Door zijn toene-
mende rijkdom kon hij steeds meer paar-
den kopen, die hijzelf dresseerde. Zo bezat
hij rond 1936 ongeveer twintig paarden,
waaronder Friese hengsten, Arabieren en
Lippi-zaners, die gestald werden in de stal-
len bij zijn huis aan de Hilversumse
Sparren-laan. In 1936 richtte hij zijn eigen
circus op: Kavaljos, waar amateurs en een
paar professionals optraden. Hij huurde
de Amsterdamse Manege aan de Vondel-
straat waar hij voorstellingen gaf voor het
goede doel en voor zakenrelaties. Hij
huurde clowns in en de populaire hoge-
schoolrijder Adolfi van Oss, die ook bij het
beroemde circus Krone had gewerkt.
Maar Van Leer trad hier ook zelf op met
dressuuroefeningen, gekleed in een jac-
quet met fluwelen panden. Aan het begin
van de Tweede Wereldoorlog werd de half-
joodse Van Leer gedwongen delen van zijn
bedrijf tegen een fractie van de werkelijke
waarde aan de Duitsers te verkopen. Hij
kon in juni 1941 een uitreisvisum voor de
Verenigde Staten regelen en vertrok met
een gezelschap van veertien personen,
zijn circus met acht paarden en toebeho-

ren, twee auto's, sieraden ter waarde van
25.000 gulden, drieduizend dollar in con-
tanten en ruim een miljoen gulden in
aandelen, obligaties en buitenlandse vor-
deringen, merendeels van bedrijven waar-
in Van Leer een minderheidsbelang had.
Op de valreep deed Van Leer ook nog een
aantal grote schenkingen, waaronder aan
de door hem opgerichte Van Leer
Stichting, die hiermee een Joods symfo-
nieorkest financierde.
In Amerika trad hij op met zijn paarden in
the Radio City Music Hall in New York on-
der de naam ‘Holland-America Circus’.
Dit werd niet echt een succes, omdat hij
met zijn kleine circus niet het grootse
spektakel leverde waaraan de Amerika-
nen gewend waren. Toen hij na de oorlog
terugkeerde naar Vreeland nam hij de lei-
ding over het bedrijf weer over en bouwde
een circustent naast zijn fabriek, inge-
richt met houten loges, lichten, vlagge-
tjes, een ring en ruimte voor een heus or-
kestje. Hier traden ook clowns op en nep-
tijgers (dit was dan de jongste bediende
met een tijgervel over zijn rug), dit alles
begeleid door live pianomuziek. Na Van
Leers dood in 1958 werden de paarden
voor slechts 500 gulden per stuk verkocht;
een opkoper kocht de prachtige woonwa-
gens. De circustent met aangebouwde
stallen stond nog jarenlang te verpieteren
op het bedrijfsterrein en werd tenslotte in
1986 afgebroken. Zo kwam een definitief
einde aan een bijzondere hobby. J.J.

...en nu!

Circus Kavaljos van Bernard van LeerCircus Kavaljos van Bernard van Leer

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

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vreeland vroeger....

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639



12 december 2011 De Vreelandbode

De oer-Vreelander
Hij is veel aan het werk in het buitenland,

maar dat ik niet wist wie Hendrik

Driessen is, vindt hij wel schandalig.

Terecht, merk ik even later op, hij is er al-

tijd bij! Met Koninginnedag, het

Dorpsfeest, bij de ijsclub, altijd. Ik beloof

hem na dit interview nooit meer over het

hoofd te zien en hij stelt met een grijns dat

hij daar wel mee kan leven.

Samen met zijn broer Krijn-Jan Driessen

runt hij Driessen Vreeland. Persoonlijk

dacht ik dat Driessen Vreeland een bouw-

bedrijf was, maar dat klopt niet.

