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Van de redactie
Het jaar 2020 is nog maar net begonnen en we gaan er weer 

volop tegenaan in Vreeland! Met frisse moed doken dappe-

re dorpsgenoten op 1 januari traditioneel in de koude Vecht. 

De Dorpsraad heeft ook niet stilgezeten en zit alweer boven-

op de complexe problematiek rondom het vaarwaterbeleid 

en de N201. Deze rijdende trein stoomt bovendien af op een 

NS-station in Loenersloot. Lekker bezig dus die Dorpsraad 

van ons, dat mag best eens gezegd! Wij van de redactie wa-

ren overigens ook lekker bezig; onze Connie bakte tijdens 

de eerste redactievergadering weer haar overheerlijke ‘bo-

dettenkroketten’ waarbij we alle goede voornemens direct 

lieten varen. Genieten is heel belangrijk, dat vinden wij ook. 

Bij dorpsgenote Babet Bonemeijer eten we daarom ook van 

haar heerlijke taart terwijl zij vertelt over haar leven. Maar 

minder en gezonder hoeft het genieten niet te belemmeren 

licht Roos van Monsjou in deze Vreelandbode toe. Karin en 

Michiel van Dis vertellen waarom zij hun fraaie boerderij 

aan Duinkerken hebben verlaten om verderop op minder 

vierkante meters te gaan dobberen. En voor wie meer wil 

bewegen en tegelijkertijd wil genieten is een bezoek aan 

de Horstermeerpolder en het NERAgebouw op de fiets of 

wandelend een echte aanrader. Geniet ook van de culturele 

tips of van het simpelweg lezen van deze Vreelandbode. Wij 

wensen iedereen een heel gelukkig en gezond 2020!
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0294 746 941Op 14 januari is het eerste Vreelandse lammetje 

geboren! Dit meldde Reinko Abels, die het lam-

metje vlak na de geboorte spotte in de weilanden 

achter zijn huis aan de Spoorlaan. Het zwarte 

schaapje stond meteen al goed op zijn pootjes, 

zoals op bijgaande foto te zien is. De geboorte is 

erg vroeg, meestal komen de eerste lammetjes pas 

vanaf februari.

Strenge regels voor ligplaatsen, partyschepen 
en meer sloepen op de Vecht, in drie uur een 
rondje varen over de Loosdrechtse plassen. 
Waterrecreatie is hot en dus worden er volop 
plannen ontwikkeld om meer toeristen naar het 
ons omringende water te lokken. Twee van die 
plannen liggen nu ter inzage. 

Bestemmingsplan de Vecht
Sinds 10 januari is het ‘ontwerp be-

stemmingsplan de Vecht’ openbaar. 

In dit nieuwe bestemmingsplan wordt 

onder andere het ligplaatsen- en vaar-

beleid op de Vecht opnieuw georganiseerd. Dat 

kan gevolgen hebben voor het aanleggen van bo-

ten van particulieren. De zorg van de Dorpsraad 

is dat er in het ontwerp te weinig ruimte is voor 

het afmeren van boten aan eigen steiger. Die boten 

mogen in de nieuwe plannen maximaal 7 meter 

lang zijn en geen kajuit hebben. 

Verder staat er in het ontwerpplan dat er veel meer 

ruimte komt voor commerciële activiteiten op de 

Vecht. Maar onduidelijk is nog wat dat precies in-

houdt. Duidelijke richtlijnen voor partyschepen, 

verhuur van boten en het aanleggen van al die 

vaartuigen staan niet in de plannen. 

De Dorpsraad voorziet meer drukte en 

meer chaos. Daarom staan we in nauw 

contact met de dorpsraden van Loenen 

en Nieuwersluis over de plannen en 

binnenkort overleggen we over een 

gezamenlijke reactie. Iedereen kan de komende 

vijf weken een zienswijze indienen. Op 30 janu-

ari houdt de gemeente een informatie-avond over 

het ontwerp bestemmingsplan, van 19.00 tot 21.30 

uur in het Dorpshuis.          Lees verder op pagina 3

Plannen voor meer waterrecreatie

Boslaan 11 door Karel Kammeijer

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Onderzoek naar mogelijk station Loenersloot
De Provincie Utrecht doet samen met 
gemeente Stichtse Vecht een eerste on-
derzoek naar de haalbaarheid van een 
station bij Loenersloot. Gedeputeerde 
van mobiliteit Arne Schaddelee is en-
thousiast over het idee van een station 
op die plek.  

