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Repeteren voor de Kerstmusical

Boterweg, Karel Kammeijer

Van de redactie
Kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van CSV Ridderhof
zijn onder leiding van Ulrike al een aantal zaterdagen aan het repeteren voor een kerstmusical,
een hedendaagse versie van het traditionele kerst-

verhaal. Ulrike is in het dagelijkse leven musicalproducent en verzorgt op zaterdag 18 december,
samen met een aantal andere ouders, een digitale
voorstelling van de kerstmusical 2021.

Commissievergadering bestemmingsplan
de Vecht uitgesteld
De commissievergadering over het bestemmingsplan de Vecht van 17 november jl. is op het laatste moment niet doorgegaan en wordt
verplaatst. Op niet verklaarde wijze
heeft alleen het oorspronkelijke bestemmingsplan ter inzage gelegen, en
niet de versie waarin de vele zienswijzen verwerkt zijn. De Dorpsraad zou
op deze avond inspreken en haar bezwaren uiten
tegen enkele onderdelen van dit plan die in tegen-

spraak zijn met het eigen beleid van de gemeente,
vastgesteld in de nota Waardevol Toerisme. Het
gaat hier vooral om de ruime voorrang
die commerciële en toeristische vaart
zal krijgen ten koste van de bewoners,
waarvan een groot deel hun eigen boot
niet meer voor de deur zal mogen leggen als het bestemmingsplan bekrachtigd zal worden. Er worden nieuwe data gepland
voor deze vergadering, wij houden u op de hoogte.

Bericht
van de
Dorpsraad

Mooi voor elkaar!
In navolging op het succesvolle initiatief van vorig jaar bracht een Loenense weldoenster wederom bevriende handen uit Loenen en Vreeland bij
elkaar om kerstkransen te maken voor een lokaal
goed doel. Er moest dit keer extra hard gewerkt
worden want nog voor de kransen waren gemaakt
was al een groot aantal binnen het eigen netwerk
verkocht. Onder de frisse overkapping werden de

ijverige handen verwarmd door koppen koffie van
de gastvrouw. Inmiddels versieren de kransen een
groot aantal woningen in beide dorpen.
Dankzij de gulle bedragen die ervoor zijn gegeven
wordt de totale opbrengst van dit jaar, maar liefst
2.215 euro, overgemaakt aan Stichting Leergeld
Stichtse Vecht.
Loenen en Vreeland, mooi voor elkaar!

Samen hebben we het weer 16 pagina’s dik voor elkaar
gekregen. Met medewerkers, adverteerders, sponsoren
en vele anderen is het opnieuw gelukt! Hartverwarmend
ook hoeveel mensen in en rondom Vreeland blijkbaar
graag iets voor een ander willen doen. Bovendien hebben we het hier best goed mét elkaar nietwaar? Ondanks
corona is deze laatste Vreelandbode van het jaar daarom
een gezellig en feestelijk exemplaar geworden.
En vrolijk worden we van buurman&buurman Ton en
Maarten die na het wekelijks samen klussen nog altijd
een kratje pils halen om met elkaar op hun jarenlange
vriendschap te proosten. Maar ook van nieuwe bewoners, zoals Pien die haar hippe modezaakjes goed voor
elkaar lijkt te hebben. En terwijl de overuren-draaiende
maar altijd goedlachse pakketbezorgers in het winterse
zonnetje worden gezet vertellen Corine en Erik hoezeer
ze Vreeland zullen gaan missen. Ach, “het komt altijd
goed”, zegt psychosociaal therapeut Lysanne Sizoo vanaf haar Vreelandse woonboot. De column van Marjolein
Ophoff werpt nieuw licht op de toekomst en onze dominee Rineke van Ginkel schijnt inspirerend bij met haar
oude leeslampje. De overwerkte I.C. verpleegkundige die
wij in Vreeland tegenkwamen heeft veel behoefte aan een
frisse start. En dat is nou net het thema voor volgende
maand.
Een nieuw jaar, nieuwe kansen, tijd voor een frisse start!

Fijne dagen en tot volgend jaar!
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Agenda
18 dec. KerstChallenge kerk van Vreeland, 		
13.30-16.00 uur
23 dec. Ophaaldag papier en karton
24 dec. Kerstavond/nachtdienst Grote Kerk
25 dec. Eerste Kerstdag
31 dec. Oud en nieuw
1 jan. Nieuwjaarsdag
17 jan. ALV IJsclub Voorwaarts,
t/m 15 januari: diverse winterse activiteiten en
evenementen, zie UITtips

Kerkdiensten

19 dec. Ds. Rineke van Ginkel
24 dec. Ds. Rineke van Ginkel,
Kerstavond, 22.00 uur
25 dec. Ds. Jan Rinema, Eerste Kerstdag
26 dec. Ds. Tigelaar, Veenendaal
1 jan. Nieuwjaarsdag, geen dienst
2 jan. Niet bekend
9 jan. Ds. Rineke van Ginkel
16 jan. gezamenlijke dienst raad van kerken
Loenen en Vreeland
23 jan. Pastor Flantua uit Loenen a/d Vecht
30 jan. Ds. Rineke van Ginkel en pastoor 		
Brenninkmeijer - onthulling
icoon Sint Nicolaas.
Alle diensten beginnen om 10.00 uur en kunnen
gevolgd worden via www.kerkdienstgemist.nl.

Vechtzooitje
Voor de maandag en/of dinsdag en/of donderdagmiddag zijn wij op zoek naar een oppas van 14.00
tot 17.00/17.30 uur voor onze zoon Thijs van 5 jaar.
Ben je geïnteresseerd of ken je iemand? Laat het ons
weten! Groet Anke en Andries: 0639234824

Renate Vermeijs & Gerard Versteeg
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16
1231 KX Loosdrecht
Monument in

info@monumentin.nl / www.monumentin.nl
035-208 02 63 / 06-152 38 787

Ontwerp in

info@ontwerpin.nl / www.ontwerpin.nl
035-208 26 34 / 06-152 46 460

Belangrijke telefoonnummers en adressen
Huisartspraktijk Loenen
Keizer Ottolaan 11
3632 BV Loenen aan de Vecht
Tel.: 0294-231310
www.praktijkloenen.nl, info@praktijkloenen.nl
Gemeente Stichtse Vecht
Tel.: 0346 25 40 00/ www.stichtsevecht.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
Apotheek Loenen
Tel.: 0294-232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
Tel. 06-45406022 Marjolein Ophoff
www.verloskundigewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
Tel. 035-6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Vondelstraat 51 3601 EX Maarssen
0346-290710 of info@welzijnstichtsevecht.nl
www.welzijnstichtsevecht.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk
Tel.: 088-900 4000
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Tel.: 088-1239457
Thuiszorgstudent,
Particuliere thuiszorg
085-3013841, www.thuiszorgstudent.nl
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht
Zorgbemiddeling: 0346-258428

Colofon
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Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 0294-231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Jan Greijdanus, Vecht en Veld 12,
3633AH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland
Tel.: 0294-234750 www.dorpshuis.nl
dorpshuisvreeland@live.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: info@csvridderhof.nl
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
Tel.: 0294-234285, www.bibliotheekavv.nl

Open van 07.00 uur tot 20.00 uur.
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van
13.00-17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur
en op zaterdag van 11.00-15.00 uur.
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Hart & ziel

Interview met
Pien Stieglitz
Sinds kort woont er een nieuw gezin in de Voorstraat: Pien, haar vriend Sam en hun dochtertje
Uma. Pien is oprichter en eigenaar van Stieglitz,
een bijzonder modelabel dat staat voor uitgesproken prints en tijdloze ontwerpen voor vrouwen. Geen vluchtige modetrends, maar typische
Stieglitz pieces, zoals de lange flared legging die
in iedere collectie terugkomt, felle kleuren en bijzondere motieven, die steeds zijn geïnspireerd
door een andere cultuur.
Pien: “Ik wil met Stieglitz een nieuwe wereld creëren waarin vrouwen krachtig door het leven gaan,
opvallen, complimenten krijgen, avontuurlijk
zijn, ondernemend en sexy. Een wereld waarin zij
vooral trots zijn op zichzelf en zichzelf laten zien.
Je hoeft er niet als Pipo de Clown bij te lopen,
maar kleur, een mooie print, dat werkt gewoon!

“Als je in totale veiligheid door het leven
gaat gebeurt er nooit wat nieuws”
Als vrouw moet je ervoor zorgen dat je elke dag
een compliment krijgt, het brengt je een nieuw
gevoel. Het leuke daarvan is dat een compliment
vaak aanleiding is voor een gesprekje, dan komt
er iets nieuws. Mensen die het eng vinden om op
te vallen missen vaak de boot. Als je in totale veiligheid door het leven gaat, gebeurt er nooit iets
nieuws.”
Pien richtte haar label in 2014 op, nadat ze een
tijd als styliste had gewerkt. Sinds kort heeft ze
een businesspartner die een groot deel van de zakelijke kant van haar heeft overgenomen. Dat is
fijn, want op die manier kan ze al haar aandacht
richten op creatieve processen: nieuwe collecties
bedenken, ontwerpen, en haar nieuwe concept: de
Stieglitz Academy, een seminar over styling, presentatie, hoe loop je, hoe kleed je je. Pien: “Voor

veel vrouwen is dat een enorme zoektocht. Zij hebben last van allerlei oordelen over hun lichaam, over wat voor
kleding ze zouden moeten dragen bij
welke gelegenheid. Veel mensen durven dingen niet omdat ze bang zijn
voor een oordeel, terwijl je zoveel kan
doen met styling en kleding. Dat is wat
ik eigenlijk het allerleukste vind: vrouwen zo kleden dat ze er gewoon het allerlekkerst uitzien.”
Pien woonde vanaf haar zeventiende in
Amsterdam en droomde van wonen in
het buitenland. “Ik heb zelfs aan mijn
team voorgesteld om met het hele bedrijf naar Portugal te gaan. Met twaalf
medewerkers was dat niet helemaal realistisch, maar we zijn wel een maand
gegaan. Mijn eigen gezin was ook mee.
Ik had een giga boerderij gehuurd en
we zijn daar met zijn allen gaan werken.
Het was zo leuk. We zijn collega’s van
elkaar, en het zijn mijn werknemers,
maar we zijn ook een grote familie. We
hebben een heel bijzonder bedrijf.