Persoonlijk zitten ze, door de verhuizing

die het bedrijf van de gemeente moest ma-

ken, in de bouw. Een lang verhaal waar al

veel over geschreven en gezegd is. Het be-

drijf Driessen Vreeland houdt zich al van

oudsher bezig met het rooien of verplaat-

sen van bomen en het chippen van bomen

zodat het hout als biomassa kan worden

gebruikt. Dan moet je niet denken aan

boompjes, maar aan joekels van bomen

van een paar ton. Ze hebben een legio ma-

chines waarmee je de bomen weg kunt

krijgen, van hijskranen tot hoogwerkers

en heuse voertuigen waarmee ze op land,

water en zelfs moeras kunnen werken.

Dat is handig, want ze hebben een goede

markt in Suriname. Hendrik is degene die

vaak reist. Veel naar Suriname en ook ge-

regeld naar de Ardennen. Hij laat mij een

serie foto’s zien en volgens mij heeft hij ei-

genlijk een jongensdroombaan: ze zijn de

hele dag met grote auto’s en machines in

de weer, eten kaaiman-saté en trekken

sporen met zelfgefabriceerde moerasvoer-

tuigen, die op superboren met een plat-

form lijken, door het moeras. Dat beaamt

hij. Hij kan er zijn hele liefde voor machi-

nes in kwijt. Onlangs kwam hij op inter-

net bij puur toeval op een advertentie van

een echt moerasvoertuig in Rusland.

Precies waar hij al jaren van had ge-

droomd. Hij durfde de pc niet meer aan te

raken uit angst dat de advertentie zou ver-

dwijnen en twee dagen later rijdt hij met

Krijn-Jan de 1600 kilometer naar Rusland.

Om en om, ieder twee uur rijden tot ze bij

twee oude Russische mannetjes aanko-

men die niet weten wat ze met het ding

moeten en het al 15 jaar proberen te slij-

ten. Een week later staat het enorme voer-

tuig in Vreeland. Prachtig vindt hij dat. 

Tesca heeft hij leren kennen bij Kokos (nu

Vlinders), waar zij achter de bar werkte.

Hendrik was veel aan het werk waardoor

ze elkaar alleen in de weekenden zagen.

Tesca woonde in Loenen bij haar ouders,

Hendrik bij zijn ouders in Vreeland en in

de weekenden zochten ze elkaar op en

gingen ze stappen. Reden tot samenwo-

nen was er niet echt. Als hij voor vier aan-

eengesloten maanden naar Suriname

gaat, hebben ze elkaar toch wel erg gemist

en ze besluiten te trouwen. De huwelijks-

reis naar Aruba was erg fijn, drie dagen na

de reis zat Hendrik in het vliegtuig en zat

Tesca bij haar ouders Kerst te vieren. De

eerste jaren in Vreeland vond ze ook las-

tig. In eerste instantie wilde ze hier ook

niet wonen, maar Hendrik kocht de wo-

ning op de Hendrik van Viandenstraat.

Klein detail: dit was hij vergeten met Tesca

te overleggen. Ze kan er inmiddels om la-

chen. Net als om het gat in het plafond

waar een haardpijp moet komen. Die zat

er ook ineens toen ze onlangs thuiskwam.

Hendrik had na een kachelstoring op het

werk rond een haardvuur gezeten en het

leek hem een goed idee. Haar ook en met

de impulsiviteit van Hendrik kan ze pri-

ma overweg. Nu ze meer mensen heeft le-

ren kennen en haar eigen weg vindt voelt

ze zich ook meer en meer op haar plek.

Dochter Mieke van 4 zit op school en zoon-

tje Gijs van 2 gaat, net als eerder zijn gro-

te zus, naar de Peuterspeelzaal. Inmiddels

pakt ze ook zo nu en dan haar oude hob-

by, de horeca, op. Als John en Nicolien

haar nodig hebben, weten ze haar te vin-

den. Hierdoor ontmoet je ook weer veel

mensen en vindt ze Vreeland steeds leu-

ker worden.

