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Een goed begin is het halve werk. Deze aloude spreekwoordelijke 
tegelwijsheid lijkt nog altijd springlevend maar roept tegelijkertijd 
veel discussie op. Wellicht heeft u ook op oudejaarsavond uw goe-
de voornemens stilletjes voor uzelf of hardop in gezelschap gefor-
muleerd. Minder eten, meer sporten, meer milieubewust, minder 
piekeren en meer genieten… Dat laatste is bij de redactie alvast 
goed gelukt want tijdens onze eerste vergadering van dit jaar heb-
ben wij schaamteloos genoten van de eigengemaakte kroketten 
van onze Connie! Maar serieus, helaas blijken de meesten onder 
ons de voornemens al voor het verbranden, pardon herplanten, 
van de kerstboom aan de wilgen te hebben gehangen. Heeft het 
dan wel zin om goede voornemens te maken? En is het gevaar van 
een gevoel van falen daarna niet groter dan de winst van die eerste 
dagen ‘afzien’? Nee, we horen het u al bijna denken, natuurlijk 
niet, mits de voornemens maar enigszins haalbaar blijven toch? 
Bezinning over hoe het beter kan is uiteraard altijd goed. Of juist 
laten zoals het is, zoals diegenen die zich zorgen maken over de 
Loenderveense Plas. En wat zal de nieuwe burgemeester van de 
Stichtse Vecht denken, want kán het nog wel beter dan hoe Marc 
Witteman het deed? Uiteraard herdenken wij in deze Vreeland-
bode de alom geliefde voormalig burgemeester. In Hemel boven 
Vreeland spoort Harold Linnartz aan vooral vroeg op te staan en 
dorpsgenoten Wieke en Irmgard zien de Kleizuwe als een ‘gods-
geschenk’. Rob van der Linden heeft zijn passie voor de pannen-
koek teruggevonden en Hennie Olde Loohuis verhuist na bijna 
50 jaar Vreeland terug naar zijn dorp Ootmarsum. En deze eerste 
maanden zorgen de Sterren van Vreeland weer voor veel vertier: 
kijk op de agenda en lees hierover in deze Vreelandbode. Een goed 
begin is dus alvast de helft, ga ervoor!
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Op kerstavond, 24 december j.l., is onze bur-
gemeester Marc Witteman op 57-jarige leef-
tijd overleden. Sinds zijn aantreden in 2015 
heeft hij veel betekend voor Stichtse Vecht en 
Vreeland. 

Als bestuurder combineerde Witteman men-
selijkheid met daadkracht. Hij bracht als nieu-
we burgemeester in Stichtse Vecht onder het 
motto ‘Gast aan tafel’ kennismakingsbezoeken 
aan maar liefst 107 inwoners. Hij ging zomers 
op stage, introduceerde onder andere het 
Midzomerfeest, een Gedecoreerdenmiddag 
en de gemeenteprijs Stichtse Vecht, en wist 

jongeren te betrekken bij de 4 mei herdenking. 
In Vreeland was hij regelmatig. Bij de viering 
van het Vreeland 750 jaar verrichtte hij de 
opening van de Sterrenmaand en de middel-
eeuwse dag, hij was aanwezig bij de afsluiting, 
bracht regelmatig met Koningsdag of een con-
cert een bezoek aan Vreeland en was aanwezig 
bij het laatste brugconcert van Orveo, afgelo-
pen augustus. 
Betrokken, innemend, vernieuwend, mense-
lijk, inhoudelijk en met een vanzelfsprekend 
overwicht indien nodig, zo herinneren we ons 
Marc Witteman, die veel te kort onze burge-
meester mocht zijn.     Lees verder op pagina 4

Alles, 
maar dan ook alles 

over Vreeland vindt u op 
www.vreeland.info !

Bedankt Marc Witteman

Lees meer over de Nieuwjaarsduik op pagina 11.                                   

Nieuwjaarsduik 2019Nieuwjaarsduik 2019

Foto: Ronald Zwartjes
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Suf hé ?! Wie kan dit beter? 
Stuur een email naar info@vreelandbode.nl



De Vreelandbode is een uitgave van 
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
IBAN NL88 RABO 0112781632 
t.n.v. St. Vreelandbode
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3633 XP Vreeland. 
Email: info@vreelandbode.nl
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Juliette Jonker.
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Connie Lohuis, Myrthe Buitenhuis, Margot 
Sedelaar en Wietske Tammes.
Met medewerking van: 
Marlies Cordia en Harold Linnartz.
Advertenties: Kiki Molewijk: 
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Monique Driessen 
(penn.)  
Website: Wietske Tammes. 
www.vreelandbode.nl
Kopij voor de volgende Vreelandbode 
uiterlijk 4 februari inleveren via 
info@vreelandbode.nl. 
De volgende Vreelandbode komt uit op 
14 februari 2019.
Drukwerk: Dunnebier Print & Marketing 
De redactie behoudt zich het recht voor om de 
aangeleverde teksten in te korten, danwel niet te 
plaatsen, zonder opgaaf van redenen. Zie www.
vreelandbode.nl voor ons Redactiestatuut.

Colofon

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever, apotheekhoudend. 
Maartenplein 11, 3633 EJ Vreeland
Tel.: 0294-231410, bereikbaar ma. t/m vr. van 
8.00- 17.00 uur. Voor acute medische zorg 
tijdens praktijkuren tel.: 0900-1515. Buiten 
openingstijden Huisartsenpost Gooi en 
Vechtstreek tel.: 088-1309600 .
Zie website huisartsenpraktijkvreeland.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.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Doude van Troostwijkplein 55
3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: m.boot@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750 www.dorpshuis.nl
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556 / mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395 / 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.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

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

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 06 - 20 61 59 19

b.g.g. 0900 - 1515
Spreekuur volgens afspraak

Agenda
18 jan. Nieuwjaarsborrel Dorpsraad, 
 Dorpshuis, 1700-19.00 uur
22 jan. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
28 jan. Stemming Provinciale Staten 
 inzake N201, Provinciehuis, 13.00 uur
5 feb.  Buurtkamerpraatje over valpreventie,  
 Dorpshuis, 11.00 uur
11 feb.  Lezing Micha Hamel over zijn opera,  
 Dorpshuis, 20.00 uur
12 feb.  Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
19 feb.  Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
24 feb.  Podium Vreemdland: Wolkenberg- 
 Sprookjesmuziek, Grote Kerk, 16.00 uur
26 feb.  Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur

2  januari 2019

27 jan.  10.00  pastor Fred Flantua
3   feb.  10.00  ds Jan Rinzema
10 feb.  10.00  hr Christiaan Boer
17 feb.  10.00  pastor Fred Flantua

Kerkdiensten
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De Raad van Kerken Loenen/Vreeland or-
ganiseert op woensdag 30 januari  weer ‘Aan 
Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30 uur tot 20.00 
uur in Studio Idee . Opgeven bij Maaike van 
Schaik:0294-233385.

Aan Tafel

Lente in aantocht



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

De Werf 4-%, Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Op 2 januari ga ik op de koffie bij Wieke van 
der Linden en Irmgard Michielsen in hun ge-
zellige woning aan de Kleizuwe. Wieke heeft 
voor de gelegenheid een prachtige appeltaart 
gebakken. Maar helaas moet ik wegens mijn 
goede voornemens voor 2019 bedanken. En 
gelukkig heeft Wieke er alle begrip voor. 
Beide vrouwen zijn inmiddels met pensioen 
en zitten vol plannen om het nieuwe jaar een 
zinvolle invulling te geven. 

Wieke en Irmgard, indertijd getrouwd door 
Juliette Jonker-Duynstee, wonen alweer 20 
jaar in Vreeland. Irmgard: “Ik ontmoette 
Wieke in 1985 in Utrecht. Ik kwam uit Geleen 
en zij uit Bilthoven. We zijn eerst in Utrecht 
gaan wonen en werden in 1998 door de zus 
van Wieke, Linda Kalis-van der Linden, op 
deze woning gewezen die te koop stond bij een 
makelaar. We waren gelijk verkocht.” Wieke 
vult aan: “In dit huis willen we oud worden. 
Deze plek is een Godsgeschenk en Vreeland is 
supergezellig. De Kleizuwe is ook bruisender 
geworden nu er steeds meer nieuwe bewoners 
zijn gekomen. Zo hebben we met z’n allen een 
buurt BBQ gehouden en op 3e Kerstdag, op 
uitnodiging van de nieuwe bewoners Ed en 
Adeline aan het kampvuur het oude jaar af-
gesloten.”

Nooit uitgewerkt 
Wieke en Irmgard ogen energiek. Ze heb-
ben allebei een mooie carrière om op terug 
te kijken. Wieke gaf leiding aan de afdeling 
bloedafname in het St. Antoniusziekenhuis in 
Utrecht en Irmgard werkte als fysiotherapeut 

en vakcoördinator orthopedie in hetzelfde 
ziekenhuis. Daarnaast deed ze de opleiding 
dierenfysiotherapie, osteopathie en chiro-
practie voor paarden. Irmgard legt uit: “Paar-
den behandelen doe ik nog steeds. Het mooi-
ste van mijn werk vind ik het onderzoek en 
het opsporen van het probleem. Vanmiddag 
ga ik weer naar een paard in het Gein.” Daar-
naast heeft ze zich aangemeld voor een mas-
terclass aan de bestuursacademie en daagt ze 

zichzelf uit om de GMAT (toelating 
tot een MBA) te halen. Ook Wieke 
heeft haar plannen klaarliggen voor 
2019: “Ik hou van tuinieren en ko-
ken.” Irmgard knikt instemmend en 
zegt lachend: “Als iemand superlek-
ker kan koken, is het Wieke wel!”. 
Wieke vertelt: “ik ga me nog meer 
inzetten als mantelzorger. Dat doe ik 
nu al voor een paar senioren, maar 
ik zou me graag aansluiten bij thuis-
zorgorganisatie Saar aan huis.”