“Niks geen Funda, gewoon
een handgeschreven briefje”
Terug uit Portugal woonden Pien en Sam met
hun dochtertje Uma aan de Reguliersgracht,
in hartje Amsterdam. “Het was echt zo’n Pippi
Langkoushuis. Supermooi en heel knus met z’n
tweetjes, maar ook smal, klein en donker. Met een
kind erbij word je dan helemaal koekie. Vooral
ook omdat we geen tuin hadden. Dus ik zat altijd
in de speeltuin. En het klinkt misschien verwend
en zo bedoel ik het niet, maar ik werd ongelukkig van het gevoel dat ik mijn kind daar zat uit
te laten. Terwijl ik juist een heel gelukkig, positief
mens ben. Ik wilde gewoon naar buiten toe. We
zijn eerst in Amsterdam gaan kijken naar een huis
met een tuin, maar ik viel flauw van de prijzen,
zo exorbitant. Toen heb ik mijn moeder, die in
Vreeland woont, gevraagd of zij eens wilde rondvragen; misschien was er wel iets te huur. Ze belde
een week later en vertelde dat een vriend van haar
een briefje had zien hangen op het raam van een
leuk huis. “Niks geen Funda, maar gewoon lekker
kneuterig een handgeschreven briefje, daar houd
ik van. Toen ik een fotootje van het huis zag, wist
ik meteen dat ik daar wilde wonen.”

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

gas • water • c.v. • elektra • dakbedekking
* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress
Kerkplein 2
06-22984224

Voetr ef lex th erapie

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

“Extreem dol intens gelukig in Vreeland”
“Zeg maar dat we echt extreem dol intens gelukkig zijn in Vreeland,” roept Sam vanuit de keuken. “Ik houd heel erg van de stad, maar het is
zo lekker om de drukte achter je te laten en dan
hierheen te rijden. Ik ben echt verliefd.” En Pien
vult aan: “Het ruikt hier ’s avonds naar openhaard
– echt mijn lievelingsgeur – we wandelen in het
bos, gaan kastanjes en paddenstoelen zoeken en in
de zomer kunnen we zo in het water springen met
Uma.” En dan lachend: “Nu nog een paar vriendinnen om de hoek om wijn mee te drinken, maar
dat komt wel.”
C.W.

Openingstijden de Bibliotheek Loenen aangepast
Per 1 januari worden de service-uren van de Bibliotheek Loenen aangepast. Op maandag-, woensdag-,
vrijdagmiddag en op zaterdag zullen er medewerkers
aanwezig zijn voor vragen en hulp. Op dinsdagmiddag en vrijdagavond vervallen de service-uren. De

openingstijden blijven verder gelijk. De Bibliotheek
blijft 7 dagen per week open van 07.00 tot 20.00 uur.
U kunt dan zelf boeken lenen en terugbrengen, gebruik maken van de computers of de krant lezen aan
de leestafel.
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Wilt u adverteren in de
Vreelandbode? Mail naar:

info@vreelandbode.nl
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Voor elkaar in Vreeland
Wat doen veel dorpsgenoten iets ‘voor elkaar’! Er
wordt in Vreeland ontzettend veel georganiseerd
en geregeld zodat wie wil ook echt ‘onder elkaar’
kan zijn, zich kan ontwikkelen, plezier kan hebben, iemand kan helpen of juist zelf geholpen kan
worden of een hobby kan uitoefenen met gelijkgestemden. De Vreelandbode zet een aantal ‘voor elkaar-initiatieven’ op een rijtje:

Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment
ooit: de oudere consument
Edgar Keehnen www.greyocean.nl

Sterren-activiteiten, te vinden op
www.sterrenvanvreeland.nl:
- De Vreelander creëert - elke maand een lezing
door een dorpsgenoot met een bijzonder verhaal
- Wandelingen, concerten en vaartochten: wisselende momenten
-
De Buurtkamer: elke dinsdagochtend tussen
10.00 en 12.00 uur gezellig koffiedrinken in het
Dorpshuis, met een keer per maand een spreker.
Dorpsfeest, kerstmarkt, koningsdag, sintintocht:
als corona geen roet meer in het eten gooit gaan al
deze verbindende activiteiten gewoon weer door!
Cursussen, kook- of creatieve workshops, een taal
leren, lezingen etc. via het Cursusproject Loenen.
Een enorm divers aanbod voor elk wat wils, vervelen is er niet bij deze winter! www.cursusproject.nl.

Graag gedaan – dorpsgenoten staan klaar voor
mensen die help nodig hebben met activiteiten
zoals een boodschapje doen, een doktersbezoek
of kleine klusjes. www.hulpdienstgraaggedaan.nl
of bel ma/woe/vrij tussen 9.00 en 10.00 uur naar
0346-263800.
Ook via Welzijn Stichtse Vecht kunt u hulp vragen
voor boodschappen of gewoon even een luisterend
oor krijgen. Bel dan 06-472098175. Welzijn Stichtse Vecht organiseert daarnaast allerlei interessante
cursussen en veel sport en spel in het Dorpshuis:
Klaverjassen (woensdagmiddag), koersballen (donderdagmiddag), bingo (wisselende data): voor en
met elkaar! Kijk op www.welzijnstichtsevecht.nl.
Alhoewel daar nu misschien een einde aan komt,
zie het interview met An van Ekris op pagina 10.
Daarnaast zijn er nog andere creatieve of sportieve
activiteiten in het Dorpshuis, zoals bridgen, yoga of
houtbewerken.
Aan tafel: Elke maand organiseert de Raad van
Kerken een diner met zo’n tachtig senioren uit de
gemeente in Loenen. U kunt zelfs gehaald en gebracht worden. Data staan in de Vreelandbode.
En natuurlijk is elke maand de Vreelandbode in de
bus een mooi symbool van ‘voor elkaar’!

KerstChallenge 2021: Geef Licht!

Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging

Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd.
Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

Op zaterdag 18 december, van 13.30 tot 16.00 uur,
kun je meedoen met de interactieve KerstChallenge
van de kerk van Vreeland. De KerstChallenge vindt
buiten plaats met een tocht door het dorp (geheel
coronaproof, iedere 15 minuten start er een groep).
De tocht is geschikt voor alle leeftijden, wel of geen
kerkelijke achtergrond, je speelt het met een groepje, bijvoorbeeld met je gezin of met je vrienden. Een
aantal creatieve en uitdagende puzzels zijn onderdeel van het spel. Het thema van de KerstChallenge
is gekoppeld aan de Kerstcampagne van Kerk in
Actie.
Een groep mensen zit samen rondom een kaarsje. En dan opeens gaat het licht uit. Iemand roept
in het donker: “Nee!” Kerst moest een mooi feest
zijn toch? Met gezelligheid in de stal en mensen die
elkaar het beste wensen? Met licht, cadeautjes en
warme chocolademelk...
De KerstChallenge 2021 gaat over de 'achterkant'
van het verhaal. Net als je denkt: wat een mooi ge-

boortefeest… dan begint de ellende. De boze koning Herodes gaat op jacht naar zijn pasgeboren
concurrent. Hij wil alle kinderen in Betlehem tot
twee jaar doden. De wijzen gaan via een andere weg
terug en ook Jozef krijgt een waarschuwing om te
vluchten. De pasgeboren Jezus wordt een vluchteling. In de KerstChallenge speel je de vlucht van Jezus naar Egypte na. Dit bijbelverhaal is gekoppeld
aan vier verhalen van vluchtelingenkinderen die
ook moesten vluchten voor oorlog en geweld. Doe
je ook mee aan de KerstChallenge en ga je ook je
licht brengen in het duister!
Iedereen kan meedoen, jong en oud, wel of geen
kerkelijke achtergrond. Het spel is voor iedereen
die zich wil verdiepen in het kerstverhaal.
Ga naar www.kerkvanvreeland.nl en klik op de link
om een tijdsslot te reserveren. Kom op die tijd naar
het schoolplein. Neem per groepje een telefoon
mee die QR-codes kan scannen, een babypop of
grote knuffel en een rugtasje. De rest volgt daar.....

Sterren van Vreeland
Kunst in het Dorpshuis: doe mee!
Het bestuur van het Dorpshuis heeft Sterren benaderd met de vraag in het Dorpshuis kunst te
exposeren. We nodigen daartoe iedereen die graag
zijn/haar werk wil laten zien van harte uit. Belangstellenden en voor informatie mailen graag
naar: info@sterrenvanvreeland.nl.

De Buurtkamer
De buurtkamer op dinsdagochtend blijft geopend.

Alle bezoekers wordt gevraagd de QR
code te laten zien. De stoelen staan op
1,5 meter afstand en ieder wordt verzocht deze niet
te verplaatsen. Het buurtkamerpraatje van Marjolein Lausberg op 7 december is uitgesteld tot de
meeste ouderen hun boosterprik hebben gehad.

De Vreelander creëert
Ook de lezingen op de tweede maandagavond in de
maand worden voorlopig uitgesteld.
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Bedrijvigheid
Lysanne Sizoo

Op een natte winderige dag op de fraaie woonboot van Lysanne Sizoo. Het uitzicht is prachtig,
binnen is het prettig en comfortabel, en terwijl we
aangenaam schommelen op de Vecht vertelt Lysanne over haar leven en werk.
Lysanne (56) is geboren in Den Helder. Door het
werk van haar vader is het gezin vaak verhuisd: in
haar jeugd heeft ze onder andere in Engeland, Nederhorst en Vreeland gewoond. Na de school voor
Journalistiek in Kampen vertrok ze naar Engeland
om te werken als televisiejournalist. Ze trouwde
met een Zweedse man, ook uit de televisiewereld.
Het werk viel uiteindelijk tegen: “Ik was piepjong
toen ik daar kwam, had grootse plannen, maar
op zo’n jong meisje zat niemand te wachten. Het
werk was onzeker, de zenders kwamen op en gingen weer weg in razend tempo. We wilden heel
graag kinderen en gelukkig is in 1993 Karl geboren, maar makkelijk ging het niet. In totaal heb
ik vijf miskramen gehad, een heel groot verdriet.
Ik stopte met werken en heb hulp gezocht om de
miskramen te verwerken. Bij een supportgroup,
en later bij counseling via de Samaritans heb ik
veel steun ervaren. Toen heb ik ingezien dat we in
Nederland vooral heel flink moeten zijn bij tegenslag, zo was ik opgevoed.