Ik stel Hendrik de vraag naar verschillen

die hij ziet tussen oer en import vree-

landers en hij komt met een opmerkelijk

antwoord, waar ik mij wel in kan vinden:

het gaat niet om waar je vandaan komt,

maar in welke mate je participeert in het

dorp. Vrijwilligerswerk, je inzetten voor

activiteiten die het dorp biedt, daarmee

zorg je voor een leuk dorp. Ik vraag hem

of Driessen daarom aan sponsoring doet.

Natuurlijk is het daarom, hij wil dat zijn

kinderen leuke spelletjes kunnen doen en

het gezellig hebben. Daar moet je je eigen

aandeel in nemen om dat mogelijk te ma-

ken en te behouden. Hij ziet veel import

vreelanders zeer actief meedoen en dat is

prima. Dan maakt het hem niet uit waar

je vandaan komt. 

Als ik vertrek geeft Hendrik mij een speel-

goed kettingzaag met echt geluid voor

mijn zoontje Emiel, vriendje van Mieke.

Boys will be boys, ik weet zeker dat Emiel

het prachtig vindt.

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar 

en Connie Lohuis

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

Pin aanwezig!

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

VAKANTIESLUITING & DE NEDERLANDEN NIEUWE STIJL

Van 31 december 2011 tot en met 9 januari 2012 zijn wij helaas 
gesloten. In de tussentijd zal er echter hard gewerkt worden om het 

restaurant opnieuw in te richten.Wij zullen deze nieuwe inrichting gaan
realiseren in samenwerking met Wilhelmine Van Aerssen Agenture.
Met o.a. gordijnen en blinds van Designers Guild, sfeervol behang 

van hetzelfde merk en prachtige nieuwe lampen zal ons 
restaurant een ware metamorfose ondergaan.

Om dit heuglijke feit te vieren krijgen alle Vreelanders van ons 
een hotelovernachting cadeau bij een tafelreservering gedurende 

de maanden januari en februari 2012.
Zo hoeft u niet eens meer naar huis te lopen na een avondje genieten!

Graag tot in 2012 in De Nederlanden nieuwe stijl!

Graag tot ziens in De Nederlanden!
Sandton Restaurant Hotel de Nederlanden

Duinkerken 3 3633 EM Vreeland  Tel. 0294 23 23 26
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De import-Vreelander
Joke Stapper (52) is getrouwd met oer-

Vreelander Dirk Stapper. Zelf komt ze uit

de omgeving van Vinkeveen en Wilnis.

Joke woonde met haar ouders op een boer-

derij. Toen ze ging trouwen lag het voor de

hand dat ze in Vreeland ging wonen. Joke:

‘Ook al omdat we op een Openbare

Inschrijving veiling de grote boerderij aan

de Boterweg kregen toebedeeld. Indertijd

een gekraakt woonhuis krot waar heel

veel aan verbouwd moest worden. En dat

deden we samen met Jan en Marjolein

Oldenkamp, onze vrienden en nog steeds

onze buren.’  Joke en Dirk kregen twee

kinderen, Berry (25) en Colinda (22). Joke

werkte in het onderwijs. Na haar oplei-

ding coupeuse volgde ze een HBO –oplei-

ding tot docent textiele werkvormen.

Maar daar bleef het niet bij. Joke: ‘Ik heb

allerlei studies loopbaanbegeleiding ge-

volgd. Die kennis heb ik altijd goed kun-

nen toepassen op het VMBO en later op

het ROC in Hilversum. Naast les geven kon

ik de leerlingen ook adviezen geven over

hun loopbaan. Tot juni dit jaar heb ik dat

werk nog gedaan. Ik ben ermee gestopt

omdat ik teveel bezig was met leerlingen

die lessen verzuimden. Dat brak me op.