Bemoeienis met de 
Old Course Loenen 
Wieke is lid van diverse commis-
sies en Irmgard is bestuurslid van 
de golfclub Old Course Loenen. 
Wieke: “De golfclub is voor veel le-
den een tweede thuis.” Irmgard is 
momenteel nauw betrokken bij de 
uitbreiding van de club. Ze vertelt: 
“We hebben van de eigenaars van 
nabijgelegen grond 13 ha te koop 
aangeboden gekregen. Die grond 
willen we als club graag aankopen 
om zo het aantal holes van 9 naar 

12 te brengen. Dat is eigenlijk ook nodig, om-
dat we op bepaalde dagen uit onze capaciteit 
groeien. Tijdens de herenochtend en de Mid-
week wedstrijden is de opkomst groot.”

Vecht en Veld
Tot slot hebben we het nog even over Vecht 
en Veld, het woningbouwproject aan de Klei-
zuwe. De Belangenvereniging Landelijke Klei-
zuwe heeft zich indertijd nogal verzet tegen de 
bouwplannen. Hoe denken Wieke en Irmgard 
nu over de veranderingen die aan hun Klei-
zuwe gaan plaatsvinden?  Irmgard is duidelijk: 
“ik vind het allemaal nogal meevallen. De uit-
voerder van Trebbe is sympathiek. Hij kwam 
zelfs langs om onze vraag te beantwoorden.“ 
Wieke: “ik denk dat de uitbreiding ook goed 
is voor ons dorp, voor de school en voor de 
Dagwinkel. Het enige waar we ons nog een 
beetje zorgen over maken, is de verkeersdruk-
te op de Kleizuwe.” En dan hebben Irmgard 
en Wieke nog een droom. Ze hopen allebei 
dat – ondanks de nieuwbouw – de sfeer en het 
landschap in Vreeland hetzelfde blijven. Ge-
zellig, verbindend en vriendelijk!                    C.L.

door Connie Lohuis

Wieke van der Linden en Irmgard Michielsen
‘De Kleizuwe was een Godsgeschenk’
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

INDO WEEKEINDE  
Zaterdag 16 en zondag 17 februari

Zeker zijn van een plekje, 
reserveer dan snel

Vol = Vol
  

Vraag ons naar de mogelijkheden 
op 0294230230 | info@lokaalzuid.nl

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
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Burgemeester Witteman was een graag ge-
ziene persoonlijkheid bij ondernemers in de 
Stichtse Vecht. Een bereikbare politicus die 
een luisterend oor had en daadwerkelijk actie 
ondernam. Een sparrings partner met enor-
me motivatie er voor de burgers en de onder-

nemers te zijn. Witteman is niet vervangbaar, 
hij zal altijd gemist worden als persoon én 
Burgemeester. 

Namens de Bedrijfsvereniging Ondernemend 
Vreeland, Caroline Berends-Proot

Wat een enorm gemis en 
groot verdriet dat Marc Wit-
teman op zo’n jonge leeftijd 
is overleden. Marc was een 
bijzondere man, zo betrok-
ken,  innemend, vernieu-
wend, menselijk, inhoudelijk 
en wijs. Hij was  zachtaardig, 
maar ook vastberaden. Toon-
de zijn interesse in mensen en bijzondere 
gebeurtenissen en was waar mogelijk aanwe-
zig. Echt aanwezig en attent. Wij hebben veel 
- voor mij - bijzondere momenten gedeeld. 
Zo was hij regelmatig aanwezig tijdens  fes-
tiviteiten in het jaar dat Vreeland haar 750 
jaar stadsrechten vierde. In middeleeuwse 
kleding gehuld - net als toenmalig Vreeland-
wethouder Jaap Verkroost - verrichtte hij 
de opening van de Middeleeuwse dag door 

het afschieten van een kanon. Welke bur-
gemeester zou het doen, in een gehuurd 
kostuum lopen. Het  tekende hem: hij wilde 
echt onderdeel van het dorpse feest te zijn en 
het feest samen met alle andere in  middel-
eeuwse kleding gehulde Vreelanders vieren. 
Twee dagen voor zijn dood appten wij nog. 
Ik stuurde hem licht en kracht. ‘Heel erg be-
dankt’, appte hij terug. Jij bedankt Marc. 

Juliette Jonker-Duynstee

Persoonlijke herinneringen aan
burgemeester Marc Witteman

De N201 hoeft niet over het gehele traject te 
worden verbreed en de maximum snelheid 
kan 80 blijven. Dat heeft het bestuur van de 
provincie Utrecht besloten. Gedeputeerde 
Staten koos vorige week voor denkrichting 
3: het aanpakken van knelpunten. Voor een 
betere doorstroming van de weg en naar 
de aansluiting met de A2, maar zonder dat 
leefbaarheid en natuur daar onder lijden. 
Dus geen vierbaansweg door Vreeland.

De Dorpsraad is blij en opgelucht 
dat Gedeputeerde Staten voor 
dezelfde variant kiest als de inwo-
ners van Vreeland en het bestuur 
van de gemeente. Ook wethou-
der Jeroen Willem Klomps van 
Stichtse Vecht is blij met het besluit. “Dit is 
de uitkomst waar ik me de afgelopen maan-
den in het bestuursoverleg hard voor heb 
gemaakt. Denkrichting 3 biedt ruimte om 
de juiste oplossingen te vinden voor onze 
kernen met hulp en inspraak van onze inwo-
ners.”
Wat er precies gaat gebeuren is echter nog 

niet duidelijk. Want de oplossingen, de zo-
genoemde bouwstenen, die de knelpunten 
gaan aanpakken moeten nog verder worden 
uitgewerkt. Dat kan bijvoorbeeld beteke-
nen dat de weg op bepaalde punten wel een 
stuk zal worden verbreed. Daarom blijft de 
Dorpsraad intensief in gesprek met alle be-
trokkenen om de leefkwaliteit in ons dorp te 
garanderen en waar nodig te verbeteren. 
Het plan van Gedeputeerde Staten moet nog 

wel worden aangenomen door 
de Provinciale Staten, de com-
missie mobiliteit vergadert er 
op 28 januari over. Half februari 
volgt dan het definitieve besluit. 
De Dorpsraad zal het standpunt 
van Vreeland in de vergadering 

op 18 januari nogmaals toelichten. 
En meer wegnieuws: na de jaarlijkse schouw 
heeft de gemeente besloten dat de Linden-
gracht en de Breedstraat dit jaar gaan wor-
den aangepakt. Deze wegen zijn zo slecht dat 
reparatie niet langer kan wachten. Ook de 
Raadhuislaan verkeert in slechte staat, die zal 
later worden verbeterd. 

Provinciebestuur wil geen ingrijpende
verbreding van de N201

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Tijdens mijn voorzitterschap van de Dorpsraad 
(2014-2018) is er door ons hard gewerkt aan 
het onderhouden van een goede relatie met de 
gemeente Stichtse Vecht.
Daar kwam uiteraard bij dat 750 jaar Vreeland 
in 2015 groots werd gevierd. In dat jaar werd 
Marc Witteman bovendien onze burgemees-
ter. Wij hebben dan ook zeer veel en regel-
matig contact met hem gehad en konden van 
zeer nabij zijn bijzondere en persoonlijke in-
vulling van de burgemeestersrol meemaken. 
Dat begon met een ontspannen kennismaking 
op het terras van Noord Brabant op een zon-

nige dag met een aantal actieve dorpelingen en 
aansluitend een rondwandeling door het dorp. 
Tijdens dat eerste uitzonderlijke jaar genoot 
hij zichtbaar van de vele activiteiten, waarbij 
hij altijd bereid bleek met zijn (vaak ook ac-
tieve) aanwezigheid extra cachet te geven aan 
de feestelijkheden.
Een warme en geïnteresseerde man, dicht bij 
de bevolking staand zonder aan autoriteit te 
verliezen. Moedig strijdend tegen de ziekte die 
hem fataal werd en waar hij op zo’n bewonde-
renswaardige manier mee omging. Hij wordt 
zeer gemist.                    Aginus A.W. Kalis
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LUNCH BIJ DE NEDERLANDEN

In de Lounge serveren wij van 

dinsdag tot en met vrijdag en zondag 

een vis-, vlees- of vegetarische maaltijd salade á 24,50 

inclusief brood, boter en olie.

In het restaurant serveren wij van dinsdag 

tot en met vrijdag en zondag een 

4 gangen lunchmenu du chef á 55,- per persoon.