“In Engeland leerde ik dat je
ook lief voor jezelf mag zijn”
In Engeland leerde ik dat je ook lief voor jezelf
mag zijn, en dat je daar op de lange duur veel verder mee komt.” Deze hulp bleek een opstap naar

een carrièreswitch. Stap voor stap heeft Lysanne
opleidingen gevolgd om anderen hulp te kunnen
bieden, in 2008/2009 heeft ze zelfs haar masters
Psychotherapie afgerond. Vanaf 2000 werkte ze
als counselor, zowel in Engeland als in Zweden.
“In Stockholm had ik een grote, goedlopende
praktijk, met verschillende therapeuten in dienst.
Maar uiteindelijk was ik veel tijd bezig met de
bedrijfsvoering, en minder met cliënten en dat
miste ik.” Opnieuw waren er grote veranderingen
in haar leven: Lysanne verkocht de praktijk, haar
huwelijk liep ten einde, en ze kwam terug naar
Nederland. “Inmiddels had ik deze woonboot al,
waar ik me erg thuis voel. Mijn praktijk voer ik
vanaf 2019 op deze boot, maar ook in Amsterdam.” In Nederland is ze psychosociaal therapeut.
“Mijn mastersdiploma wordt hier niet gelijkgesteld aan de Nederlandse opleiding tot psychotherapeut, daarom heet het anders. Je kunt bij een
psychosociaal therapeut terecht voor diverse vragen en problemen. Mensen denken vaak dat hun
zorgen niet ernstig genoeg zijn om eens met iemand te gaan praten, zo zie ik dat niet. Alles wat je
belemmert om volledig jezelf te zijn is een gesprek
met een psychosociaal therapeut waard. Als je
bereid bent de ontmoeting met jezelf aan te gaan
hoeft sluimerend ongemak niet uit te groeien tot
een heftige crisis.” De sessies bij Lysanne duren
een uur. Vaak zijn enkele gesprekken nodig om
helder te krijgen wat precies de vraag is, en meestal zijn totaal tien tot twintig gesprekken nodig. De
gesprekken worden vaak vanuit de aanvullende
verzekering (deels) vergoed.
M.S.

Lezers schrijven:

LUNCHEN KAN NOG WEL!
Boek een heerlijke lunch op donderdag tot
en met zondag, lekker uit in eigen dorp.
Er is al een 4 gangen lunchmenu vanaf 67.50
en ook á la carte.
Met een culinaire groet,
De Nederlanden Restaurant & boutique hotel
Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl

Buitenjaloezieën
een verrijking
voor jouw woning
Kom langs

En ontdek de voordelen
in onze showroom.
Waterveste 6, Houten

Zonwering

Buitenjaloezieën

Garagedeuren
Garage

Sfeervol Vreeland

Blijft de IJsclub bestaan?
In de Vreelandbode van november staat een
stukje over de IJsclub van Vreeland met het idee
om deze op te heffen of niet. Ik ben van mening
dat een vereniging van 125 jaar niet zomaar mag
worden opgeheven. Zodra het een beetje gaat
vriezen, begint het bij mij al te kriebelen. Heb
jij dit ook? Kom dan in ieder geval naar de algemene ledenvergadering op maandag 17 januari
2022 in het Dorpshuis in Vreeland.
Wil je helpen deze kar te trekken?! Bel mij dan
op 06-54290365 en laten we er met elkaar weer
een bloeiende vereniging van maken. Dit hoeft
niet alleen als het vriest. IJsclub Voorwaarts is
één van de vijf van de 5-dorpen schaatsvereni-

ging. In de winter wordt er door de jeugd op de
Jaap Edenbaan geschaatst. Dus… als het dan
gaat vriezen, kunnen ze tenminste schaatsen. Zo
zouden we ook in de zomer activiteiten kunnen
organiseren. Ik heb er zin in, jij ook?
Casper Zeldenrijk

foto: Gerdjan Rapati
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Feestelijk en makkelijk voor elkaar

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS
Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in
Vreeland, elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas
komt uit Stolwijk
www.kaashandeldevries.nl

Het is niet altijd eenvoudig voor kerst een menu te
bedenken waar iedereen blij van wordt. Zo houdt
de één niet van vis en heeft de ander alle dode dieren van het menu geschrapt. Met dit feestelijke
hoofdgerecht kun je nog alle kanten op, het is van
tevoren te maken en de ingrediënten zijn lekker
makkelijk verkrijgbaar bij onze Dagwinkel.

Paddenstoelen Wellington,
vegetarisch hoofdgerecht
Ingrediënten voor 4 personen:
2 rode uien gesnipperd
1 teen knoflook fijngehakt
½ knolselderij, geschild en in blokjes van 1 cm
400 gram kastanjechampignons in kwarten
Handje grof gehakte pistachenoten
Verse tijm 4 takjes gerist
Mosterd theelepel en Worcestersaus
Rol bladerdeeg uit de koeling
1 ei
Olijfolie, peper en zout

Bereiding
* Zet alle ingrediënten klaar op het werkblad
* Verwarm de oven voor op 190 graden
* Bak de ui 10 min. op laag vuur in olijfolie
* Voeg de knoflook toe en bak nog 2 min. mee
* Schep op een bord en houd apart
* Bak de champignons in olijfolie op hoog vuur bruin
* Zet apart in vergiet zodat vocht weg kan lopen en
voeg dan ui/knoflookmengsel toe
* Bak de knolselderijblokjes in olijfolie in 10 min gaar
op halfhoog vuur
* Meng de knolselderij in een kom door elkaar met
tijm, mosterd, paar druppels Worcestersaus en
breng op smaak met peper en zout
* Rol het bladerdeeg uit op een bakplaat met het papier eronder en snij een reep van de breedte voor de
versiering eraf
* Kluts het ei in een kopje
* Verdeel knolselderijmengsel over de helft van de
breedte van het bladerdeeg, laat bij de randen 2 cm
vrij
* Bestrooi met pistachenoten en schep voorzichtig de
champignons erop
* Bestrijk de randen met beetje ei en vouw de lap bladerdeeg over de vulling dicht
* Druk de randen voorzichtig met een vork aan, versier de bovenkant met het reepje bladerdeeg (sterretjes of kerstboompjes?)
* Bestrijk de bovenkant met de rest van het ei en bak
de Wellington 35 minuten in de oven goudbruin
* Afgekoeld kan het in de ijskast worden bewaard en
met alufolie bedekt 20 min. in de oven worden opgewarmd.

Kerst 2021 in de kerk

Heeft u ons nieuwe programma
voor 2022 al gezien?
Check onze site: cursusprojectloenen.nl
Een aantal cursussen is zeer gewild.
Wacht niet te lang met aanmelden.

Beste Vreelanders,
Opnieuw gaan wij een kerst tegemoet in een wereld vol onrust en gevaar. Een wereld waarin velen geen warme en beschermde plaats hebben en
waarin een virus onze levens op z’n kop zet. In de
kerk blijven wij hopen en vertrouwen op nieuw
licht en oude verhalen die moed geven. We willen iedereen in Vreeland van harte uitnodigen dat
met ons mee te vieren.
Hoe kerst 2021 zal verlopen is onzeker. Normaal
gesproken zouden we de kerkdeuren wijd openzetten voor een kerstnachtviering (24 december)
en kerstmorgenviering (25 december), waarbij we
het Licht met elkaar vieren en delen. We weten
op dit moment nog niet welke maatregelen er met
de kerstdagen zullen gelden. De kans is groot dat
we met de nodige beperkingen te maken zullen
hebben. Daarom vragen we u om onze website
tot kort voor de kerstnacht in de gaten te houden
voor het laatste nieuws betreffende de vieringen.

We zullen dit op de homepage vermelden: www.
kerkvanvreeland.nl. Ook op onze Facebookpagina zullen wij dat vermelden. Sint Nicolaaskerk
Vreeland is onze pagina daar.
Verder bent u natuurlijk altijd welkom om de gewone zondagse dienst bij te wonen. Deze dienst
begint om 10.00 uur. U kunt deze ook thuis kijken via www.kerkdienstgemist.nl, station P.G.
Vreeland.
Protestantse Gemeente Vreeland
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Voor elkaar

Ton Maasakker en Maarten Boelhouwer –
“Je moet eerlijk tegen
elkaar zijn. Klaar!”

Dunnebier Home
biedt een prachtige
collectie prints,
posters en
muurstickers
waarmee elke
ruimte eenvoudig
en smaakvol te
‘stylen’ is.
V
V
V

Oer-Vreelanders Ton en Maarten zijn niet alleen
al jaren (over) buurmannen, zij zijn ook dikke
vrienden die veel met en voor elkaar doen. Van
klussen rond het huis tot boodschappen bij de
Jumbo, elke week stipt op dezelfde tijd. Het thema
van deze Vreelandbode was dan ook een mooie
aanleiding om eens nader kennis te maken met
deze boezemvrienden.

Ton (67)
Ton werd geboren op de Spoorlaan en ging na de
openbare lagere school in Vreeland naar de LTS
in Bussum. Toen hij de school vroegtijdig moest
verlaten, ging hij werken bij Mur Transport in
Loenen. Op zijn 22e hield hij de transportsector
voor gezien. “Ach, je wil af en toe
eens wat anders en mijn verkering
vond dat ik teveel van huis was”,
vertelt hij lachend. En zo besloot
Ton een opleiding tot tegelzetter
te volgen. Na vier jaar in de bouw
moest Ton zijn geliefde vak helaas
opgeven vanwege cement eczeem
en zo kwam hij toch weer op een
vrachtwagen van Mur terecht. Intussen, alweer 35 jaar geleden,
trouwde hij (in het geheim) met
jeugdvriendin Netty. “Zij was de
enige vrouw waar ik naar luisterde”,
mijmert Ton. Drie jaar geleden is
Netty helaas overleden en inmiddels is Ton “alweer een jaar, een maand en een paar dagen” met
pensioen. En dat pensioen bevalt hem prima: “ik
kom dagen tekort, er is altijd wel wat te doen”.
En daarbij wordt hij vaak geholpen door goede
vriend en overbuurman Maarten.