Tijdens de vergadering van de com-

missie mobiliteit op 15 januari in 

de Provinciale Staten diende Ody 

Neisingh uit Loenen aan de Vecht een 

breed gedragen steunbetuiging in voor een station bij 

Loenersloot. De steunbetuiging is ondertekend door 

21 organisaties en bedrijven uit de omgeving, waar-

onder de Dorpsraad Vreeland, CSV de Ridderhof en 

Sterren van Vreeland. 

Gedeputeerde Schaddelee en verschillende partijen 

reageerden zeer enthousiast op het idee voor een sta-

tion. 50plus is niet voor, volgens de partij is er teveel 

weerstand bij de inwoners van Loenersloot, uit angst 

dat hun dorp één groot parkeerterrein wordt voor 

automobilisten die de Amsterdamse parkeertarie-

ven proberen te ontwijken en met de trein de stad 

in gaan. Die angst is begrijpelijk en daar zal dus goed 

naar moeten worden gekeken. Schaddelee gaf aan 

dat daar goede alternatieven voor zijn die passen bij 

deze tijd, bijvoorbeeld door Loenersloot de wereld-

wijde primeur te geven met een autovrij station. 

Uit het onderzoek dat nu wordt gedaan moet de in-

teresse voor een station onder bewoners in de om-

geving blijken. Dan kan er worden beoordeeld of 

verdere uitwerking van plannen zinvol is. 

De NS zegt in reactie op de steunbetuiging in het 

AD dat een nieuw station dat niet deel uitmaakt van 

een breder vervoersplan weinig kansrijk is. Daarom 

vindt de Dorpsraad het belangrijk dat de provincie 

en gemeente daar een leidende rol in nemen. Dat 

verzoek hebben we ook neergelegd bij de Provincie 

en gemeente. 

De vraag naar een treinstation en beter OV in 

Vreeland is groot, daarom zal de Dorpsraad zich daar 

op verschillende manieren voor in blijven zetten. 

Eerste lammetje geboren!

Zou er in de toekomst weer een station bij 

Vreeland/Loenersloot komen zoals dat er van 

1843 tot 1953 is geweest? (foto W. Mooij)
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Colofon

Agenda
27 jan.  Bijeenkomst vaarverbindingen voor leden  

 Natuurmonumenten

28 jan. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

29 jan.  Aan Tafel, 17.30 uur, Studio Idee

29 jan. IkToon infoavond, 19.00-21.00 uur, ’t Heycop

30 jan. Informatieavond Bestemmingsplan de Vecht,  

 19.00 uur, Dorpshuis

1 feb. Erwtensoep actie Lions t.b.v. 

 75 jaar bevrijdingsviering

4 feb. Buurtkamerpraatje Ietje v.d. Born, 

 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

4 feb. Ophaaldag PMD (oranje bak)

6 feb. Beëdiging burgemeester, 19.30 uur Nyenrode

10 feb.  Valentijnsbingo, 13.30 uur, Dorpshuis

10 feb.  Infoavond ‘Samen dementievriendelijk’, 

 19.30 uur, Dorpshuis

11 feb.  Buurtkamer, 10.00-12.00 uur Dorpshuis

11 feb.  Dorpsraadvergadering, 20.00 uur, Dorpshuis

13 feb. Ophaaldag GFTafval (bruine bak)

14 feb.  Valentijnsdag

15 feb.  Ophaaldag papier en karton (blauwe bak)

26 jan.  10.00 uur ds. Casper van Dorp

2 feb. 10.00 uur ds. Klaas Vos [avondmaal]

9 feb. 10.00 uur André Wingelaar

16 feb. 10.00 uur Arwin Maurik- Geluk

23 feb. 10.00 uur past. Fred Flantua.         