Nu heb ik mijn droombaan in Almere op

het Campus for Talent. Ik begeleid vooral

vrouwen met een uitkering die een loop-

baan in de mode ambiëren. Ik geef ze les,

maar doe ook aan coaching, astrologie,

enneagrammen, noem maar op. Al mijn

opgedane kennis kan ik in deze baan toe-

passen. Daarnaast ben ik samen met oud-

collega Lily Vijftigschild adviesbureau

Stap 5 talent ontwikkeling gestart. We

richten ons op trainingen conflictcoa-

ching, talentontwikkeling en leider-

schap. Daarnaast  doen we aan video-in-

teractiebegeleiding. Ons werkgebied is

vooralsnog het onderwijs en dus leer-

krachten. Maar we maken ook graag uit-

stapjes naar andere sectoren.’ 

Joke is een super actieve vrouw. Zo kun-

nen we haar al ruim 20 jaar samen met

vriendin Marjolein door het dorp zien

rennen. Ze zit op yoga en zumba, organi-

seerde geeft salsa lessen in ons dorp én ze

geeft naailes op woensdagmiddag aan

meisjes van CSV Ridderhof. En dan is Joke

ook nog actief in de kerk als pastoraal ou-

derling en zit ze in de redactie van het

kerkblad. ‘Samen met Marjolein organi-

seer ik nu ook avonden over bezieling. Dat

doen we in De Til bij de kerk. Binnenkort

komt dorpsgenoot Betty Kool over haar be-

zieling als schrijfster vertellen.’ Het is dui-

delijk: Joke levert zeker haar bijdrage aan

ons prachtige dorp. ‘Ik ben buiten een

dorp op het platteland opgegroeid.

Eenmaal in Vreeland merkte ik dat je hier

veel van jezelf kwijt kunt en dat is heer-

lijk. Ik vind het ook mooi om kinderen

hier op te zien groeien. Zo kunnen ze lek-

ker veilig leren fietsen. Het enige nadeel is

dat ze geen straat wijsheid opdoen. Dat

vergt later wel wat aanpassingen als ze in

de grote stad studeren.’

Dan zit ons gesprek erop. Die middag zal

ik samen met ‘juf’ Sandra een workshop

conflictcoaching van Joke en Lilly bijwo-

nen. Het wordt een leerzame middag. We

leren snel en efficiënt hoe we zelf met con-

flicten omgaan, wat het emotioneel met

ons doet en hoe het anders en beter kan.

‘Want’, zegt Joke, ‘het woord conflict heeft

onterecht een negatieve lading. Als een

conflict goed wordt aangepakt en opgelost

geeft het vaak helderheid en ruimte!’
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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 

Belleza heeft ruimte te huur 
voor een nagelstyliste 

en/of pedicure. 

Neem voor meer info contact 
op met Annelies Balder 0294 230028

Breedstraat 1-3, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

Op 22 december, ‘s ochtends om 6.30 uur
begint de astronomische winter. De zon
bereikt haar zuidelijkste positie aan de he-
mel en staat die middag op minimale
hoogte aan de hemel. Dit is de kortste dag
van het jaar en rond deze tijd is het 's
nachts ideaal sterrenkijken in Vreeland.
Niet alleen zijn de nachten lang, maar ze
zijn ook donkerder omdat de Zon zich in
de nacht dieper onder de horizon bevindt.
De winter zal 89 dagen duren. De maand
december is geschikt om de Grote Orion-
nevel te bekijken. Deze nevel staat in het
sterrenbeeld Orion, dat uitziet als een gro-
te zandloper en rond middernacht in het
Zuiden te zien is. De Orionnevel is met het
blote oog als een diffuus vlekje te zien,
linksonder de gordel van Orion. Deze be-
vindt zich in het midden van het sterren-
beeld en bestaat uit drie sterren die op een
rijtje staan. De Orionnevel bevindt zich op
1800 lichtjaar afstand (d.w.z. dat het licht
dat we nu zien 1800 jaar geleden is uitge-