Maarten (63)
Maarten is de zesde uit een gezin met acht kinderen die indertijd opgroeiden op de Voorstraat.
Saillant detail is dat hij werd geboren in het huis
van de dominee. “Wij woonden heel klein, dus
mocht mijn moeder bij de dominee bevallen”,
vertelt hij daarover. Ook Maarten besloot na de
lagere school (CSV) naar de LTS in Hilversum
te gaan. Daar leerde hij het grafische vak. Nadat
hij zijn vakopleiding netjes had afgerond ging hij
werken bij Van Kralingen, een drukkerij in Loenen. “Maar na een paar jaar was ik het zat”, ver-

telt Maarten, “en toen ben ik gaan werken bij De
Greef, een lakspuiterij op het Sluisje in Vreeland,
totdat ik in militaire dienst ging”. Na wat omzwervingen kwam Maarten uiteindelijk in 1980
terecht bij Dunnebier, de drukkerij waar ook de
Vreelandbode wordt gedrukt. Hij is daar verantwoordelijk voor de afwerking van het drukwerk.
“En daarin ben ik echt een Pietje Precies”, vertelt
hij trots, “ik ben gewoon een beetje een mierenneuker”, voegt hij daar nog aan toe. Wat Ton
breed grijnzend beaamt.

Ton en Maarten
Toen de twee afzonderlijk van elkaar in 1986 op
de Vossenlaan kwamen wonen, waren het al oude
bekenden. “Wij kenden elkaar al wel
van vroeger” vertelt Maarten. “Van
rottigheid uithalen op straat” voegt
Ton daar ondeugend aan toe. Pas
op de Vossenlaan werden het echt
dikke maatjes. Zij helpen elkaar met
allerhande klussen waarbij Ton vaak
de regie heeft en Maarten netjes
uitvoert wat hem gevraagd wordt.
Maarten vertelt over die keer dat ze
samen een dakgoot moesten plaatsen: “Ondanks 25 jaar bij de brandweer, heb ik een beetje hoogtevrees,
maar Ton heeft me erdoorheen geluld en zo hebben we de klus toch
samen geklaard.” En zo ging het onlangs ook met
de schoorsteen van Ton zijn huis die vervangen
moest worden. Ton klimt op het dak en Maarten
vangt beneden de emmers met afval op. Ze zijn
perfect op elkaar ingespeeld, een geoliede machine! Beide heren houden ook van ritme en regelmaat. Zo gaan ze steevast op zaterdag om 15.00
uur samen naar de Jumbo voor hun wekelijkse
boodschappen. En na die boodschappen drinken
ze samen een biertje of twee, drie “en soms vier”,
zegt Ton breed lachend. “We hoeven dan toch niet
meer weg” vult Maarten aan, “dus dan kunnen we
lekker beppen en alles doornemen, zoals wanneer ik de hond moet uitlaten als Ton, ondanks
zijn pensioen, toch weer eens op de vrachtwagen
moet.” Als ik hen tot slot vraag naar de sleutel tot
het succes van hun vriendschap zeggen ze in koor:
“Je moet eerlijk tegen elkaar zijn en wederzijds
vertrouwen is ook heel belangrijk!”
A.F.
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Boerenkaas
Boerderij-ijs
Rondleiding

Bed & Breakfast
Groepsaccomodatie
Vergader- en
ontvangstruimte

Kidsredactie

Groep 8 is deze maand druk geweest met het schrijven
van opstellen en maken van strips. Gelukkig voor ons zijn
dat hele leuke verhalen en strips geworden die jullie voor
het slapen gaan kunnen lezen. Of misschien wil iemand
het aan je voorlezen?

Schoen avontuur
Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX VREELAND
0294-251668/06-51798045
www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507

Nou daar sta ik dan. Ik ben de nieuwste limited edition Nike
air space xr. Vandaag ben ik meegenomen naar een huis, ik
vond het best spannend. Al gauw wende ik wel en stond ik
rustig in een schoenenkast. Maar die avond werd ik weer uit
de kast gepakt voor een open haard gezet. Ik hoorde ik allemaal gezang, zoals Sinterklaas kapoentje……
En dat soort tekstjes. Ik vond het maar raar, maar ook wel
grappig! Maar toen gebeurde er iets heel ergs raars. Opeens
toen ik lag te slapen kwam er uit de schorsteen een mens
met een gekleurd pakje en een hoedje met een veer, ik wist
niet goed wat er gebeurde en wat het nou zou kunnen zijn.
Er werd een soort cadeautje denk ik naast me gelegd en ik
werd in een grote zak gedaan waar nog meer van dat soort
dingentjes in zaten. Je wilt niet weten wat er allemaal door
me heen ging ik vond het heel heel heel erg eng en ik wil
naar mijn broertje! Ik dacht heel diep na wat kon dit nou zijn,
maar ik wist het echt niet. Ik heb denk ik twee uur in die zak
gezeten en toen werd ik eruit gehaald door diezelfde man
die mij er in had gedaan, ik werd op een klein tafeltje gezet en die man liep de kamer weer uit. Ik hoorde allemaal
geschreeuw en van dit soort namen: Malle Piet, choco piet,
luisterpiet en hoofdpiet. Kan het misschien een soort elfjes
familie zijn ofzo? Twee dagen later toen ik nog steeds in
die kamer op het kleine tafeltje stond hoorde ik weer wat ik
hoorde de deur die open ging en weer kwam er zo'n soort
elfje binnen hij keek naar me en toen kwam ook de piet
die mee heeft meegenomen binnen de kamer in, die ander
vroeg: van wie is die schoen ? degene die mij had meegenomen zei: nou die heb ik meegenomen uit een schoen want ik
vond hem zo mooi maar niet tegen sinterklaas zeggen! daarna hoorde ik alleen maar geschreeuw en geruzie, maar toen
gebeurde er weer iets volgens mij werd ik weer in de zak gedaan en naar buiten gebracht daarna had ik het weer warm
ik was volgens mij binnen. En ja hoor ik rook mijn broertje
weer! Ik was heel heel heel erg blij en opgelucht die elfjes
gingen weer door de schorsteen naar buiten en waren toen
al gauw weer weg. Die ochtend kwam het gezin weer naar
beneden en pakte de cadeautjes uit ze waren heel erg blij de
een had een barbie de ander stiften en de kleinste had een
knuffeltje ze waren erg blij en ik ook! Einde.
Noor F

Kidsre

De magiche sneeuwbol

Dit is het verhaal van Lyinn, het meisje dat naar de
kerstwereld gaat…
Dit is Lyinn, ze is 13 jaar en DOL op kerst. Het is 24 december en Lyinn kon niet meer slapen. Het was 06:35
en haar ouders sliepen nog. Ze had gister haar kerstsok
opgehangen en kon niet wachten om te kijken wat
erin zat. Ze hield het niet meer en ging zachtjes naar
beneden. De lampjes schenen fel in Lyinn’s gezicht.
Ze zag onder de kerstboom een pakje, klein en vierkant, met haar naam erop. Ze kon zich niet inhouden
en scheurde het pakje open. Het was een sneeuwbol
met de werkplaats van de kerstman erin!! Maar… op
de bol zat een knop! Lyinn hield zich niet in en drukte
op de knop. Toen begon alles rond te draaien en Lyinn
wenste dat ze niet op de knop had gedrukt. Toen stopte ze met draaien en stond in een vrolijk verlichte wereld. Er liepen overal elfjes. Lyinn vond het geweldig,
maar wilde naar huis. Ze drukte op de knop, maar er
gebeurde niks. ‘Huh?’ dacht Lyinn. ‘Wat is er met mijn
sneeuwbol gebeurd?’ Een elfje liep langs en vroeg:
‘Wat is er en wie ben jij?’ ‘Ik ben Lyinn en ik ben hier
beland door deze sneeuwbol, maar ik wil naar huis,
maar de sneeuwbol is kapot! Kan jij me helpen?’ vroeg
Lyinn. ‘Tja,’ zei het elfje. ‘Daar zeg je me wat. Volgens
mij heb jij een Gouden Zuurstok nodig.’ ‘Mooi!’ zei
Lyinn. ‘En waar is die?’ ‘Helemaal aan de andere kant
van het elfendorp. Bij het huis van de kerstman’ zei het
elfje. ‘Ow…’ zei Lyinn. ‘En hoe kom ik daar?’ ‘Hier is een
kaart en een wapen, dan kan je wel op weg. Maar ik
kan niet mee, ik moet hier blijven’ zei het elfje. ‘Je moet
hier de weg af, over de rivier en dan door het kerstbos.
En dan ben je er.’ ‘Oké, bedankt, elfje!’ zei Lyinn. Ze liep
de weg af en zwaaide naar het elfje. Ze liep stevig door
en voor ze het wist, was ze bij de rivier. Er waren krokodillen! Hoe moest ze verder? Toen had ze een idee.
Ze pakte haar wapen en sloeg alle krokodillen knockout. Toen sprong ze over de krokodillen heen en was
aan de overkant. Ze zag het bos voor zich en liep het
wandelpad op. Er waren vleermuizen, maar Lyinn
dacht aan één ding: de Gouden Zuurstok! En toen ze
uit haar gedachten kwam, was ze uit het bos. En daar
was de werkplaats van de kerstman! De kerstman zat
voor zijn huisje een lijst te lezen. Lyinn rende naar hem
toe en stopte vlak voor hem. De kerstman keek op
en zag Lyinn. ‘Wie ben jij en wat kom je doen?’ vroeg
hij. ‘Ik ben … Lyinn en ik kom … voor de … Gouden
Zuurstok!’ hijgde Lyinn. ‘Waarvoor heb je die nodig?’
vroeg de kerstman. ‘Voor mijn sneeuwbol!’ zei Lyinn en
ze vertelde het hele verhaal. ‘Oké, ik zal er een voor je
halen.’ zei de kerstman en liep weg. Lyinn plofte in de
sneeuw en voor ze kerstboom kon zeggen, stond de
kerstman voor haar en stak een zuurstok uit naar haar.
‘Alsjeblieft! En kom nog eens langs!’ zei de kerstman.
Lyinn duwde de zuurstok in het stukje waar de batterijen in moesten. De sneeuwbol lichtte op en Lyinn
glimlachte. Ze deed de zuurstok in haar zak, drukte op
de knop en zwaaide naar de kerstman. Ze draaide weer
rond en toen ze stopte was ze weer in haar kamer. Net
op tijd, want haar ouders riepen haar voor een kerstdiner. Ze trok warme kleren aan en rende de trap af, naar
de keuken. Ze ging op een stoel zitten. ‘Waar was je al
die tijd?’ vroeg haar moeder. Maar ze hoorde het al niet
meer. Ze dacht terug aan haar avontuur. ‘Dit vergeet
ik nooit meer.’ dacht ze en viel aan op het kerstdiner.
Einde.
Door JULIA en ROOS
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De open haard….