Kerkdiensten

Vreeland viert 75 jaar Vrijheid
op 2 mei met de Voorstelling

 ‘De dochter van Meijer’, 

op 4 mei met de Dodenherdenking

en op 5 mei met een Vrijheidsdiner

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever. 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 tel.: 088-1309600 
(Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek).
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 
Zorgbemiddeling:  0346-258428
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Dennis de Jong, Ruiterstraat 5, 3633AV, 
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
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.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* 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

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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De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

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

Nieuw jaar, nieuwe start met een nieuwe vlag!
Heeft u bij het begin van het nieuwe jaar ook goe-
de voornemens gemaakt die achteraf toch niet zo 
eenvoudig bleken te zijn als u dacht?

Wat dacht u dan van een voornemen dat u makke-

lijk onmiddellijk in daden om kunt zetten en waar 

u, uzelf en uw mede dorpsgenoten blij mee zult 

maken?

Hang de Vreelandvlag dan aan uw vlaggenmast! 

Deze zijn te koop voor € 20,00 bij de Dagwinkel van 

Aloys. Of u nu in het oude gedeelte van Vreeland 

woont of in één van de nieuwe wijken, met deze 

mooie vlag laat u zien dat u trots bent om inwoner 

te zijn van ons mooie Vreeland. 

Vervolg van pagina 1

Vaarverbinding Loosdrechtse 
Plassen – Hilversums kanaal
In Loosdrecht wordt ook hard 

gewerkt aan het aantrekken 

van meer watersporters op de 

Oostelijke Vechtplassen. De 

plannen om een vaarverbinding 

te maken tussen de plassen en 

het Hilversums kanaal via de 

Wijde Blik, waardoor sloepen 

een rondje kunnen varen door 

het gebied, zijn een volgende 

fase ingegaan. Er is een zoge-

noemde MER, een milieu-effec-

ten rapportage, gemaakt. Daarin 

staat welke effecten de verschil-

lende varianten van een vaarverbinding hebben 

op natuur, recreatie, woon- en leefomgeving. In 

de MER zijn zes alternatieven onderzocht. Of er 

daadwerkelijk een vaarverbinding komt en welke 

variant dan de voorkeur heeft staat er niet in. Eén 

van de routes die is onderzocht verbindt de Wijde 

Blik met de Vecht. Maar dit alternatief leidt tot een 

beperkte recreatieve meerwaarde en is erg duur. 

De kans dat er voor deze variant gekozen wordt 

is dus klein.  

Kansrijkere variant 
Een ander alternatief verbindt de Vuntusplas met 

de Loenderveense Plas Oost door middel van een 

sluis door de A.Lambertzkade. Deze route lijkt 

volgens de MER op basis van effecten, baten en 

kosten op korte termijn te realiseren. Deze verbin-

ding zal 10 tot 20 procent extra vaartochten aan-

trekken. Bij deze variant is de verwachting dat dit 

leidt tot de minste toename van grote boten. De 

bestaande doorgangen die de vaarroute moeten 

verbinden zijn namelijk niet groot genoeg voor 

veel grotere boten. Als deze doorgangen worden 

vergroot leidt dat wel tot een toename, maar dat is 

niet meegenomen in de MER.

Er is niet onderzocht welke effecten een vaarver-

binding voor Vreeland zullen hebben, daar is de 

rapportage ook niet voor bedoeld. Maar een logi-

sche inschatting is dat de Wijde Blik sowieso druk-

ker zal worden, de sluis zal de A.Lambertzkade 

opbreken en het vaarrondje kan leiden tot meer 

drukte op de Vecht. 

Zorgen en kritiek  
Veel bewoners en organisaties zijn kritisch over 

de plannen. Aanwonenden van de plassen voeren 

al jaren actie tegen de aantasting van het gebied 

en hun leefomgeving en ook Natuurmonumenten 

maakt zich zorgen. De organisatie is bang dat de 

recreatie ten koste gaat van de natuurwaarden. 

“De MER heeft die zorgen niet weggenomen”, 

zo schrijft de club in een brief aan haar leden. 

Natuurmonumenten vraagt zich af wat het nut 

van de vaarverbinding is en voorziet negatieve ef-

fecten op natuur, landschap en cultureel erfgoed. 

Op 27 januari is er een bijeenkomst voor leden van 

Natuurmonumenten, daarna bepaalt de organisa-

tie haar definitieve standpunt over de vaarverbin-

ding. 