zonden). Linksboven in de zandloper is
een rode ster te zien, Betelgeuze, een zoge-
naamde oranje superreus, met een straal
die 650 keer zo groot is als die van de zon.
Betelgeuze staat op een afstand van een
dikke 400 lichtjaar en gaat ergens in de ko-
mende tienduizenden jaren exploderen;
alle waarnemingen duiden erop dat de ster
zeer instabiel is. Rechtsonder in Orion staat
Rigel, een blauwe superreus. Hoe blauwer
de ster, des te heter is het oppervlak. Rigel
is 11000 graden heet, Betelgeuze zo’n 3650
graden. Deze kleuren zijn met het blote
oog duidelijk te onderscheiden.
Op 27 december is een mooie samenstand
te zien van de maansikkel en pal daaron-
der de heldere planeet Venus. Kijk rond
18.00 uur, laag in het Zuidwesten. Vier da-
gen later is oud-en-nieuw. Jupiter is mooi
aan de avondhemel te zien. Goed te weten,
dat daar maar eens in de twaalf jaar
nieuwjaarsdag wordt gevierd. De beste
wensen voor 2012 ! H.L.

Hemel boven Vreeland
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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

Houd 
Vreeland 

mooi!
Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Delphine. Haar vader, een zoöloog in hart
en nieren, hield zich vooral met dolfijnen
bezig. Hij wilde zijn dochter eigenlijk
‘Dolfijntje’  noemen maar dat mocht niet
in die tijd en dus werd het Delphine (naar
het Latijnse Delphinium wat natuurlijk
ook dolfijn betekent). En de Delphinium
is ook een voorjaarsbloem. Een lange steel
met aan weerszijden kleine bloemetjes
die in de verte iets weg lijken te hebben
van een dolfijn. Veelal blauw, de lieve-
lingskleur van Delphine.

Lang geleden begon Delphine samen met
een vriendin een fysiotherapiepraktijk in
Amsterdam. Zoals wel meer zaken waar
Delphine haar frêle schouders onder zet
werd dat een groeiend en bloeiend pro-
ject. Werken in Amsterdam en wonen in
Loenen waar ze in ’77 Hans Swelheim leer-
de kennen. Hans woonde met zijn twee
kinderen uit een eerder huwelijk op
Slotzicht (dat prachtige huis aan het be-
gin van de Boslaan). Nog geen twee jaar la-
ter trok Delphine in bij Hans en de kinde-
ren en al gauw werd het een drukte van
belang omdat Delphine en Hans samen
ook nog eens vlak na elkaar twee kinderen
kregen.
Toch wilde Delphine blijven werken.
Werken is belangrijk, vindt ze. Een wezen-
lijk onderdeel van je persoonlijkheid. Dus
opende ze een dependance van de fysio-
praktijk op Slotzicht (om meer en dichter
bij de vier kinderen te kunnen zijn) maar
ook die praktijk groeide binnen de kortste
keren natuurlijk weer uit z’n voegen. Een
pand op de Fetha werd gekocht en in die
jaren begon Delphine haar focus te verleg-
gen van fysiotherapie naar haptonomie.
De aanleiding was de haptonome die haar
begeleidde bij haar eerste zwangerschap.
Delphine was daar zo enthousiast over
dat ze besloot zelf die opleiding te volgen.
Haptonomie probeert lichaam en geest in
harmonie te brengen door mensen meer
bewust te maken van hun gevoel, letter-
lijk te laten voelen. Ook is er veel belang-
stelling voor het psychische aspect van
mensen die met een hulpvraag komen.
Juist die psychosomatische kant heeft
Delphine altijd erg gefascineerd.
Jarenlang heeft ze zich bij laten scholen
op het gebied van de psychotherapie en
nu heeft ze sinds een aantal jaren weer
haar eigen eenpersoonspraktijk op
Slotzicht, dit maal als hapto psychothera-
peut. Ze is gespecialiseerd in relationele
vraagstukken, vrouwen maar zeker ook
mannen veelal tussen de 30 en de 50 die
zijn vastgelopen in hun werk, in hun rela-
tie, in de opvoeding van hun kinderen.
Omdat er nu eenmaal allerlei lichamelij-
ke en geestelijke klachten kunnen ont-
staan als gevoelens en gedachten niet
overeenstemmen met het leven dat geleid
wordt.
Maar dat werk is niet het enige in het vol-
le leven van Delphine. Beroemd zijn de
(tuin) feesten die door Delphine als een
stilleven met bloemen en spijzen worden
aangekleed, altijd perfect georganiseerd.