Er was eens een meisje genaamd Evie.
Ze woonde in een klein houten huisje
met alleen haar ouders en haar hond.
Haar lievelings feestdag was Kerstmis,
dan ging ze met haar ouders liedjes zingen bij de open haard. Ze hadden een
hele mooie open haard met bijzonder
magisch vuur. Het voelde altijd alsof het
vuur haar naar zich toe trok.
Op kerstavond was het vuur nog niet
aan, dus besloot ze even te kijken in de
open haard. Het vuur ging opeens aan,
ze schrok zich rot! Zonder dat ze het
doorhad schoot ze omhoog, helemaal
door de schoorsteen de lucht in. Maar ze
was nog steeds heel verbaasd dat ze het
vuur niet had gevoeld, want ze had geen
een brandwond en nergens pijn.
Ze ging nog steeds verder omhoog. De
vaart minderde en ze dacht dat ze zou
vallen. In een film zou een of andere vogel haar wel opvangen, maar nee ze viel
keihard naar beneden.
In de sneeuw. Ze probeerde zich er uit te
woelen, maar het lukte haar alleen om met haar hoofd er
uit te komen. Ze riep keihard ‘Help’, maar ze zag niemand
komen en bibberde van de kou. Na heel lang worstelen in
de sneeuw kwam ze er uit; helemaal doorweekt.
Ze begon te lopen, maar stortte meteen weer in.
Ze kroop in een holle boom en besloot daar de nacht door
te brengen. Maar het slapen lukte haar niet en ze dacht na
over wat er vandaag was gebeurd. Uiteindelijk kwam ze in
een onrustige slaap.
Toen ze wakker werd was ze blij totdat ze weer besefte
waar ze was. Ze had een ijskoude nacht achter de rug.
Vandaag wilde ze proberen haar huis en haar ouders terug te vinden, maar het lopen deed zo veel pijn dat ze na 3
stappen al weer in elkaar zakte.

Ze moest nog een dag wachten tot haar lichaam sterk
genoeg was om te lopen. ‘Zou ik ergens misschien een
hut van kunnen maken? Ik zou misschien een paar takken af kunnen breken dan krijg ik het warmer.’
Voordat ze het zware werk ging doen, ging ze genieten
van kerstmis.
‘Ik ga een sneeuwpop maken!’ Zei ze.‘De sneeuwpop
wordt misschien niet heel mooi. Maar het is wel leuk gezelschap.’ Na een half uurtje was de sneeuwpop klaar.
‘Ik noem de sneeuwpop Monica net zo als mijn moeder
heet. Dan is ze tenminste een beetje bij me.’
‘Ik ben eigenlijk best trots op mijn sneeuwpop en begin
aan mijn hut.’
Ze kon nog steeds niet goed staan, dus over de hut zal ze
minimaal 2 uur doen. Toen ze eindelijk klaar
was ben met de hut was het al donker. ‘Ik
moet zeggen dat mijn hut wel veel comfortabeler is dan de holle boom.’
Het is alweer tijd om te gaan slapen,
‘Ik heb beter geslapen dan gisteren en ben
klaar om de dag te beginnen.’ ‘Het lopen
gaat al beter ik denk dat ik het wel een half
uur volhoud.’ Dus begon ze maar een kant
op te lopen. Ze dacht dat ze nu al wel 15
minuten bezig was toen ze in de verte een
klein bruin stipje zag.
‘Zou dat mijn huis zijn?’
Ze begon te rennen en negeerde de pijn.
En nu wist ze zeker dat het haar huis was.
Haar ouders kwamen al op haar af gerend.
Ze omhelsde hun zo stevig als ze kon en liet
ze niet meer los.
‘Mijn vader tilt me naar huis.’ ‘Ons huis is
prachtig versierd met vrolijke lichtjes.’ ‘Tot
mijn verbazing is de open haard weg en
staat er nu alleen nog een onschuldig kacheltje.’ De sokken hangen er al aan en wat
nog het meeste opvalt is de enorme kerstboom in de woonkamer. ‘Mijn ouders en ik
zongen alle kerstliedjes die we kenden en
we maakten er de leukste dag in het jaar
van!’
Einde
Door ANNA en CLAARTJE

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- www.pannenkoekennoordbrabant.nl

Dames - Herenkapsalon

Wij wensen
iedereen
mooie dagen!
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur
Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Houd
Vreeland
mooi!
Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl
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Boekbespreking door Marlies Cordia
‘Honderd hoge dagen’- Tomas Lieske
Tomas Lieske is een schrijver met durf. Hij schept
situaties waarvan je denkt: “Nou jaaaa!” maar die
je op een gegeven moment toch pikt, zelfs vanzelfsprekend gaat vinden. Zo ook in dit boek. Net
heb je gelezen hoe de componist Beethoven op een
feest in Wenen belandt en daarna de lift naar boven neemt, een nieuwe uitvinding, of je zit in een
gigantisch hoge torenkraan in Saoedi Arabië waar
Luuk Hefter zijn geld zit te verdienen. Honderd dagen op, honderd dagen af naar Nederland. En wie
duikt daar op in de hoogte: Beethoven. Hefter, een
groot bewonderaar, raakt overweldigd, vooral door
het alles verzengende licht dat met Beethovens verschijning gepaard gaat. En dan die opdracht die hij
van Beethoven krijgt: “Laat de luisteraar weten hoe
ik heb moeten worstelen om die muziek zo te krijgen. Met het beschrijven van de randen
van het bewustzijn. Doe alsof je mij bent”. Luuk is
stekeblind wanneer ze hem eindelijk vinden boven
in de kraan en hij lijkt niet meer te genezen. Vandaar
dat hij terug naar Nederland wordt gestuurd, in de
hoop dat daar misschien een wondermiddel gevonden wordt. Na een tijdje kan hij zomaar weer
zien. Mira, zijn nichtje, aan wie hij al eerder zijn
bewondering voor Beethoven heeft getoond, heeft
een dans voorbereid op muziek van Beethoven, die
ze brengt op de afscheidsavond van haar school.
Intussen gaat het verhaal van Beethoven door, die
zich grommend, steeds dover wordend en nogal
ongewassen door het leven heen probeert te slaan.
Terwijl hij alles opoffert voor zijn muziek krijgt hij
steeds meer kritiek op zijn werk. In Nederland is de

verhouding tussen Luuk
en pleegbroer Matti, de
vader van Mira, zacht
gezegd niet optimaal en
Matti is helemaal niet
blij dat Mira ook zo’n
liefde voor Beethoven
heeft opgevat. Door haar
steeds erger wordende
epilepsie is het laatste wat
Mira moet doen danseres
worden. Luuk voelt zich
verplicht om zich nog dieper in Beethoven te verdiepen, omdat hij indruk op Mira wil maken. Hij
ontmoet een halve gare, ene Anklamer, die als een
boekhouder allemaal feiten en feitjes op doorzichtig
doorslagpapier in ik weet niet hoeveel mappen heeft
opgeslagen. Daar moet Luuk maar het alles overbodig makende verhaal van maken, dat Beethoven
hem opgedragen heeft te schrijven. Luuk mag de
paperassen lenen, maar moet ze wel teruggeven, in
ruil voor nieuwe mappen. Na een half geslaagde trip
naar Bonn, naar het geboortehuis van Beethoven
moet hij weer terug naar Saoudi Arabië. Driemaal
raden wie er weer in zijn kraan zit als hij na honderd
dagen weer naar boven geklommen is. Hoewel (gelukkig) niet alles duidelijk wordt, is de boodschap
toch duidelijk. Of je een genie als Beethoven bent
of minder, je kunt alleen het uiterste bereiken door
afstand te doen van alles wat je liefhebt, van alles wat
een mens misschien gelukkig maakt. Een bittere pil.
Wat een boek!

Vrijwilligster An van Ekris zoekt sponsoren

Stichting Welzijn stopt subsidie klaverjasclub
senioren
E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Op 19 november hield de
Stichting Welzijn van de Gemeente Stichtse Vecht de jaarvergadering voor de vrijwilligers in Nigtevecht, Vreeland
en Loenen. An van Ekris is één
van die vrijwilligers en wel van
de Vreelandse klaverjasclub,
die wekelijks wordt bezocht
door zo’n twintig senioren.
Zij kaarten met elkaar in het
Dorpshuis. An vertelt: “De
nieuwe voorzitter van de stichting hield een ‘mooi’ verhaal met als boodschap
dat de subsidie voor de huur van de locaties waar
onze clubs bijeenkomen per 1 januari wordt stopgezet. Voor Vreeland betekent dat, dat het koersballen, de bingo en de klaverjasclub voortaan zelf
de huur van het Dorpshuis moeten betalen.”
De stichting Welzijn heeft als motto ‘Samen tegen
Eenzaamheid’. An: “Je zou denken dat onze clubs
juist die eenzaamheid bestrijden. Mensen praten
met elkaar, vieren elkaars verjaardag, helpen elkaar in geval van nood. Het is voor vele senioren
hun wekelijkse uitje waar ze zich op verheugen.”
Maar nee, de stichting denkt daar nu anders over.
Het plan is om bij huisartsen te vragen welke mensen eenzaam zijn om vervolgens met deze mensen
in contact te treden. An vervolgt: “We weten dat
de gemeentes gekort zijn, maar we hebben het in

ons geval over een bedrag van 2500 euro op jaarbasis, voor koersballen, bingo en klaverjassen. En
we krijgen van het Dorpshuis al korting op de
huur.”