Wees welkom!
Met een culinaire groet, 

De Nederlanden     
Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Zodra ik binnen ben, begint Hennie (76) en-
thousiast te vertellen. Hij hééft ook veel te 
vertellen, want zijn leven is actief en gevuld, 
altijd al, en nu nog. Hennie komt uit Oot-
marsum, waar zijn vader een boerderij had. 
Hij is de oudste van tien kinderen, en komt 
uit een sterk geslacht: zijn moeder is niet 
lang geleden overleden, ze werd bijna 103 
jaar. Hij ging rechten studeren in Amster-
dam, en bedrijfseconomie en belastingrecht, 
en heeft ook zijn kandidaatsexamen wiskun-
de gedaan. “Voor mijn latere baan was dat 
handig; er zijn niet veel juristen die kunnen 
rekenen!”, lacht hij. Hennie kwam terecht bij 
Fokker, en is daar tot zijn 55e gebleven in di-
verse functies op de financiële afdeling. Uit-
eindelijk heeft hij als directeur Financiën het 
faillissement en de gedeeltelijke overname 
van Fokker begeleid. Een mooie uitdaging!

Zijn vrouw heeft hij leren kennen in Amster-
dam. Ze woonden in hetzelfde huis op ver-
schillende etages. Hennie paste als student wel 
eens op haar zoon Lex, uit haar eerste huwe-
lijk. “En zo, via Lex, kwamen we bij elkaar!” 
Toen Lex 12 was, in 1970, verhuisden ze naar 
Vreeland. “We kwamen hier bij toeval: op 
Koninginnedag 1969 gingen we toeren door 
de omgeving en reden we door Vreeland. De 
omgeving was prachtig, we waren snel ver-
kocht. Voor mijn vrouw een grote stap, als 
echte Amsterdamse naar zo’n klein dorpje. 
Ons huis konden we kopen uit een boedel; de 
man die het eerst gekocht had was plotseling 
overleden. Destijds was het een bekend huis 
omdat de dierenarts hier had gewoond en 
gepraktiseerd. Het huis was lang niet zo ver-

vallen als veel andere huizen op de Boterweg 
maar was wel toe aan modernisering. Toen 
in 1977 het gespiegelde buurhuis afbrandde 
konden we tegelijk met de buren ons huis ver-
bouwen en vergroten.” Toevallig stonden er 
op de dag van het gesprek foto’s van die brand 
op de Vreeland vroeger en nu Facebookpa-
gina. De huidige Vreelanders kennen het mis-
schien beter vanaf de tuinkant aan de Vecht, 
waar het bijzondere pontje ligt. “Daarover 
gaan veel verhalen, zo hoor ik bij rondvaar-
ten wel eens vertellen dat de pont op deze plek 
echt gevaren heeft. Maar het pontje komt uit 
Loosdrecht, waar het hoorde bij een eilandje 
met een villa aan de Drecht. Hier ligt het om-
dat ik het bijzonder vind!”.
In 1979 is Lex verongelukt, in de auto bij Loe-
nersloot. Daarbij kwam ook een vriend om 
het leven,  een derde raakte zwaargewond. 
Een drama voor het hele dorp. Aanvankelijk 
wilden Hennie en zijn vrouw het huis en het 
dorp verlaten, maar hij is blij dat ze dat niet 
hebben gedaan; nog steeds komt hij dorpsge-
noten tegen die toen en nu met hen meeleef-
den. 
En nu, definitief naar Ootmarsum! Al jaren 
heeft Hennie daar een huis. Hij is actief in het 
dorpsleven en in het Openlucht Museum, en 
zijn grote Twentse familie woont in en rond 
Ootmarsum. Hij woont al een tijd een week 
daar en een week hier, om en om. Nu, vier jaar 
na het overlijden van zijn vrouw, gaat hij daar 
wonen. Het heen en weer reizen zal voorlopig 
toch zo blijven, omdat ook de band met zijn 
Amsterdamse familie zeer hecht is. We zullen 
Hennie dus nog regelmatig in Vreeland zien.
 M.S.

Vredig Vreeland tijdens kerstdiensten

Ik vertrek

Hennie Olde Loohuis

Ik vertrek

Hennie Olde Loohuis

Voor het eerst had de Protestante Gemeente 
Vreeland alle Vreelanders met een huis-aan-
huis verspreide kaart uitgenodigd om de kerst-
diensten bij te wonen in de Sint Nicolaaskerk. 
Vredig Vreeland, was het thema. Nadrukkelijk 
werd echt iedereen uitgenodigd: ‘kinderen, 
ouders, ouderen, familie, alleengaanden en 
samengaanden, weters, twijfelaars, gelovigen 
en zoekers’.  
De uitnodiging had zijn werking, want de 
diensten, uitmuntend geleid door dominee 
Jan Rinzema uit Blaricum, waren erg goed be-
zocht. Het Vreelands gelegenheidskoor mag 
wat de aanwezigen betreft blijven, want de 
koorleden zongen prachtig, begeleid door pi-

ano, orgel (Hugo de Graaff) en trompet (David 
Schouten van de Velde). Na afloop kon ieder-
een elkaar een goede kerst wensen bij een glas 
glühwein of chocomel en kerstbrood. De wens 
om mensen uit de hele Vreelandse gemeen-
schap te verbinden is volledig uitgekomen.
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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

Bedrijvigheid:
Elske Baljet
Alweer ruim 15 jaar werkt Elske 
Baljet als grafisch ontwerper. Zij 
ontwerpt onder andere logo’s en 
huisstijlen, maar zij illustreert ook. 
Tot 2017 deed ze dit in vast dienst-
verband, maar in de zomer van 2017 
trok ze de stoute schoenen aan en 
besloot ze voor zichzelf te beginnen. 
Daarmee kwam haar lang gekoes-
terde droom uit.

Elske (36) groeide op in Nieuwersluis 
en nadat ze het Grafisch Lyceum had 
afgerond verhuisde ze naar Loenen, 
waar inmiddels ook haar bedrijfje 
‘ELSKE! – Brands & Design’ geves-
tigd is. Ze vindt het heerlijk om zelf-
standig te zijn. Daarmee heeft ze meer 
vrijheid en kan ze zelf bepalen wat ze 
doet en hoe ze dat doet. “Als je voor een baas 
werkt, ben je toch altijd meer gebonden aan 
de kaders van dat bedrijf. Je hebt dan ook wei-
nig direct contact met de klant.” En dat is nu 
juist wat Elske zo belangrijk en prettig vindt: 
direct klantcontact voor een persoonlijke aan-
pak! Want, zo zegt ze op haar website, “die 
persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat al uw 
uitingen mooi, doordacht en functioneel zijn, 
zodat ze aansluiten bij uw persoonlijke wensen 
en eisen.”

Tot Elske haar klantenkring behoren voorna-
melijk kleine zelfstandigen die tegen een be-
taalbare prijs een nieuw logo, huisstijl, adver-
tenties, drukwerk of ontwerpen voor een web-
site willen laten maken. Voor al haar opdrach-
ten hanteert ze 4 stappen. Stap 1 is de Intake. 
Dan inventariseert Elske wat de wensen pre-
cies zijn. Dit doet ze door de juiste vragen te 
stellen, zoals “Welke vormgeving past bij uw 
bedrijf?”, “Op welke toon wilt u uw klanten 
aanspreken?, “Welk gevoel wilt u overbrengen 
op uw klanten?” Kortom, allemaal vragen om 

goed te begrijpen wat er moet gebeuren om 
het gewenste resultaat te krijgen. Stap 2 is de 
fase van het Ontwerp. Eerst maakt Elske wat 
ruwe schetsen en aan de hand van deze schet-
sen zoekt ze, samen met de klant, naar de best 
passende vormgeving. Met de feedback die 
de klant geeft op deze schetsen, gaat ze verder 
vormgeven totdat het ontwerp precies naar 
wens is. Dan gaat Elske door naar stap 3, het 
Drukklaar maken van het ontwerp zodat het 
uiteindelijk gedrukt of online gebruikt kan 
worden. Als het ontwerp daadwerkelijk ge-
drukt moet worden, volgt stap 4, het Drukken. 
Dat kan ook via Elske geregeld worden.

Naast grafisch vormgever is Elske ook hobby 
fotograaf. Haar volgende droom is dan ook om 
fotografie, vormgeving en drukwerk te combi-
neren om zo mooie, eigen, publicaties te kun-
nen maken. “Want”, zo zegt zij mijmerend, 
“nadat alles digitaal moest, hunkeren mensen 
toch weer steeds vaker naar iets wat je vast 
kan houden, voelen, ruiken en doorbladeren. 
Drukwerk is het ‘nieuwe retro’!”                   A.F.

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

Na enkele uitverkochte voorstellingen in 
Nigtevecht zijn er weer kaarten beschikbaar. 
De komende voorstelling is van De Partiza-
nen, bekend als de huiscabaretiers van De 
Wereld Draait Door. Op zaterdag 2 febru-
ari 2019, aanvang 20.30 uur, zijn ze te zien 
in het Dorpshuis van Nigtevecht. Kaarten 
á € 20,- zijn in Nigtevecht verkrijgbaar bij 
de Attent en bij de bakker, in Breukelen bij 
Boekhandel Van Kralingen, of 
via www.cabaret-nigtevecht.nl. 
Telefonisch reserveren kan via 
0294-252506. 
De Partizanen: hun missie in het 
theater is om genadeloos grap-
pig te zijn. ‘In één klap is het 
cabaret een fantastisch sketch-
duo rijker’, schreef NRC na het 
zien van hun debuut. De pers 
was lyrisch, het publiek keek de 
ogen uit. De Partizanen won-
nen het Leids Cabaret Festival 
en sleepten de Neerlands Hoop 
in de wacht. En dat alles in krap 

anderhalf jaar. En inmiddels heeft Partizanië 
heel Nederland veroverd. Door ons met ver-
bazing naar onszelf te laten kijken. Door ver-
warring te zaaien op de dorre akkers van ons 
bestaan. Door onze maatschappelijke mas-
kers weg te ontroeren. En vooral: door ons 
vreselijk hard te laten lachen. Bij ons laten ze 
je kennismaken met “het leven an sich”. In 
één klap. Op z’n Partizaans.