Hans zingt haar dan toe. Een zelfgemaakt
lied met vele coupletten omdat hij nu een-
maal veel woorden nodig heeft om alle
clubjes en bezigheden van Delphine te be-
zingen. Vaak heeft Delphine zelf gekookt
voor de vele gasten, een warm buffet voor
100 mensen, ze draait haar frêle hand er
niet voor om. 
Heel leuk die feesten en het huis en tuin
lenen zich er bij uitstek voor maar het ge-
heel vergt ook erg veel onderhoud.
Delphine is daar duidelijk over: 6 mensen
zijn er nodig om het hele jaar door regel-
matig klussen uit te voeren en Hans en zij-
zelf steken ook behoorlijk de handen uit
de mouwen. In Slotzicht bevindt zich bo-
vendien een aantal appartementen die
verhuurd worden. Niet alleen voor de ge-
zelligheid maar ook omdat het huis veel
te groot is voor twee personen (dan zou-
den al die kamers maar leeg staan) en veel
te duur in het onderhoud.

Hans en Delphine zijn altijd heel gastvrij
geweest. Als het aan Hans lag zouden de
deuren altijd opstaan, volgens Delphine.
Enerzijds heeft ze dat omarmd maar an-
derzijds heeft ze ook moeten vechten voor
een beetje privacy. Om je relatie goed te
houden moet je tijd nemen voor elkaar en
daarom zijn Hans en zij altijd wel één keer
per jaar, al was het aanvankelijk maar
voor een paar dagen, met z’n tweetjes op
vakantie geweest.
Wat Delphine in haar praktijk uitdraagt
naar andere mensen heeft ze zelf al lang
toegepast in haar relatie met Hans, met
haar familie, vrienden en vriendinnen:
het gaat niet om de hoeveelheid mensen
waar je mee om gaat maar om de kwali-
teit, om de verbinding, om het contact
met mensen en daarnaast natuurlijk om
een plek voor jezelf.
Mocht u een keer over de Boslaan lopen
langs Slotzicht, kijk dan naar het dak van
dat mooie huis. Bovenop staat een eerbe-
toon van Hans aan zijn Delphine, twee
spelende dolfijnen.

R.B.

In de Schijnwerper..
Delphine Slijper, hapto psychotherapeute

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

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

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL



Heb je een mooi gedicht? Door jezelf ge-
schreven of door een ander? Laat het ho-
ren op woensdag 25 januari 2012 tijdens
het jaarlijkse Poëzie Festival voor de
Vechtstreek, in de bibliotheek van Loenen
aan de Vecht om 20.00 uur. Voor meer in-
formatie zie www.poezieaandevecht.nl 
Onze speciale gast is Wim Brands (1959),
o.a. bekend van het veelgeprezen televisie-
programma ‘Boeken’. Naast radio- en tele-
visiemaker is hij ook dichter. Zijn laatste
bundel is: ‘Neem me mee, zei de hond’
(2010). Hij verstaat de kunst om de lezer te
verrassen met eenvoudige woorden. Franc
Janssen, Sjoerd Raaijmakers, e.a. zullen
zorgen voor de muzikale omlijsting.
Wil je ook een gedicht voordragen, mail
dan vóór 31 december je naam en de tekst
van je gedicht naar pvandenakker@cai-
way.nl of ietje.henk@live.nl 
Dit Poëzie Festival vindt plaats in het kader
van de Gedichtendag 2012 in Nederland en
Vlaanderen. Voor meer informatie over de
gedichtendag zie www.gedichtendag.com/
activiteiten/utrecht.  Van de voordragers
wordt verwacht dat zij op zaterdag 14 janua-
ri van 13.30 tot 15.00 uur meedoen aan de
generale repetitie in de bibliotheek van
Loenen aan de Vecht. 
De Vrienden van de Bibliotheek van
Loenen hebben gratis toegang tot het