Sponsoren zijn welkom
Uiteraard zijn er senioren die zelf een bijdrage
kunnen leveren aan de huur. “Maar”, zegt An
terecht, “ik kan niet in de portemonnee van senioren kijken.” Daarom doet An ook een oproep.
“Het zou geweldig zijn als sponsoren zich bij mij
willen melden. We moeten er niet aan denken dat
we al in januari moeten stoppen. Dat zou pas echt
tot eenzaamheid bij veel Vreelandse senioren leiden. En echt, alle beetjes helpen.
Ik ben mobiel te bereiken op 06-20560484 of per
mail avanekris@outlook.com.
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Winterse UITtips
Ga er lekker op uit deze donkere decemberdagen!
Hier enkele tips voor jong en oud, op fietsafstand van
Vreeland, maar ook voor binnenshuis.

Sprookjesachtig verlicht
Oud-Loosdrecht is t/m 6 januari omgetoverd tot een
waar lichtspektakel. Huizen, tuinen, bomen, boten, bedrijven en speciale kunstobjecten zullen het dorp feeëriek verlichten. Het thema is 'Vrijheid', waarvoor
kunstenaar Joost Zwagerman samen met de zeven
basisscholen een speciaal lichtobject heeft ontworpen.

Rein, Cezanne, Claartje en Reineke Philips
Eind mei verhuisde het gezin Philips van Den
Haag naar Vreeland. Voor de dames een onbekende en spannende stap, maar voor Rein, die
zijn roots in Loenersloot heeft liggen, was het een
beetje thuiskomen. Begin dit jaar vielen Rein en
Cezanne als een blok voor het huis aan de Vijverlaan, op het hoekje met De Vliet. Het huis was al
jaren niet echt goed onder handen genomen en na
een flinke verbouwing was het huis klaar voor het
nieuwe gezin.
Rein en Cezanne leerden elkaar kennen in hun
studentenstad Utrecht. Beiden studeerden rechten en toevallig volgden ze ook allebei een aantal
vakken bij de faculteit filosofie. Verder dan gewoon gezellig twee keurige rechtenstudenten die
elkaar spraken tussen bevlogen en diepgaande
filosofie colleges kwamen ze in die tijd nog niet.
De vonk sprong een aantal jaren later pas over, tijdens een gala van Cezannes studentenvereniging.
Via via kwam een vriendin van Cezanne er achter
dat Rein als kersverse vrijgezel nog geen date had
voor het gala en dus een zeer geschikte date voor
Cezanne zou zijn! De liefde ontsprong aan het
einde van hun studententijd en na hun afstuderen
gingen ze in Den Haag samenwonen. Een logische
plek want Cezanne werkte in Den Haag en Rein
wilde leren golfsurfen en was aan een nieuwe studie Theologie in Leiden begonnen.
In 2008 trouwden ze in Loenen aan de Vecht en
was het kerkelijke huwelijk en grote feest in Gorssel en Eefde, waar Cezanne vanaf groep 6 opgroeide. In 2010 werd hun oudste dochter Claartje
geboren en twee jaar later zusje Reineke. In 2014
verruilden ze de stad voor Wassenaar.
Na jaren als advocaat gewerkt te hebben, begon

het bij Rein te kriebelen. De wens om te ondernemen werd steeds sterker en in 2015 richtte hij
samen met een paar collega's Redbreast op waar
Cezanne zich twee jaar later ook bij aansloot. Samen met wisselende teams van experts beoordelen en financieren ze geschillen voor organisaties
die opkomen voor collectieve belangen van consumenten of bedrijven.
Met Redbreast hebben ze zaken in het hele land,
dus werd het tijd voor een nieuwe woonomgeving.
Vreeland had alles wat ze zochten: centraal gelegen, in het groen en dichterbij Reins moeder in
Loenersloot. Het was een goed besluit, ze genieten
van het huis, de ruimte en de vrijheid die de meisjes hier hebben en Rein heeft het winterzwemmen
volgens de Wim Hof methode in de Spiegelplas
ontdekt, een combinatie van ademhalingstechniek en blootstelling aan het koude water.
Na de meivakantie stapten de meiden hun nieuwe klassen binnen op CSV Ridderhof en alhoewel het best wel eens wennen was, zijn ze heel
blij dat ze in Vreeland wonen. Claartje zit nu in
groep 8 en heeft haar draai goed gevonden. De
klas is heel leuk en gezellig, ze heeft ook hier een
fijne dansschool gevonden en bezoekt momenteel
middelbare scholen in Hilversum. Reineke heeft
in groep 5 hele leuke nieuwe vrienden gemaakt
en dankzij het Leerorkest de trombone ontdekt.
In het weekend speelt ze graag voetbal, minecraft
of een kaartspelletje. De verhuizing heeft Reineke
een hele bijzondere nieuwe vriendschap gebracht.
Reineke: “Bijna dagelijks ga ik langs onze buurvrouw, zij is 80 en ik ben 8! We spelen dan een
spelletje pesten en drinken een glas appelsap en
we hebben het heel gezellig samen!”
W.T.

Maak het uzelf gemakkelijk met Kerst
De donkere decemberdagen zijn er echt om gezellig bij en voor elkaar te zijn. Als u het uzelf gemakkelijk wilt maken op culinair gebied, hebben
veel van onze adverteerders heerlijke oplossingen
voor u. Wat dacht u van de ‘soeper coole’ samenwerking van Trev’s-soep en Ko ijs: de overheerlijke versgemaakte soep van Trev’s uit Bussum en
het versgedraaide ijs van Ko-ijs zijn op 23 december af te halen bij Ko-ijs aan de Breedstraat. Wel
even van te voren bestellen via www.trevssoep.nl.
Vers brood voor de kerstdagen koopt u natuurlijk
bij de Dagwinkel, bij de Zeven Heerlijkheden in

Nederhorst den Berg of donderdag op de markt
bij Bakker Jeroen. En voor een ultieme culinaire
verwennerij reserveert u bij sterrenrestaurant De
Nederlanden: www.nederlanden.nl.
Bij Mevr.Daalder kunt u heerlijk thuis dineren
met gevarieerde take-away gerechten, kijk voor
het menu op www.mevrdaalder.nl.
En na de kerstvakantie kunt u weer lekker Indisch
afhalen bij De Proeverij aan het Kerkplein in Loenen. Bestel via 06-30248925. Kortom: voor elke
smulpaap wat wils! Geniet met elkaar van deze
kerstperiode.

Vogelsnacks maken
Kidsuitje: op 28 en 29 december kunnen kinderen winterse vogelsnacks maken in het bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten in ’s-Graveland. De hele winter
worden hier leuke kinderactiviteiten georganiseerd,
zoals uilenballen uitpluizen, vogelhuisjes timmeren of
op pad met de boswachter. Kijk op www.natuurmonumenten.nl voor alle informatie en aanmelden.

Kasteel in kerstsfeer
Slot Zuylen is t/m 30 december volledig in kerstsferen. Beleef het magische gevoel van een rijkversierde hal, overal de
geur van dennentakken,
een knisperend vuurtje
op het voorplein en warme chocolademelk. Nuttig
winterse hapjes en drankjes in het Koetshuis of neem
ze to go en strijk neer bij de vuurkorf in de prachtige
kasteeltuin. www.slotzuylen.nl.

De Vecht in een podcast
Liever een podcast luisteren als het buiten guur is?
Dorpsgenoot Juliette Jonker komt aan het woord in
aflevering 12 van de 20-delige podcastreeks ‘Muiderslot tussen je oren’. Zij vertelt hierin over de veranderende rol van de Vecht in de loop der eeuwen. Ook
Vreeland komt hierin ter sprake … Te beluisteren via
Spotify.

Gooise museumschatten online
Van achter de eigen computer valt er ook veel nieuws
te ontdekken. Onlangs is de website www.gooisemuseumschatten.nl gelanceerd, waarin 2000 bijzondere
objecten uit de collecties van alle musea in Gooi en
Vecht gedigitaliseerd en ontsloten zijn, zoals bijvoorbeeld het Loosdrechts porselein in kasteelmuseum Sypesteyn (zie foto). Het portal wordt doorlopend aangevuld dus blijft in ontwikkeling.
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Leeslampje

JJP INTERIM & FINANCE
Qualified in financial processes
Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u
de puntjes op de i zet in de financiële chaos?
Voor vakkundig en professioneel financieel advies
kunt u terecht bij mij.
Voor meer informatie neem dan contact op
met onderstaand adres:
www.jjpinterimandfinance.nl - info@jjpinterimandfinance.nl
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment
schoonheidsproducten van het merk Webecos.
Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.
www.schoonheidssalondiane.nl
Kleizuwe 109a Vreeland
0623968804

Als kind had ik een lampje in
mijn slaapkamer. Niet alleen
een gewoon nachtlampje
met een stekker, maar ook
eentje op batterijen, een
soort zaklampje. Er zat een
klemmetje aan waarmee je
‘m vast kon zetten op een
boek, en hij had een buigbare
‘hals’, zodat je het licht goed kon richten. Ik gebruikte
dat lampje dan ook meestal om stiekem onder de dekens te lezen wanneer ik eigenlijk allang had moeten
slapen. Het gaf daarvoor precies genoeg licht in het
donker.
Ik realiseerde me pas onlangs dat er, voor zover ik
me kan herinneren, geen straf stond op mijn ‘overtredingen’, terwijl mijn ouders er wel degelijk vanaf
wisten (mijn vader deed geregeld pogingen mij op
heterdaad te betrappen, maar de krakende overloop
verraadde hem altijd). Mijn ouders vonden het belangrijk dat hun kinderen lazen, misschien dat ze het
daarom door de vingers zagen?