De Partizanen in Dorpshuis Nigtevecht 
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22 januari :  Vechtologie -C- Flora en Fauna
09 februari:  Pasta maken. 
 Let op datum is veranderd!
                        Is niet op 26 januari!
12 februari: Vechtologie -D- Vechtplassen

De Vreelandbode 10 jaar 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Het Wijde Blik en de Loosdrechtse 
Plassen zijn nu nog gescheiden van 
elkaar, maar de provincie Noord-
Holland heeft samen met de ge-
meente Wijdemeren bedacht dat het 
een goed idee is een verbinding te 
maken, zodat er een veel groter ge-
bied voor de pleziervaart toeganke-
lijk wordt. Tevens kan er zo een kor-
ter rondje worden gevaren. Er is een 
lijvig rapport verschenen van de pro-
vincie Noord-Holland waarin een 
onderbouwing wordt gegeven voor 
het stimuleren van de waterrecreatie 
in het Oostelijk Plassengebied. In de 
visie wordt uitbreiding van het sloe-
pennetwerk in de Regio Amsterdam 
als reden genoemd.

De pleziervaart en de horecaondernemers in 
het Oostelijk Plassengebied zullen blij zijn 
maar natuurliefhebbers zijn furieus. De nieu-
we route doorkruist namelijk een beschermd 
stiltegebied: de Loenderveense Plas. Dit is een 
Natura 2000 gebied, een gebied waar de flora 
en fauna een beschermde status hebben en 
waar je nu niet mag varen en zwemmen. Als 
je langs de Horndijk rijdt zie je tal van bordjes 
staan die uitdrukking geven aan de woede en 
verontwaardiging van de bewoners. 

Huidige situatie 
De Loenderveense Plas en de daar binnen 
gelegen Waterleidingplas is een waterwin-
gebied dat in belangrijke mate bijdraagt 
aan de zuivering van het drinkwater dat 
geleverd wordt door Waternet. Kwelwater 
uit de Bethunepolder wordt via het 
Waterleidingkanaal naar de Waterleidingplas 
gebracht. Aldaar wordt het water op een na-
tuurlijke manier gezuiverd. Vervolgens wordt 
het naar Weesperkarspel gepompt, waar er 
drinkwater van wordt gemaakt. Ongeveer 
1/3 van het drinkwater van Amsterdam 
komt uit de Bethunepolder en passeert de 
Waterleidingplas. De Loenderveense Plas 
die dus om de Waterleidingplas heen ligt is 
bestemd om in de toekomst ook ingezet te 
kunnen worden als reserve waterbekken. 
Naast waterwingebied is de Loenderveense 
Plas een stiltegebied. Vaarrecreatie is er niet 
toegestaan vanwege de drinkwaterwinning. 
Daardoor is dit de rustigste grote plas van de 

Oostelijke Vechtplassen. Én er is geen bebou-
wing aan de oevers waardoor je nog echt het 
water kunt zien. De Loenderveense Plas is een 
uniek stuk oer-Hollandse natuur. Er broeden 
veel bijzondere watervogels. Zoals de purper-
reiger, de zwarte stern en de krooneend. En er 
zijn zelfs ijsvogels gezien!

Geen kanaal in de Loenderveense Plas
De Vereniging Behoud Loenderveense 
Plas is tegen het plan om een kanaal in de 
Loenderveense Plas te maken ten behoeve van 
de pleziervaart. Ellen Griek, penningmeester 
en nu ook even woordvoerder van die ver-
eniging legt uit dat De Vereniging niet tegen 
de plannen is om het Oostelijk Plassengebied 
een impuls te geven. “Het uitbaggeren van de 
plassen is hoognodig, maar alleen een dam 
of een geul door de Loenderveense Plas voor 
een vaargeul die niet nodig is en vele miljoe-
nen gaat kosten willen we voorkomen. Er 
zijn voldoende mogelijkheden om te varen. 
Bestaande vaarroutes zouden verbeterd kun-
nen worden en bestaande sluizen vergroot 
en/of opgeknapt. Als het oponthoud bij de 
reeds bestaande sluizen minder groot wordt, 
kunnen de rondjes ook sneller gevaren wor-
den.” Op de site van De Vereniging Behoud 
Loenderveense Plas kunt u de petitie tekenen 
‘Handen af van de Loenderveense Plas’. 
26000 Mensen zijn u al voorgegaan!          R.B.

Zal het vrije uitzicht op de Loenderveense 
Plas vanaf de Horndijk ooit belemmerd gaan 

worden door een dijk en een vaargeul?

Onrust over een nieuwe vaarroute
over de Plassen 
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Gemaakt door Liz

Gelukkig nieuwjaar lieve kinderen uit Vree-
land! Hebben jullie allemaal een goede vakan-
tie gehad? 

En zijn jullie op oudjaarsdag wakker gebleven 
tot 12 uur, zodat je iedereen gelukkig nieuwjaar 
kon wensen en je buiten naar het vuurwerk 
kon kijken? Of lag je al lekker te slapen? Deze 
kinderpost staat weer vol met tekeningen en 
verhaaltjes. Allemaal over de kerst of over vuur-
werk en het nieuwe jaar. Veel leesplezier!

Boodschappenlijstje
Voor Isa en Adam was het duidelijk welk soort 
vuurwerk zij graag wilden hebben. Met dit gete-
kende boodschappenlijstje zijn ze naar de win-
kel gegaan en gevraagd of ze precies dit soort 
vuurwerk konden kopen!

Vuurwerk en gelukkig nieuwjaar
Spetterende vuurwerktekeningen van Coco, 
Maxim, Hidde, Adam en Doris

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

10 jaar De Vreelandbode

Kerst-tekeningen
Tijdens de vakantie hebben Babette, Niene en 
Guusje hele mooie tekeningen en knutselwerk-
jes gemaakt!

Het grote drama op Schier
21 december Hehe eindelijk vakantie. In de eer-
ste nacht van de vakantie werd ik ziek wat heel 
stom was, want we gingen de volgende dag naar 
schier.
22 december Ik ga gelijk naar schier, twee uur 
rijden en dan nog drie kwartier in de boot, en 
dan eindelijk zijn we op schier. Eerst alles uit-
pakken, bedden opmaken en dan fietsen pak-
ken en naar opa en oma. Bij opa en oma staat er 
een grote kerstboom in de woonkamer met een 
heel groot pakketje er onder. We mogen hem 
gelijk openmaken. En er zit een playstation in. 
Een vriend van ons komt naar ons toe en sluit 
hem aan op de tv en download gelijk wat spel-
letjes waaronder fortnite.
24 december Naar de kapper. Ik had in me 
hoofd om het tot me schouders te knippen, dat 
het dan op schouders ligt met laagjes voor en 
achter. Ik keek in de spiegel en er gingen hele 
grote plukken vanag. Dat zas er best wel gek uit, 
maar toen het klaar was zag het er best mooi uit. 
Ik ging gelijk naar opa en oma vragen wat ze er-
van vinden? En ze vonden het heel mooi.
25 december 1e kerstdag. Het was in de avond. 
Papa en opa zaten te koken en de kinderen hap-
jes aan het klaarmaken toen we de cadeautjes 
gingen doen. De kinderen hadden een hele gro-
te puzzel, bankpas en een boek gekregen. Opa 
had wel een 6 gangen menu in elkaar geknut-
seld dat heel erg lekker was. We hebben zelfs 
kikkerbillen die heel erg lekker waren. Papa en 
ik hadden de crembrulee gemaakt die heel erg 
lekker was. 
26 december Het was 2e kerstdag. 2e kerstdag 
gingen we niks doen met het gezin. Papa en 
mama gingen uit eten met veel vrienden en 
met onze oom en tante en met de opa’s en oma. 
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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- www.pannenkoekennoordbrabant.nl

De Vreelandbode 10 jaar 

Tekening is gemaakt door Esmee

Wij hadden een leuke oppas. Kim heten zij. We 
gingen allemaal leuke dingen doen. We gingen 
verstoppertje doen kwartetten en memory. En 
daarna naar bed. 
31 december Oud & nieuw. Het is oudjaarsdag. 
Eerst gingen we met al onze vrienden oliebol-
len, gluhwein en warem chocomelk eten en 
drinken. Het was bij onze opa en oma, dus 
wij moesten helpen opruimen, maar gelukkig 
duurde het niet zo lang. In de avond hadden we 
een oppassen. Best wel saaie oppassen. Geluk-
kig mocht ik snel weg naar een vriendin van 
mij. Daar ging ik bingo doen. Ik had een bruis-
bal, Donald Duck boek en een sleutelhanger 
gewonnen. Om 10:00 gingen we naar mij toe. 
Daar waren allemaal vrienden van ons. Twee 
uur later was het 2019. We gingen naar buiten 
een party popper afsteken en dan vuurwerk af-
steken. Maar het was wel zo toen het ochtend 
was moesten wij de papiertjes opruimen in de 
kou wat onze oom deed. 
2 januari Het grote schier drama. We werden 
wakker en we horden gelijk dat er 281 contai-
ners zijn omgevallen dus er ligt allemaal troep 
op het strand! Heel stom. Maar ach ja. We gin-
gen naar het strand met de hond en gingen hel-
pen met opruimen het ging best wel snel. Het 
leger kwam met allemaal vliegtuigjes, trucks, en 
leger mannen. Het was best wel cool om te zien. 
De dag daarna lag er nog meer troep op het 
strand. Wat wel heel grappig was dat er heel veel 
krukjes aangespoeld waren, dus iedereen die er 
was had wel een krukje in de hand. En mijn opa 
had een achtertuin vol met troep en mijn oma 
had een verzameling van babyschoentjes. Ik 
ging ook nog met een vriend en een vriendin 
van mij naar de film. De fantastic beast 2. Die 
was heel spannend. Jullie moeten hem echt ook 
zien. Hij is niet veel enger dan de eerste.
En dit was mijn vakantie. 