Poëzie Festival. We worden gesteund door
de Stichting Spaarbank Breukelen en
door de Vrienden van de Bibliotheek. Ook
boekhandel Van Kralingen uit Breukelen
ondersteunt ons. Deze boekhandel zal tij-
dens het Poëzie Festival boeken en gedich-
tenbundels verkopen. Entree € 5 incl. con-
sumptie en bundel met de voorgedragen
gedichten. Informatie: ietje.henk@live.nl;
pvandenakker@caiway.nl tel: 0294-
231561 of 06 249 725 81.
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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

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

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

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Natuurlijk gaan we schaatsen deze win-
ter. Michiel van Dis, Albert Marseille en
Bun Wesselink, drie van de zeven be-
stuursleden van de IJsclub Vreeland
Voorwaarts zijn er zeker van. De ‘landijs-
baan’ aan de Bergseweg – met een lengte
van 400 meter – gaat flink gebruikt wor-
den. Zodra het een paar nachten vriest zet
Lodewijk Monsjou de kleppen open en
loopt het terrein onder water. En de door
onze ijsclub georganiseerde officiële
KNSB ‘Vechtplassentocht’ zal weer veel
schaatsers uit het hele land trekken. 
De IJsclub is in 1896 opgericht. Dankzij de
medewerking van de familie Driessen kan
het landje iedere winter weer onder water
worden gezet. Ruim een jaar geleden trad
het nieuwe bestuur aan, dat de ‘achter-
kant’ van de club naar 2011 bracht.
Oftewel er wordt nu flink gebruik ge-
maakt van de website, met alle mogelijk-
heden van dien. Zo krijg je als de ijsbaan
opengaat een sms’je én een e-mailtje én
kun je een automatische incasso regelen
voor de contributie. Een andere verande-
ring die is ingevoerd is het gezinslidmaat-
schap à € 12,50. Een persoonlijk lidmaat-
schap kost  € 7,50 en voor een eenmalige
bezoek aan de ijsbaan wordt € 5, - in reke-
ning gebracht. De conclusie ligt voor de
hand. Als je van schaatsen houdt ben je
gek als je geen lid wordt. Op de site
www.ijsclubvreelandvoorwaarts.nl staat
alle informatie over het lidmaatschap. 
‘Maar er is meer’, zegt penningmeester

Albert Marseille, ‘door lid te worden houd
je zoiets bijzonders als de Vreelandse ijs-
club in stand, in de winter is de ijsbaan
een verbindend element in ons prachtige
dorp. Het is super gezellig. Vorig jaar had-
den we nog een disco georganiseerd met
broodjes worst van Aloys en bier van Cor.
Hoe leuk wil je het hebben?’
Maar wat als de nieuwbouw doorgaat op
het terrein van Driessen? Hebben we dan
nog wel een ijsbaan? Voorzitter Michiel
knikt bevestigend: ‘Dan wordt het alleen
maar mooier. Waar nu wordt geparkeerd
komt dan een jachthaventje met een leuk
gebouwtje/huisje. Die ruimte is dan gedu-
rende de winter de keet van de ijsclub. En
de verwachting is dat de ijsbaan zelfs iets-
je groter wordt. Mocht de nieuwbouw
lang op zich laten wachten, dan overwe-
gen we sowieso om een nieuwe keet te
plaatsen. Dan wil Bun nog even kwijt dat
de officiële KNSB toertocht héél bijzonder
is voor ons kleine dorp. ‘Er staan al weer
zo’n veertig vrijwilligers klaar om alles te
regelen. De vergunningen zijn al aange-
vraagd bij de gemeente Stichtse Vecht en
Wijdemeren. Het draaiboek is klaar. Het is
écht fantastisch om zo’n 25 km door een
stiltegebied te schaatsen!’ Tot slot verklap-
pen de bestuurders dat ze overwegen om
dit jaar korte baan wedstrijden te gaan or-
ganiseren. Het kan nog spannend worden
deze winter. We hopen dat de weergoden
ons goed gezind zijn….! 