Hoe het ook zij, het lezen tot midden in de nacht
heeft voor mij als kind een wereld geopend. Of, beter
gezegd, het heeft vele werelden geopend – met elk
boek een nieuwe, waar ik dan zelf ook even deel van
uitmaakte.
En nog steeds. Ik ben tot op de dag van vandaag
‘leesverslaafd’. Ik hoef geen lampje meer te gebruiken, mijn e-reader past het licht automatisch aan en
kiest in het donker hoeveel licht (en welk soort licht)
het beste is voor de ogen… Maar lezen verrijkt nog
steeds mijn wereld. Soms mis ik dat kleine leeslichtje
in het donker wel. Dat gaf het lezen toch een extra dimensie, alsof dat lichtje steeds precies uitlichtte waar
het om ging.
Onwillekeurig denk ik aan dat lampje in deze ‘donkere dagen voor kerst’. Want als één symbool verwijst
naar advent en de kersttijd, dan is het wel licht dat
het opneemt tegen het duister. Licht dat nieuwe werelden opent: werelden van hoop. Ik hoop dat we in
deze donkere dagen voor elkaar een beetje als mijn
oude leeslampje kunnen zijn: licht dat precies genoeg schijnt om voor de ander een nieuwe wereld te
openen.

Mooie opbrengst voor KWF-collecteweek
Tijdens de KWF-collecteweek in Stichtse Vecht is
door vrijwilligers maar liefst 30.870,32 euro opgehaald.
Dankzij deze giften kan KWF niet alleen levensreddend onderzoek financieren, maar zich ook
inzetten voor een beter leven voor iedereen die
leeft met kanker. Naast contante donaties in de
collectebus werd er dit jaar ook veel contactloos

gegeven: ruim 23% van de giften kwam binnen via
het scannen van een persoonlijke QR-code of via
WhatsApp.

Collectant gemist?
Wilt u volgend jaar mee collecteren voor KWF of
heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een
bijdrage leveren? Kijk dan op kwf.nl/collecte.

Voor elkaar
Waar een klein dorp groot in kan zijn. Vanuit een
app groep met Vreelandse vrouwen die op de laatste donderdag van de maand graag een borreltje
drinken bij Mevr. Daalder ontstonden een paar
mooie ‘Voor elkaar’ initiatieven. Ook mensen buiten deze app groep en zelfs van buiten Vreeland
werden daardoor geraakt en droegen een steen-

tje bij. Zo kon postbode Pato verrast worden met
een kraampakket voor zijn kindje dat naar verwachting rond de kerst geboren wordt. Ook voor
Nihad, bezorger van DHL, werd een kerst-attentie
geregeld. En tot slot wordt er voor wat dorpsgenoten die wel een extra steuntje in de rug kunnen
gebruiken een rijk gevuld verrassingspakket voor
tijdens de feestdagen samengesteld.

Voor elkaar in je eigen buurt
Wil je iets leuks organiseren voor je eigen buurt?
Met en voor elkaar dus? Dan kun je een aanvraag
doen bij het ‘leefbaarheidsbudget’ van de gemeente Stichtse Vecht. Denk aan: een burendag, een
vergroeningsproject, een sport- of speltoernooi,

kunst in de buitenruimte etc. Mobiliseer een aantal buurtgenoten en doe een aanvraag bij de gemeente.
Klik op www.stichtsevecht.nl
en zoek op ‘Idee voor mijn wijk’.
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Ik vertrek…
Corine Klaassen en Erik van de Klippe
ruilen Vreeland in voor Schuddebeurs
Eerlijk gezegd had ik er nog nooit van
gehoord, van Schuddebeurs, het gehucht
nabij Zierikzee. Het is wél de plek waar
Vreelanders Corine (62) en Erik (64) volgend jaar gaan wonen en waar ze eigenlijk ook hun roots hebben. Hun huis op
Oud Over, precies bij de ingang van de
Alambertskade, staat inmiddels te koop
en de eerste potentiële kopers dienen
zich al aan.
Erik, van huis uit piloot bij de KLM en
later bij Turkish Airlines, kwam in 1981
met zijn toenmalige vrouw in Vreeland
terecht. Hij vertelt: “Er stond op deze plek
een klein vervallen leegstaand huisje dat
gekraakt was door vier Dolle Mina’s. De
eigenaar wilde het wel verkopen en dat is
op een gegeven moment ook gelukt.” Het
huisje werd opgelapt en in die tijd werden
de twee kinderen Barbara en Bas geboren.
In 1987 werd de bouwval afgebroken en
werd een heerlijk nieuw huis gebouwd.
De kinderen gingen in Vreeland naar de
basisschool en zo kreeg de familie ook veel contacten in het dorp. Het huwelijk hield echter geen
stand en de ex van Erik verhuisde naar Friesland.
Erik: “Ik bleef in Vreeland wonen, want dat is
dichtbij Schiphol.”

“Ik reisde vaak als passagier met Erik mee en
zo hebben we samen veel van de wereld gezien”
De piloot en de purser
Erik leerde later via zijn werk Corine kennen, die
als purser bij de KLM werkte. Inmiddels zijn ze alweer vijftien jaar samen. Corine: “Toen Erik op zijn
58ste bij de KLM met pensioen ging, ben ik ook gestopt met werken. Hij kon verder aan de slag bij
Turkish Airlines en we zijn toen in Istanbul gaan
wonen. We hebben ons huis in Vreeland aangehouden en kwamen regelmatig terug naar ons dorp
om onze vrienden te bezoeken en de kinderen en
ouders te zien. Istanbul is een leuke hippe stad, we
hebben daar zes mooie jaren gehad. Ik reisde vaak
als passagier met Erik mee en zo hebben we samen
veel van de wereld gezien.”

Zeeuwse roots
Eigenlijk zijn Erik en Corine nog maar pas terug uit
Istanbul, namelijk sinds maart dit jaar. Toch besloten ze onverwacht uit Vreeland te vertrekken. Ze
zijn namelijk verliefd geworden op een landhuis uit

1830 in de bossen van Schuddebeurs. Erik legt uit:
“Mijn vader van 97 woont in Zierikzee, en de moeder van Corine en haar zusjes wonen ook in die
buurt. Ik heb op de middelbare school in Zierikzee
gezeten, en Corine is daar zelfs geboren. We kennen elkaar niet uit die tijd, maar het is natuurlijk
wel héél toevallig allemaal. Corine heeft haar huisje
in Zeeland altijd aangehouden als zomerhuisje en
dat is recent verkocht.” Corine: “Het nieuwe huis
ligt op een steenworp afstand van het beschermde
vogelreservaat Plan Tureluur. Dat komt goed uit,
want Erik is inmiddels een verwoed vogelfotograaf.
En wij gaan volop tuinieren.”

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 80 cm. en hoogte
van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl

“Deze mooie plek na veertig jaar
verlaten is een enorme stap”
Zwemmen in de Vecht
Het klinkt allemaal fantastisch, maar Erik en Corine
moeten toch ook iets gaan missen als ze Vreeland
achter zich laten. “Jazeker”, zegt Corine, “lekker
golfen met onze vrienden. Zwemmen in de Vecht
met mijn vriendinnen uit Loenen en Vreeland.”
Erik knikt instemmend: “Zeker gaan we Vreeland
missen. We wonen hier in een enorm gezellige
buurt en hebben het heel goed met elkaar hier aan
onze kade. Deze mooie plek na veertig jaar verlaten
is een enorme stap, maar we gaan Vreeland zeker
niet vergeten.”
C.L.

Covid-moe in het ziekenhuis
Tijdens mijn rondje met het hondje op het
Boerenlaantje kwam ik een verpleegkundige uit
het dorp tegen. Ze zag er moe uit en vertelde me
haar verhaal. “Het is erg onrustig op onze afdeling. Het hele ziekenhuis draait om Covid. En de
maatschappelijke discussie over wel en niet vaccineren zien wij hier ook terugkomen op de werkvloer. Inmiddels zijn er ook verpleegkundigen die
positief testen. Ik ben blij dat ik inmiddels mijn
boosterprik binnen heb. Eigenlijk zijn wij als verplegend personeel zó Covid-moe. De rek is eruit,
maar tegelijkertijd zitten we nog wel in dit circus,
waar nu ook nog de griep bijkomt. En dan heb ik

het nog niet eens over alle andere gevallen. En we
krijgen steeds meer ‘zieke’ mensen die zich niet
aan de regels houden. Als je hen daarop wijst geeft
dat vaak super geïrriteerde en boze reacties. Laatst
nog kwam er bij de Eerste Hulp een 50-jarige man
binnen. Niet gevaccineerd, geen onderliggende
ziektes, maar hij ging wel binnen een paar uur hard
achteruit en belandde vervolgens op de IC.” Ze
slaakte een diepe zucht en vervolgde: “Ik adviseer
iedereen om vooral niet teveel mensen met Kerst
uit te nodigen. Natuurlijk mag iedereen zijn eigen
plan trekken. Maar pfff wij worden er inmiddels
wel doodmoe van.”
C.L.