Fien 
 Steffie’s kerstvakantie
In mijn kerstvakantie ging ik nergens naar toe 
maar het was wel een leuke vakantie. De eerste 
zondag van de vakantie had ik een kerstlunch 
met de familie van me vader. Ook met me broer 
uit Delft. Me nichtje uit Berlijn kwam ook en 
bleef slapen. Ze had ook haar hondje meege-
nomen, en die was heel schattig en bleef altijd 
klein. In die avond ging ik met Laure mee naar 
de RTL Christmas show in de Zigodome. Die 
was echt heel leuk en spectaculair. Hij was om 
half elf afgelopen dus ik bleef slapen. Dat was 
heel gezellig. 
De dag daarna ging ik naar huis en due avond 
moesten we naar de kerk. En we gingen ook 
met Jack. Daar kwam ik Lupine tegen. Ik vind 
de kerk best saai maar ik ging wel mee. Daarna 
kon je op het maartenplein chocomel halen, 
sterretjes afstekenen marshmello roosteren. 
De volgende dag ging mijn nichtje weer naar 
huis. Die dag had ik niet echt iets bijzonders ge-
daan. Maar de volgende dag ging ik naar mijn 

opa en oma in Brabant daar hadden we kerst-
diner met mijn familie aan mama’s kant. Dat 
was heel leuk en daar bleef ik slapen en 2 andere 
familie’s ook dus dat was ook heel leuk. De dag 
daarna op donderdag gingen we naar huis maar 
mijn nichtje uit Brabant kwam toen mee en 
bleef bij ons slapen. Op vrijdag gingen we toen 
naar de stad shoppen en Jack en mijn nichtje 
gingen ook mee. Maar Jack ging gewoon naar 
de intertoys vuurwerk halen. En mijn nichtje en 
ik gingen gewoon naar kleren winkels enzo.
Toen op zondag ging ik met Jule logeren dat 
was ook heel leuk. Maar mijn schoen is wel ka-
pot gebeten door haar hond. En de dag daarna 
was het oud en  nieuw, toen gingen we naar 
Amsterdam daar was het echt heel leuk! Op 1 
januari is het een traditie gaan we naar Van Der 
Valk met de familie van mijn moeder en ook 
met haar neven en nichten. Dat was ook super 
leuk! De volgende dag was ik ziek. 
Op vrijdag had ik een hockey toernooi in Rot-
terdam dat was leuk en we zijn 2e geworden! En 
op zondag ging ik als afsluiter van de vakantie 
naar de bios naar Bonbinni Holland 2
DIT WAS MIJN VAKANTIE! 
HIJ WAS SUPER LEUK!!!
Ps: mijn zusje Liz was ook nog jarig en dat was heel gezellig!

Spectaculaire kerstvakantie
Ik had een hele leuke kerstvakantie. De eerste 
paar dagen bleven we thuis. En toen hadden 
we kerstdine. Toen gingen we bij mij oma lo-
geren en gingen we in een sushirestaurant eten. 
En het was anders dan normaal want je had 
vijf gangen, en je mocht elke gang 5 gerech-
ten nemen. En daar had je toetjesbuffet. Voor 
kerst hadden mijn broer en ik samen eigenlijk 
2 cadeaus. Het waren een nintendo swich, en 
naar disnylandParis. We gingen voor tweede 
keer naar disnylandParis. We gingen ook nog 
een keer omdat de vorige keer zei een vrouw 
daar dat het vuurwerk om 7 uur was en het was 
om 6 uur, en we wilden het vuurwerk ook heel 
graag zien. Maar ook omdat disnylandParis zelf 
ook gewoon leuk is. We gingen om 1 januari 
weg om 4 uur s’nachts. En de dag ervoor was 
het dus 31 december en ik kon dus niet zo lang 
vuurwerk afsteken en moest om 8 uur s’avonds 
slapen. Maar daardoor was ik wel het fitst van 
iedereen. Het was 5 uur rijden dus we kwamen 
ongeveer 9uur aan bij disnyland. Er waren vier 
hotels die bij het park hooren, en wij sliepen in 
een van die hotels. En alsje dus in een van die 4 
hotels sliep, kon je ook eerder het park in dan 
mensen die niet in een van die 4 hotels sliep. 
Het park ging normaal om 10 uur open, maar 
wij mochten er om 8:30 in. Het was daar echt 
superleuk. Ik ging ook in een paar achtbanen. 
We bleven er 3 dagen en de laatste dag gingen 
we in een nemo attractie, we dachten eerst dat 
het gewoon rustig was, maar het was heel heftig. 
Eerst zag je allemaal zeedieren die in de film ook 
voorkomen, en op het laatst ging je echt super-
hard. Me moeder gilde ook heel erg, maar wij 
vonden het wel leuk. Maar we schrokken wel 
heel erg, want het was een soort achtbaan en dat 
wisten we niet. Toen gingen we om 15:00 terug 
naar huis. We gingen bij de macdonald eten en 
we kwamen ongeveer 10.00 s’avonds aan. Dus 
we kwamen 3 januari aan heel laat in de avond. 
Die dagen gingen we lekker film kijken. En ik 
had ook nog een zaalvoetbaltoernooi. 
EINDE 

Siem

www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507
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De hoorspelen met 
het grootste aandeel 
Vreelandse acteurs!!!! 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dames - Herenkapsalon

“ Je haar is zoo 2018 “
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

Kent u ze ook: die grappen die altijd gemaakt 
worden over de altviool? Maar weet u dan ook 
dat altviolisten rustige en vooral buitenge-
woon aardige mensen zijn? Binnenkort krijgt 
u de gelegenheid niet één maar vier altviolis-
ten te horen. En dan ook nog allemaal uit één 
familie: het zijn de altvioolspelende leden van 
de Zemtsov-dynastie. Vader Mikhail, moe-
der Julia, dochter Dana en neef Daniil vor-
men samen het Zemtsov Altviool Kwartet. 
De Zemtsovs weten steevast te verrassen met 
hun muziek, of het nu als solist, als lid van een 
trio of als familie-kwartet is. Veel repertoire 

voor altvioolkwartet is er niet. Dat betekent 
ook dat er naarstig naar composities gezocht 
wordt of dat er opdrachten verstrekt worden 
voor nieuwe werken: een altviolist is daarmee 
ook avontuurlijk. In elk geval heeft het kwar-
tet een mooi programma samengesteld voor 
het concert op 20 januari in het Jagthuis. U 
hoort originele werken voor vier altviolen van 
Von Weizierl, van Bowen, van Pappini en van 
Werkman en bewerkingen voor altvioolkwar-
tet van de prachtige melodieën van Astor Pi-
azzolla. Aanvang 15.30 uur. 
Meer info: www.jagthuis.nl

Bijzonder concert met vier altviolen

De eerste twee concerten in de nieuwe se-
rie Podium Vree(md)land waren voor alle 
toehoorders een betoverende verrassing. 
Tijdens het tweede concert zat de kerk zelfs 
helemaal vol. Op zondag 24 februari 2019 
staat het laatste concert op het programma: 
‘Wolkenberg – Sprookjesmuziek’, waarin 
Vreelander Peter Prommel samenwerkt met 
slagwerkster Yifan Du - marimba - en fagot-
tiste Marieke Stordiau. De muziek is gecom-
poneerd door Simon Burgers. 

We reizen deze middag naar de wonderbaar-
lijke wereld van sprookjes en verhalen uit 
China, Tibet en Thailand: een wijze man uit 
het dorp gaat er eens goed voor zitten, verza-
melt een kleurrijk publiek van alle leeftijden 
om zich heen, en begint te vertellen. Soms 
spannend en dramatisch, dan weer poëtisch 
of grappig. De muziek, die speciaal voor deze 
sprookjes is gecomponeerd, omlijst en bege-
leidt de verhalen. Daardoor zijn tekst en mu-
ziek tijdens dit theatrale concert gelijkwaar-
dige onderdelen van een organisch geheel. 

Yifan Du is een jonge Chinese slagwerkster 
die onder meer traditionele Chinese werken 
speelt die zij zelf voor marimba arrangeerde. 
Peter Prommel: “Haar spel is betoverend”. 
Marieke Stordiau maakt als fagottist deel uit 

van de vaste kern van het Nederlands Blazers 
Ensemble en het Hexagon Ensemble. Daar-
naast is zij bij diverse projecten en optredens, 
zoals het Metropole Orkest, het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en het Koninklijk 
Concertgebouworkest.
Na afloop is er voor alle toehoorders een 
drankje en een hapje. Beleef deze muzikale 
rijkdom mee op 24 februari om 16.00 uur in 
de Grote Kerk in Vreeland. Kaartjes aan de 
deur. €15,- per persoon. Kinderen tot 20 jaar 
gratis en zeer welkom. 