C.L.

Wat doen zij nou?
IJsclub Vreeland Voorwaarts

Poëzie aan de Vecht

Gratis glazen...
...maar wie betaalt ze dan?

Sommige brillenwinkels strooien u graag zand in de ogen.
Wij helpen u met goede oogzorg, mooie monturen en de beste glazen.
En de prijs hoort u vooraf. Vaak verrassend laag, zeker na aftrek van uw zorgvergoeding.
Ook úw ogen verdienen Briljant.
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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!

Recept 
van
Wilco Berends

Oud Over 20 � 3632 VD � Loenen aan de Vecht
Tel. 0294 - 23 16 43 � info@verwoerdbv.nl � www.verwoerdbv.nl

Openingstijden winkel maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur 
en zaterdag  van 08.30 - 16.00 uur � winkel@verwoerdbv.nl 

Monumentenonderhoud
Klassieke nieuwbouw
Restauratie & Renovatie

Doe-het-zelfzaak:
Bouwmaterialen, Verf,
IJzerwaren,Gereedschap,
Velux- en Luxaflexdealer

Opa’s oliebollen
Speciaal voor dit decembernummer

1 kg patent bloem 200 gr blanke rozijnen
200 gr krenten 12 gr zout
50 gr verse gist 30 gr zachte roomboter
750  gr lauwe melk Iets citroenrasp
25 gr witte basterd suiker
1 goudreinet appel geraspt

Week de rozijnen en krenten in lauw water voor
een paar uur en doe dit na het weken op een zeef.
Meng de bloem, suiker en het zout met elkaar en
voeg hier de boter aan toe, los de gist op in de lauw-
warme melk en giet dit bij het bloemmengsel.
Draai dit tot een mooi deeg. Als er een deeg is ont-
staan, voeg je handmatig de krenten, rozijnen en
de geraspte appel toe. Dit laat je op een warme plek
(naast de verwarming) rijzen zodat het gist zijn
werk kan doen. Als het beslag klaar is, kun je het
beste oliebollen bollen met een ijsknijper. Het lek-
kerste zijn de kleine oliebollen dus niet te groot
maken. De bollen laten zakken in de frituur met
daarin zonnebloemolie en goudbruin frituren op
180 graden.
Advies van mijn opa; maak niet te veel van te voren,
vers zijn ze het lekkerst.  
Ik ben er dus van overtuigd dat als er toendertijd
ook een AD-oliebollentest bestond  mijn opa elk
jaar bij de top zou behoren! 

Van de redactie: Dit was het laatste recept in de
Vreelandbode van Wilco. De redactie bedankt hem heel
hartelijk voor zijn bijdragen! Wilco geeft het stokje door
aan Maurice Rootinck van Lokaal Zuid. 

Op zaterdag 19 november
bracht de Sint zijn jaarlijkse
bezoek aan Vreeland. Hij
werd opgewacht door alle
Vreelandse kinderen, hun ou-
ders en burgemeester Mirjam
van ’t Veld. De Nederlanden
schonk chocolademelk en de
Muziekvereniging de Vecht
speelde Sinterklaasliedjes.
Toen de Sint met zijn Pieten
eenmaal aan wal was, wan-
delde hij naar het Dorpshuis
waar alle kinderen een lekker
zakje snoep kregen.
Ondertussen is de Sint allang
weer in Spanje. 

Aankomst 
Sint in
Vreeland