Cadeautip:
het Vreelandboek
Te koop bij
de Dagwinkel
www.hetvreelandboek.nl

€20
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Broodaanbieding

Maandag t/m donderdag
(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 6,85
4 broden € 8,60
5 broden € 10,10

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl
Telefoon 0294-251220
Overmeerse weg 4
Nederhorst den Berg

Column Marjolein Ophoff

Verloskundigenpraktijk Wijdemeren-Vreeland

Kerstkindje in Vreeland?
Thuis van mijn ochtendspreekuur plof ik even
neer. Om de donderdag ben ik in Vreeland en
hoewel het er altijd fijn is, was deze ochtend specialer dan anders. Ik reed met een verwarmd hart
terug naar huis. Kwam het door de overheerlijke
taartjes die de jarige zwangere meenam? Was het
de aandoenlijke Ridgeback die voor de deur van
Fetha 3 als standbeeld wachtte tot zijn baasje de
eerste harttonen van haar kindje had gehoord?
Of was het de tweelingmoeder die straalde bij
het horen van de twee hartjes vlak naast elkaar
en steeds meer went aan het idee over een half
jaar een “koninklijk” gezin te hebben met drie
dochters...
Ik weet niet wat het is maar Vreeland doet iets met
mij. Het weerspiegelt nu in ieder geval precies de
voorstelling waarover ik 12 jaar geleden al droomde. Destijds rond mijn 40e, vlak na de geboorte
van mijn tweede zoon wist ik het zeker, ik moest
en zou verloskundige worden. Maar hoe dat te realiseren … Het heeft heel wat gevraagd maar het
is me gelukt!
Al tijdens mijn tweede stage maakte ik kennis met
deze omgeving. Wonende in Bussum was ik nauwelijks bekend met het uitgestrekte Wijdemeren.
Tijdens de visiteritjes waande ik me in Frankrijk,
want hoe landelijk en desolaat ook, ik voelde iets
bourgondisch borrelen met de bloeiende bloemen, de kraampjes met-van-alles-eetbaars langs
de weg, de leuke eettentjes en Vreeland als laatste
post op de route, voor mij een Anton Pieck-achtige parel. “Als ik genoeg ervaring heb opgedaan
kom ik hier terug”, dat verkondigde ik mijn stagebegeleider Maria Boomars bij de afronding en
zo geschiedde.

Want tien jaar later werd mijn wens vervuld. Thera van Erp, de verloskundige van Vreeland vond
het in mei 2020 wel welletjes geworden en zij gunde het mij haar stokje over te nemen. En zo ben
ik de verloskundige geworden die ik wilde zijn.
Kleinschalig, met tijd voor elke zwangere en niet
meer zo uptempo als in Amsterdam. Echt rustig is
het met 55 bevallingen tot dusver niet geweest en
dat wordt het in deze decembermaand ook niet;
er zijn nog zeven uitgerekende zwangeren waarvan het merendeel in Vreeland woont. Een kerstkindje in Vreeland zit er dit jaar dus zeker in. Hoe
prachtig zou dat zijn! “When a child is born, a new
voice is heard. New love comes into being” (Jennifer Worth, Call the midwife). Ik wens iedereen een
warme en liefdevolle kerst toe en wie weet...

Informatieavond energietransitie
bood nieuwe kennis
Op 8 november j.l. waren veertig inwoners aanwezig bij een online informatieavond plaats, georganiseerd door de initiatiefgroep Energie Transitie.
Twee partijen waren uitgenodigd om te helpen
een (eventuele) informatieachterstand zo snel
mogelijk dicht te lopen.

Energiecoöperatie 2030.nu:
gevestigd in Stichtse Vecht.
Voorzitter Guus Ydema lichtte toe wat energiecoöperatie 2030.nu doet, wat hun ervaringen zijn en
schetste de mogelijkheden en uitdagingen bij het
opzetten van een energiecoöperatie. Guus heeft
vele jaren ervaring met het opzetten, ontwikkelen
en exploiteren van projecten in coöperatieve vorm.
Hij gaf belangrijke informatie die kan helpen een
mening te vormen over de wijze waarop een gemeenschap als Vreeland het heft in eigen hand zou
kunnen nemen.

Solarfields:
Solarfields is een ontwikkelaar van zonneprojecten,
zowel dak- als grondgebonden. Het bedrijf is actief
in heel Nederland, ook als ontwikkelaar/belegger
actief zijn maar tevens als zgn. 'EPC' partij, wat
betekent dat men bij Solarfields – net als bij veel
andere soortgelijke bedrijven- een zonne-energie
project kan bestellen. Solarfields kon goed toelichten wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen van een grondgebonden zonne-energie project;

Al veel huizen in Vreeland hebben
zonnepanelen op het dak.
een zonneweide. Hoelang duurt het? Wat is ervoor
nodig? Hoe ziet de bouw eruit? Hoe kun je zo’n
project nou mooi landschappelijk inpassen? En natuurlijk: wat kost zoiets?
In januari 2022 wil de initiatiefgroep nog een bijeenkomst organiseren over de voortgang van de
besluitvorming bij de gemeente en financiering en
juridische structuur van energie coöperatie voor
Vreeland. Diegenen die interesse hebben in een
energie coöperatie voor Vreeland wordt dringend
gevraagd zich aan te melden bij het mailadres:
energietransitievreeland@gmail.com.
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Het orgel in de Sint Nicolaaskerk
Het is voor bijna elkaar: het mooie Knipscheerorgel uit de Sint Nicolaaskerk is gerestaureerd, eind
november teruggeplaatst en is naar verwachting
met kerstmis speelklaar. De restauratie was een
grootscheeps project waarin vele experts hebben
samengewerkt. De benodigde € 300.000,- zijn
bijeengebracht met steun van het Parelfonds van
de Provincie Utrecht, diverse (particuliere) fondsen en vele particulieren. Hulde aan het kerkbestuur dat zich zo heeft ingezet dit monumentale
19de-eeuwse orgel voor de toekomst te behouden.
Het orgel, gebouwd door de beroemde orgelmakers Knipscheer, hangt nu dus weer op zijn oude
plek, boven de ingang van de kerk. Hoewel, oude
plek? Voor wie niet langer dan 60 jaar terugkijkt
is dat zo, maar voor die tijd hing het orgel hier
niet. Zoals op de foto uit 1965 te zien is, genomen
tijdens een grootscheepse restauratie van de kerk,
was toen nog de gotische spitsboognis in de ingang in de toren helemaal zichtbaar. Het orgel
hing sinds de ingebruikname op 24 oktober 1852
op de muur ertegenover. Deze muur is bij de restauratie eind jaren ‘60 weggehaald zodat er weer
volop zicht op het koor van de kerk was, door de
spijlen van het 17de-eeuwse koorhek heen. Het
orgel werd toen van de oost- naar de westkant
van de kerk verplaatst, van de koorzijde naar de
torenzijde. Een enorme wijziging in het interieur
van de kerk!

door Juliette Jonker

Bij deze verplaatsing is het orgel op een te klein
balkon verplaatst, dat later is gaan verzakken.
Door de plaatsing was het plegen van onderhoud
ook lastig. Nu, half december, zijn de orgelkas,
balgen en windladen gereed. De klavieren, toets
en registermechaniek zijn deels aangelegd en het
pijpwerk is verlengd, waarmee het orgel-bouwtechnische werk conform planning verlopen is.
Naast dit werk door de orgelmaker is in september 2021 door de lokale aannemer Bon, onder supervisie van de orgelmaker Elbertse, gewerkt aan
het uitbreiden van het orgelbalkon. Een stevige
en stabiele fundering, bestaande uit vier pilaren,
is gemaakt om het gerestaureerde orgel op te installeren. Momenteel moeten de vloertegels nog
gelegd worden. Het schilderwerk van het balkon
en het stucwerk rond het balkon zijn gerealiseerd.
Nu kan het plaatsen van het orgel en de nieuwe
blaasbalgen beginnen. Mooi is dat, door goede
samenwerking binnen het projectteam bij de restauratie aan het orgel, de pedaal-Subbas weer toegevoegd kan worden.
Een belangrijke fase in de oplevering van het orgel
is het ‘intoneren’: het stemmen van het orgel voor
de individuele tonen, maar vooral ook de samenhang van de klanken van alle pijpen in het orgel.
Het projectteam orgelrestauratie ziet er naar uit
dat op korte termijn het orgel in zijn volle glorie
weer in gebruik genomen kan worden.

Open: woe. t/m vrijdag
van 16.00 uur tot sluit.
Zie onze Facebookpagina:
De Proeverij Loenen
of bel Lisette 06-20358925
Kerkstraat 5a Loenen

Marjolein Ophoff

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514
dagwinkelhageman@live.nl
www.vreeland.lekkermakkelijk.nl

DAGWINKEL ZOEKT MEDEWERKER
VOOR DE ZATERDAG

Informatie via Aloys Hageman:
tel 0294-231514
email Dagwinkelhageman@live.nl
Of kom gewoon langs in de winkel aan de Voorstraat.

Wist u dat…

Wij dagelijks boodschappen
ook gratis aan huis leveren?

Bestellen lekker makkelijk via telefoon of website.

De dagwinkel iedere week
extra aanbiedingen heeft?

Kijk op de website, de folder of gewoon in de winkel.

LEKKER MAKKELIJK BIJ
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Foto: Reinko Abels

Graag tot ziens bij Dagwinkel Aloys Hageman
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Haven Vecht en Veld

Sinterklaasintocht ging door!

Informatie voor de koop
van een ligplaats in de haven

www.vechtenveld.nl

Onverwacht is de Sinterklaasintocht in Vreeland
toch doorgegaan. Niet op de gebruikelijke manier
met een aankomst per boot, maar dit keer reden
Sint en zijn pieten per auto en duofiets door het
dorp, om zoveel mogelijk kindertjes te zien zonder
dat er grote oplopen ontstonden. Sint hield het erg
spannend: hij had aan niemand verteld hoe laat en
waar hij zou verschijnen, dus iedereen zat de hele
middag in spanning thuis te wachten. Gelukkig
hadden de pieten een enorme muziekinstallatie bij
zich waaruit leuke liedjes klonken, zodat je toch op
tijd kon horen of Sint in de buurt was. Alle kindjes
kregen lekkers en een cadeautje en natuurlijk een
bos bloemen gekregen van de Bedrijfsvereniging.
Hopelijk volgend jaar weer een ‘normale’ intocht
met boot en muziekvereniging, maar ook voor deze
bijzondere intocht geldt: dank u Sinterklaasje en alle
pieterbazen!

hand of een zwaai van Sint. Helaas kon uitgerekend
diamanten piet Age niet bij het feest zijn vanwege een onverwacht verplaatste operatie aan zijn
voet. Hij heeft als pleister op de wonde een mooie

Hart onder de riem

Sfeervol Vreeland

foto: Jan Willem Jonker

Met deze kerstkaart stak de Bedrijfsvereniging
haar leden de afgelopen week een hart onder de
riem in deze coronatijden. De attente geste van

deze opbeurende kaart met een bedankje voor
het lidmaatschap van de vereniging en een compliment werd zeer gewaardeerd.