Ga mee met de boswachter voor een prachti-
ge wandeling rond de Loenderveense Plas. In 
dit gebied zijn veel bijzondere wintergasten te 
zien, zoals het nonnetje, de brilduiker en de 
krooneend. We wandelen langs de plas om 
deze watervogels te spotten. Vergeet uw ver-
rekijker niet. Een gids van de Vogelwerkgroep 
Gooi en omstreken helpt u de verschillende 
vogels te herkennen.
De Loenderveense plas is een prachtig na-

tuurgebied waar Waternet een deel van het 
drinkwater voor Amsterdam en het Gooi 
voorzuivert. Het gebied is normaal niet toe-
gankelijk voor publiek, dus een unieke kans 
om een kijkje te komen nemen.

Wanneer: Zaterdag 19 januari, zaterdag 2 en 
16 februari. Geen kosten.
Aanmelden en meer informatie:
https://waternet.nl/loenderveenseplas

Vogelexcursies rond Loenderveense Plas 

Op zondag 20 januari houdt de Raad van 
kerken Loenen/Vreeland om 10 uur ’s och-
tends een oecumenische viering in de katho-
lieke kerk. Het thema is ‘recht voor ogen’. De 
dienst is voorbereid door pastores en leden 
van de vijf kerkgemeenschappen die ver-
enigd zijn in de Raad van Kerken Loenen/

Vreeland. Voorgangers zijn ds Peter Nagel 
en de pastores Jos van Os en Fred Flantua. 
Het koor van de Ludgerusgeloofsgemeen-
schap, ondersteund door leden van de can-
torij van de Hervormde Kerk, verleent me-
dewerking aan de dienst o.l.v. dirigent en 
organist Dennis de Bruijn.

Week van Gebed voor de eenheid

Volle zaal bij Concertserie Podium Vree(md)land
Wolkenberg - sprookjesmuziek
Laatste concert op 24 februari 2019
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS
Vreelandbode jubileum actie: bij besteding vanaf € 10,- 

is eerstvolgende € gratis, dus € 11,- wordt € 10,- enz.! 
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 

In de buurtkamer hield Micha Cluysenaer 
dinsdag 8 januari een interessante lezing over 
C.A. Lion Cachet, de kunstenaar die lang in 
Vreeland woonde en hier ook is begraven. In 
het feestjaar Vreeland 750 werd ook al aan-
dacht aan hem besteed en vond er een hele 
bijzonder expositie plaats in het huis aan de 
brug, Schoonoord, waar hij alle jaren woonde. 

Hij was ontwerper van de meest uiteenlopen-
de dingen: postzegels, keramiek, behang, ba-
tikstoffen, interieurs van huizen en schepen 
maar ook het interieur van het kleine kerkje 
aan de Boterweg. Door de levendige manier 
waarop Micha vertelt, kwam Lion Cachet 
weer helemaal tot leven en beseffen we welk 
een bijzondere kunstenaar ons dorp rijk was. 

Nieuwjaarsdag 13.30 uur. Op Duinkerken 
werd in een grote schaal vuur gemaakt, ter-
wijl op de Vrouwe Cornelia de erwtensoep 
stond te pruttelen. Met linten werd het gras 
afgezet en de duikers trokken hun pakken 
aan. Het werd steeds drukker met kijkers, 
natuurlijk ook met springers in badkleding 
met een lekker warme oranje muts. Toen 
boer Johan ook klaar was met zijn ingeni-
euze bad boven een vuur, begon de warming 
up. Wat een drukte dit jaar! In een kleine 10 

minuten sprongen meer dan 40 dapperen de 
Vecht in, onder applaus en gejuich van de 
vele toeschouwers. 
Het nieuwe jaar is goed begonnen! Hartelijk 
dank aan de IJsclub voor de organisatie, John 
de Nooij voor het vuur, Lodewijk van Mon-
sjou met zijn dames voor de koek en zopie, 
Frédérique voor de warming up, Michel van 
Dijk voor het geluid, spreekstalmeester Hans 
de Vries, de duikers van  Duikteam Loos-
drecht voor de veiligheid in het water en Jo-
han Beukeboom voor zijn bad.                  M.S.

Nieuwjaarsduik 2019

De Vreelander creërt: Micha Hamel
Op maandag 11 februari geeft de Vreelandse 
componist en dichter Micha Hamel een lezing 
over zijn nieuwe opera Caruso a Cuba die be-
gin maart in première gaat tijdens het Opera 
Forward festival in Amsterdam. De opera is 
gebaseerd op de roman De Boodschapper, 
van de Cubaanse schrijfster Mayra Montero, 
en gaat over de spannende liefdesaffaire tus-
sen de wereldberoemde operazanger Ca-
ruso en zijn Chinees-Cubaanse geliefde Aida 
Cheng. Hamel componeerde de muziek. 
Caruso a Cuba is een kameropera, waarin acht 
zangers de in totaal veertien rollen vertolken. 
De kleur van het orkest wordt verrijkt met 
synthesizers, geluidseffecten, een ontstemde 
piano en een Aidatrompet. Deze Sterren van 
Vreelandlezing vindt plaats op 11 februari om 
20.00 uur in het Dorpshuis in Vreeland.

Lezing Lion Cachet was informatief 

Molendijk 2 | 3632 EN Loenen aan de Vecht | quintalisque.com

Foto: Robert Soen
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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

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial 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 fi nanciële chaos?

Voor vakkundig en professioneel fi nancieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 

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

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘Aswoensdag’ - Hanneke Hendrix
Marit krijgt op zondagavond een telefoon-
tje. Van ene Rudy, zelf benoemd buurtregis-
seur uit het Limburgse dorpje St. Nazareth 
aan de Woestijn, waar ze vandaan komt en 
waar haar moeder nog steeds woont. Moeder 
is kennelijk niet helemaal goed meer, het be-
gint uit de hand te lopen en of Marit, als enig 
familielid, zich om haar moeder wil bekom-
meren. 

Het heeft nooit geboterd tussen moeder en 
dochter. Moeder Stans was een kille vrouw 
en na de dood van haar vader, vijftien jaar 
geleden is Marit nooit meer thuis geweest. 
Ze heeft er helemaal geen trek in, maar wat 
moet dat moet. Ze zit in een zwaar IVF traject, 
waarvoor ze net weer een heftige behandeling 
heeft gekregen.  Eenmaal terug in het ouder-
lijk huis zinkt ze algauw terug in het oude be-
kende dorpse gekeutel, sloten filterkoffie met 
Rudy en buurvrouw Dings op de bank. Haar 
werk, haar relatie met haar geliefde, Maarten, 
het lijkt ineens minder relevant. Ze begint 
steeds meer gevoel te krijgen voor haar moe-
der, die inderdaad vaag is, veel wegloopt en 
die in het ziekenhuis de diagnose Alzheimer 
krijgt. Voor die moeder krijg je als lezer ook 
steeds meer sympathie omdat het boek door-
spekt is met fragmenten als flashbacks uit het 
kinderleven van Stans, die in een gelukkig 
gezin opgroeide, maar waarin een afschuwe-
lijke tragedie een plots einde aan alle levens-
vreugde gemaakt heeft: de dood van haar vijf 
broers in een mijnramp, waarbij hun vader 
zich op tijd uit de voeten heeft weten te ma-
ken en daardoor ook de schuld krijgt van de 
catastrofe. Nooit meer het wilde gedans op 
muziek uit de jukebox die pontificaal in de 
woonkamer staat, geen zingende zaag meer. 
Marit weet dit allemaal niet, maar vindt haar 
moeder zachter en iemand uit het dorp weet 

de jukebox weer aan 
de praat te krijgen. 
De roman beslaat 
zeventien dagen 
waarin het carnaval 
speelt en eindigt op 
aswoensdag, het be-
gin van de vasten. 
De melancholieke 
carnavalsliedjes vin-
den hun plek in de 
roman, geen boer-
tige leut en sexuele 
dubbelzinnigheden, maar over het zoeken 
naar troost bij elkaar in de eenzaamheid van 
het leven. Diepe zaken bepraten met totaal 
vreemden in de waas van alcohol. Heel erg 
mooi. Het werk van Marit meldt zich telkens 
in de vorm van telefoontjes, waar ze niet op 
reageert. De relatie met Maarten staat onder 
forse druk, hun telefoongesprekken eindigen 
steevast in fikse ruzies. De arme Maarten kan 
het niet goed doen, alles wat hij zegt is fout 
of het deugt niet. Of hij wil kennelijk niet 
net zo graag als Marit een kind, of hij toont 
teveel meeleven, wat ook weer irritant is. Bij 
het dorp is een grote berg mijnafval waar nu 
een kunstskibaan op gemaakt is. Daar, in 
de afgesloten mijngang, waar de broers van 
Stans omgekomen zijn, vindt Marit haar 
moeder weer als ze alweer is weggelopen, 
voor aswoensdag. Daar vindt de volgende 
dag Maarten hen, als ze verdwaald zijn, waar 
Marit zacht carnavalsliedjes voor haar moe-
der zingt. Het is een dierbare roman, met ge-
wone, mooie taal, waarin je zachtjes meebe-
weegt op de heftige emoties en het tomeloze 
verdriet waar eigenlijk geen woorden voor 
zijn. Er is geen oplossing, maar de hervonden 
liefde voor elkaar biedt een hoop troost. Een 
boek dat heel lang met je mee blijft reizen.

10 jaar De Vreelandbode

Wellicht is dit jaar een van je goede voor-
nemens om eens wat vroeger op te staan. 
Dan is de hemel boven Vreeland in januari 
en februari een prima aanleiding om dat 
voornemen een beetje op weg te helpen. ‘s 
Ochtends vroeg, al vanaf een uur of vijf, 
staat Venus als Morgenster aan de hemel te 
schitteren. 

De planeet is gemakkelijk te herkennen: na 
zon en maan is ze het helderste object aan 
de hemel. Ze komt al een paar uur voor de 
zon op maar beweegt in de volgende weken 
wel steeds meer richting zon. Op 21 januari 
vindt een totale maansverduistering plaats. 
Het maximum is te zien rond kwart over zes 
in de ochtend. De maan staat dan in het wes-
ten.  Omdat de maan zich laag boven de ho-
rizon bevindt en ook nog eens dichter bij de
aarde staat dan normaal, zou dit wel eens een 
heel imposante verschijning kunnen worden, 
met een supergrote en vuurrode ondergaan-
de maan. Je hebt wel vrij zicht op de horizon 
nodig,  dus mocht je in Vreeland centrum 

wonen, dan heb je meteen ook wat extra 
beweging te pakken. Op 31 januari staan de 
maan en Venus vlak naast elkaar aan de he-
mel, kijk rond 7.45 uur naar het zuidoosten 
en weer laag boven de horizon. Een paar da-
gen later, op 2 februari steelt Jupiter de show: 
vanaf half zes ‘s ochtends staan alle vier de 
grote manen ten oosten van Jupiter, met een 
normale verrekijker op een statief kun je Io, 
Europa, Ganymedes en Callisto zien. Kijk 
richting het zuidzuidoosten. Jupiter staat, ja 
hoor, weer laag boven de horizon. Zo wordt 
Vreeland mobiel op de vroege ochtend. En 
hoe zit het met schaatsen in Vreeland de ko-
mende maanden? Wanneer het aan de zon-
nevlekken ligt, dan wordt het toch nog echt 
heel erg koud in januari en/of februari en zou 
de kans op natuurijs ronduit groot moeten 
zijn; we zitten midden in een zonnevlekken 
minimum en beter dan dit wordt het niet 
meer. In het verleden was dit het moment, 
dat er Elfstedentochten werden verreden. 
We zullen zien.

H.L.

Hemel boven Vreeland
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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 hoogwer-
ker.

Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m
Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Ik wens u allen een gezond en gezellig nieuwjaar en ik 
zie er naar uit u in het dorpshuis te mogen ontvangen!

Hartelĳ ke groet, Nelly 
Om kwart over elf in de ochtend haalt 
hij de deur van Pannenkoekenrestau-
rant Noord-Brabant aan de Breed-
straat voor mij van het slot. “We gaan 
in de winter pas om 12 uur open maar 
ik ben er altijd eerder om de boel al-
vast op te starten.” Rob (55) heeft zijn 
schoongewassen kokskleding al aan. 
De lederen pet op zijn hoofd doet 
dienst als hygiënische koksmuts maar 
is vooral iconisch. We zouden alleen 
even een paar foto’s maken en op een 
ander moment bij hem thuis pas het 
echte interview hebben. Dat loopt an-
ders want Rob praat meteen ronduit. 
Hij vertelt met een ongekende passie 
en positivisme die aanstekelijk wer-
ken. Rob neemt me mee naar de rui-
me keuken waar zes gasbranders op 
een rij staan. Er staan dan ook meer 
dan 70 pannenkoeken op de kaart. 
“De receptuur voor het beslag wat we 
nog altijd zelf maken is in 45 jaar nog 
altijd hetzelfde. Maar ook voor een 
ribeye, saté met lekkere frietjes en sa-
lade kan je hier terecht!”, vertelt de chef trots. 

Karma
Mirjam van Heuven, die de zaak een paar jaar 
geleden heeft overgedaan aan haar dochter 
Annelot, komt even later binnen. “Wat leuk 
dat jullie onze Rob interviewen!”. Ook Lucie, 
vaste medewerkster in de bediening, komt 
ruim voor openingstijd binnen. Ze blijkt een 
oude vriendin van Annelot maar voordat ze 
haar verhaal kan vertellen rammelen de eer-
ste gasten nog voor openingstijd aan de deur. 
Ze worden adequaat van koffie voorzien. 
Rob: “Soms noem ik het ‘karma’, dat ik nu 
ruim twee jaar geleden Mirjam weer tegen-
kwam…”. Ja weer, want Rob werkte in zijn 
jonge jaren al hier. Maar hoe zat dat nu alle-
maal? 

Geld met Glas & Passie voor Pannenkoeken
Rob vertelt verder. Hij was nog net geen Oer-
vreelander maar pas twee jaar toen hij drieën-
vijftig jaar geleden in Vreeland kwam wonen. 
Eerst met zijn ouders op de Boterweg en later 
aan de Vredelandstraat. Als puber werkte hij 
al bij pannenkoekenrestaurant Noord-Bra-
bant, waar hij goede herinneringen aan heeft 

en waar hij een leuk zakcentje aan verdiende. 
Nadat hij een paar jaar in Weesp en daarna 
langere tijd in Loenen woonde kwam hij terug 
in Vreeland. Met twee compagnons had Rob 
een succesvol glazenwasserijbedrijf opgezet en 
hij kocht een huis aan de Vossenlaan waar hij 
met zijn vrouw Petra en zoon Timo (nu 24) 
fijn heeft gewoond. Naast de 70-urige werk-
week die hij in de zaak stak werkte Rob ook 
zo’n tien jaren lang in zijn ‘vrije’ uren bij pan-
nenkoekenrestaurant Vriens in Loenen, waar 
ook zijn eigen broer werkte. “Ik verdiende 
mijn echte geld met het glazenwasserijbedrijf 
maar bij het pannenkoekenrestaurant werkte 
ik gewoon omdat ik dat echt leuk vond.” He-
laas kwam Rob in onmin met zijn compag-
nons en moest hij noodgedwongen het huis 
op de Vossenlaan verkopen. Nu woont hij 
met zijn Petra op de Floraweg, kleiner maar 
volgens hem alleen maar fijner. Rob vertelt 
hoeveel bewondering hij heeft voor het bedrijf 
waar hij nu werkt. “Ik heb mijn droombaan 
gevonden; op wandelafstand over de Vree-
landse brug!” Een half uur later vertrek ik met 
een glimlach die minimaal de rest van de dag 
aanhoudt en denk: “Dit is nou wat je noemt 
‘werken met Hart en Ziel’!”                   P.v.d.H.

Beste wandelaars, het succes van de 
Sterrenwandelingen in 2018 gaan we in 2019 
proberen voort te zetten. Dit voorjaar starten 
we in april. Helaas moesten wij de wande-
ling naar Han de Waard en zijn ultra light 
vliegtuigen door het slechte weer verschui-

ven naar dit voorjaar. Wij zullen de nieuwe 
datum in de volgende Vreelandbode bekend 
maken. Dit geldt ook voor de andere, nieuw 
te plannen wandelingen. Wij verheugen ons 
erop om samen met jullie weer mooie wan-
delingen te maken.                   Katie en Corine

Sterren-buurt-wandeling

Hart en Ziel: Rob van der Linden, 
Chef Pannenkoekenrestaurant Noord-Brabant
Het is méér dan koek en ei tussen Rob en de pannenkoek!
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 5,60
4 broden € 6,85
5 broden € 8,05

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Overmeerse weg 4

Nederhorst den Berg

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

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

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

Verse bloemen uit Aalsmeer,
wekelijks bij u voor de deur!

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

10 jaar De Vreelandbode

In de middeleeuwen waren monniken hele-
maal niet zo braaf. In hun Carmina Burana 
bezongen zij vooral de lente, de liefde en de 
kroeg. Carl Orff zette hun schalkse teksten 
eigentijds op muziek.

Op zaterdagavond 23 maart voert de KCOV 
Amsterdam in het Concertgebouw de origi-
nele versie uit van dit sprankelende en vaak 
uitbundige werk, waarbij koor en solisten 
worden begeleid door vijf slagwerkers en twee 
vleugels. 
Het ingetogen Requiem van Duruflé  vóór de 
pauze vormt hiermee een boeiend contrast. 
Geïnspireerd op de traditionele Gregoriaanse 
gezangen gaf Duruflé dit werk toch een eigen 
karakter. Matthias Havinga, een van de toon-
aangevende organisten van de nieuwe genera-
tie, bespeelt het Maarschalkerweerdorgel ter 
begeleiding. 
De zangers Connie Lohuis en Gerdjan Rapati 
nodigen alle Vreelanders uit om dit concert 
met korting bij te wonen. Want als je kaarten 
bestelt via een mailtje naar gerdjan@strak-

blauw.nl, betaal je geen € 36,- plus bespreek-
kosten, maar slechts € 33,50. Bovendien zor-
gen zij voor de beste plaatsen in de Grote Zaal.

Met korting naar het Concertgebouw

De komende maanden worden er on-
dergrondse afvalcontainers geplaatst 
voor al het restafval, de ‘grijze bak’. 
Dit gaat u dus zelf wegbrengen. In 
plaats van het restafval wordt dan om 
de week PMD-afval opgehaald, in de 
‘oranje bak’. PMD staat voor: Plastic, 
Metaal en Drinkkartons.

Maar wat valt daar nou precies onder? 
“Het is een lange lijst en inderdaad 
moeilijk om er wijs uit te worden”, 
aldus de projectleider van het om-
gekeerd inzamelen. “Onthoud met 
name: vooral verpakkingsafval van spullen 
die je bij de supermarkt koopt mag erin, leeg 
en schoongemaakt.”

Dus WEL:
Plastic: zakjes, flessen voor frisdrank, azijn, 
yoghurtbekers, saladebakjes, boterkuipjes, 
pennen etc. 
Metaal: soep/conservenblikken, wijndoppen, 
bier- en frisdrankblikjes,  aluminium schaal-
tjes (deksel naar binnen buigen)
Drankkartons: pakken van melk, yoghurt en 
vla, en van vruchtensappen, soep of pasta-
saus etc. (platvouwen)

En NIET:
Hard plastic zoals tuinstoelen, kinderbadjes, 
landbouwfolie etc. Geen piepschuim, chips-
zakken met aluminiumlaagje aan de bin-
nenkant, doordrukstrips van kauwgom of 
medicijnen, shopper boodschappentassen, 
verfblikken, spuitbussen (b.v. deodorant), 
los karton, bedrijfsafval.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de afval-
coaches Herman van der Hout (06-8398046, 
Herman.van.der.Hout@stichtsevecht.nl) 
en Lanny Olie (06-58076183, Lanny.Olie@
stichtsevecht.nl).

Wat gaat er in de PMD-bak?

Op vrijdag 25 januari draait in het Filmhuis 
de Indiase film Parched. Een heft ige fi lm die 
nooit hopeloos wordt, ondanks thema’s als 
mishandeling, verkrachting en kindbruidjes. 
Vooruitgang valt nooit tegen te houden, tonen 
vier vrouwen in een traditioneel dorp waar 
mannen de dienst uitmaken.
Het verhaal speelt zich af in het heden in In-
dia, Gujarat. In een klein dorp durven vier 
vrouwen zich te verzetten tegen mannen en de 
tradities die hen tot slavin maken. Gesteund 
door hun vriendschap en hun verlangen naar 
vrijheid worden ze geconfronteerd met hun 
demonen en dromen ze van liefde en een be-

tere omgeving 
ergens anders.
De fi lm wordt 
vertoond in het 
gebouw van de 
Vecht & Angstel 
Kerk, Rijksstraat-
weg 139 te Loe-
nen aan de Vecht. 
Inloop vanaf 
19.30 uur, de fi lm 
start om 20.00 
uur. De toegang is gratis, maar een bijdrage 
om de kosten te dekken wordt gewaardeerd. 
Na afl oop is er een hapje en drankje.    

www.vechtenangstelkerk.nl 

Filmhuis Loenen
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Wist u dat…
Wij dagelijks boodschappen ook gratis aan huis leveren?

Bestellingen via www.vreeland.lekkermakkelijk.nl 
of telefonisch 0294-231514

De Dagwinkel iedere week extra aanbiedingen heeft?
Kijk op www.vreeland.lekkermakkelijk.nl, 

de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ 
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Volg ons op facebook

Graag tot ziens bij
 Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl

De Vreelandbode 10 jaar 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Momenteel is er veel te doen over de MER on-
derzoeken naar kortere vaarrondjes vanuit de 
Loosdrechtse Plassen. Een van de opties is een 
route door de Loenderveense plas. U leest er-
over op pagina 7.  Een mooie aanleiding om de 
ontwikkeling van de Loenderveense plas eens 
te bezien. Wat nu een prachtig plassengebied 
is, was tot in de 18de eeuw land. Op de kaart 
door Jan Spruijtenburg uit 1730 is het transfor-
matieproces van land naar water goed te zien. 
Bovenaan zien we de Alambertskade lopen, die 
vanaf de Vecht door een veengebied richting 
Kortenhoef liep. Voorbij de kruising met de 
Veendijk heette de kade ‘De Raa’ (nu Raaikade).

Turfwinning
We zien op deze kaart hoe het verveningsproces 
verliep, waardoor uiteindelijk de plassen ont-
staan zijn. De veenweilanden werden al vanaf 
de middeleeuwen afgegraven om de belangrijke 
brandstof turf te winnen. Er werden rechte slo-
ten gebaggerd, zogenaamde petgaten. De bag-
ger werd op een strook land ernaast te drogen 
gelegd, een zogenaamde legakker. De modder 
werd aangestampt, met een schep in stukken 
gehakt en opgestapeld.

Ontstaan plassen
Het veenweiland werd zo een soort streepjes-
code van repen land en repen water. Door weer 
en wind kalfden legakkers af, zodat er een gro-
tere waterplas ontstond. Hoe dat eruit ziet, is 
mooi te zien rechtsboven op de oude kaart. Hier 
zien we het begin van wat nu de Vuntusplas 
is. Langzamerhand werden vrijwel alle legak-
kers door het water weggeslagen waardoor de 
Loosdrechtse en Breukeleveense plassen ont-

stonden. En dus ook de Loenderveense plas en 
de Wijde Blik bij Vreeland. 

Bijna gedempt
In 1927 werd de Loenderveense plas met dem-
ping bedreigd, net als eerder het geval was ge-
weest met het Naardermeer. Delen van de plas 
waren al gedempt door Richard Erdmann, ten 
behoeve van het creëren van zijn landgoed 
Terra Nova (Nieuw Land), maar nu wilde de 
Breukelse ondernemer J.W. Bronwasser de 
hele plas dempen om zo land- en tuinbouw-
grond en daarmee werkgelegenheid te creëren. 
Na een half jaar intensieve discussies tussen alle 
betrokken partijen zijn de plannen - waar aan-
vankelijk grotendeels al toestemming voor was 
- niet doorgegaan. 

Waterleidingplas
Het Amsterdamse drinkwaterleidingbe-
drijf kon nu verder met de plannen om de 
Loosdrechtse en Loenderveense plassen aan te 
vullen met uit de Bethunepolder opgepompt 
water. Dit leverde in 1932 al ¼ van het drinkwa-
ter van Amsterdam. Toen na de inundaties tij-
dens de Tweede Wereldoorlog de kwaliteit van 
het water verslechterde ontstonden plannen 
voor een omdijkte plas, waar vervuiling geen 
vat zou hebben op het water. Begin jaren ’50 
begonnen de voorbereidingen en in 1957 werd 
uiteindelijk de Waterleidingplas en het water-
leidingkanaal in gebruik genomen. De omrin-
gende Loenderveense plas geldt nog steeds als 
reservedrinkwaterbron en is zodoende zwaar 
beschermd gebied. Alleen bij strenge vorst is 
deze schitterende plas per schaats begaanbaar. 
Duimen voor vorst deze winter!              J.J.

Vroeger en Nu

Vreeland nu

De Loenderveense plasDe Loenderveense plas

Vroeger en Nu
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Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Molen de Ruiter in de rouwstand

Op 31 december sloot Petra Helder na 45 jaar 
haar tabakswinkel De Beurs aan de Grutter-
straat, hoek Dorpsstraat. Al die jaren een 
begrip in Loenen en omstreken, waar je te-
recht kon voor rookwaren, tijdschriften, een 
snoepje of een staatslot, altijd verkocht met 
een lach en een gezellig praatje. Geen wonder 
dat Loenen groots uitpakte om Petra te be-

danken voor al die jaren. Fanfarecorps Orveo 
bracht een aubade en naast de burgemeester 
kwamen tientallen vaste klanten afscheid ne-
men. Voor de Vreelandbode betekent dit dat 
deze niet meer bij Petra opgehaald kunnen 
worden. Zij liggen voortaan een paar deuren 
verder, op de volgende hoek, bij de wijn- en 
delicatessenwinkel Prinselijk Proeven.

Als eerbetoon aan burgemeester Marc Wit-
teman hebben de molenaars van korenmolen 
De Ruiter na diens overlijden enkele dagen 
de wieken van de molen in de rouwstand ge-

zet.  Erg bijzonder dat molens kunnen ‘com-
municeren’ en tijden van vreugde of verdriet 
kunnen aangeven door middel van de stand 
van hun wieken.

‘De Beurs’ sloot haar deur na 40 jaren

Binnenkort in de verkoop fase 2
15 vrijstaande woningen

www.vechtenveld.nl

Op 20 april 2019 vindt voor de vijfde 
keer, het eerste lustrum, de Stichtse 
Vecht-uitvoering van de  Matthäus 
Passion  van J.S. Bach plaats. Een 
koor van ruim 90 zangers uit Stichtse 
Vecht, internationaal bekende so-
listen en een professioneel orkest 
brengen het ontroerende verhaal van 
het lijden van Christus ten gehore in 
de St. Johannes de Doperkerk te Breukelen. 
Kaarten zijn te koop via de website 
www.mattheusinstichtsevecht.nl.
Wilt u een kijkje achter de schermen nemen 
bij dit prachtige project, meer weten over de 
totstandkoming, over de repetities, een stukje 

van de de uitvoering zien en de reacties van 
publiek en koorleden horen? Bekijk dan de 
RTV Stichtse Vecht-minidocumentaire hier-
over op Youtube. Toets ‘The making of Mat-
theus Stichtse Vecht’ in de zoekbalk en u vindt 
het filmpje. 

Kaartverkoop Mattheus in Stichtse Vecht
gestart