Zienswijze 
De plannen zijn dus nog lang niet definitief. Er 

moet nog getoetst worden of ze aan de landelij-

ke regels voldoen en het draagvlak onder bewo-

ners wordt ook meegenomen, zo zegt gemeen-

te Wijdemeren. U kunt ook reageren. De MER 

ligt tot 12 februari ter inzage en tot die tijd kunt 

u een zienswijze indienen. https://www.wijde-

meren.nl/4/Nieuws/2019/December/Rapport-

vaarverbinding-ter-inzage.html

    

Op 11 februari open vergadering Dorpsraad
Wie graag een keer wil aanschuiven en suggesties, 

onderwerpen en reacties wil aandragen is zeer wel-

kom bij onze eerstvolgende bestuursvergadering: 

11 februari om 20.00 in het Dorpshuis.

Plannen voor meer waterrecreatie

Op maandag 10 februari is een voorlichtings-

avond in het Dorpshuis over het onderwerp ‘Sa-

men dementievriendelijk’. Nu 1 op de 5 mensen 

te maken krijgt met dementie een relevant onder-

werp, want hoe gaan we hier als samenleving mee 

om? Hoe ondersteunen we mensen met dementie 

om zolang mogelijk mee te doen in de samenle-

ving, zodat zij niet vereenzamen? 

De avond begint om 19.30 uur, opgeven bij sa-

mendementievriendelijk.sv@gmail.com of bij 

Evelien van der Vliet, coördinator, 06-20182388. 

De koffie staat klaar!

Informatieavond ‘Samen dementievriendelijk’
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Ik spreek Babet (77) voor het eerst op een bij-
eenkomst van de sponsoren van onze molen. 
We hebben gelijk een leuk contact en Babet 
stemt ermee in om voor de Vreelandbode geïn-
terviewd te worden. Begin januari is het zover. 
De Bonemeijers wonen op loopafstand, namelijk 
net als ik aan de Nigtevechtseweg. Babet zet thee 
en snijdt een heerlijk stuk taart af. Om 
met Jeroen Pauw te spreken…‘we gaan 
beginnen’. 

Babet werd geboren in de Amerikaanse 

stad Bronxville. Ze vertelt: “Mijn vader 

werkte bij een Nederlandse handelsmaat-

schappij en werd vanuit Nederlands-

Indië - vlak voor de oorlog en ná zijn 

huwelijk aldaar - uitgezonden naar de 

Verenigde Staten. Mijn lagereschooltijd 

heb ik in de VS doorgebracht. Daarna 

gingen we met het gezin naar Engeland. 

Na een onwennig begin voelde ik me 

steeds meer op mijn gemak op mijn 

school in Wimbledon. Na de middelbare 

school volgde ik een secretaresseoplei-

ding. Engels is mijn moedertaal. Op mijn 

18e ging ik naar Nederland waar mijn 

ouders inmiddels een paar jaar woonden. 

Nu moest ik mijn gebrekkig Nederlands 

op peil zien te krijgen.”

Bankstel
Babet vervolgt: “Ik heb allerlei banen gehad van 

mode en textiel tot zakelijk en kwam op een ge-

geven moment als New Business Development 

Coördinator terecht bij Citibank. En daar ont-

moette ik mijn huidige man Ivan, die daar later 

hoofd HR werd.” Dan lachend: “We wilden geen 

bankstel worden, dus ik nam ontslag. We leven 

dan in 1968. Op een gegeven moment zag Ivan 

een advertentie in de Telegraaf. Er werd een huis 

aangeboden in de Otto van Schonauwenstraat in 

Vreeland. Ik kende Vreeland nog van vroeger. 

Toen we in de VS woonden gingen we om de vier 

jaar op verlof naar mijn grootouders in Blaricum 

en ik heb met hen toen ook Vreeland bezocht. 

Enfin, we bekeken het huis en waren gelijk verliefd 

op het dorp. Mijn kinderen Frouke (49) en Palle 

(47) zijn echte oer-Vreelanders. Inmiddels wonen 

we hier alweer bijna 50 jaar.” 

Engelse les
In Vreeland startte Babet met het geven van 

Engelse les aan kinderen en met vertaalwerk, 

waarbij de Bank CAO voor buitenlandse banken 

vaak monnikenwerk bleek te zijn. Op een gegeven 

moment verhuisde het gezin naar het vrijstaande 

huis De Rietgors, aan de Vecht. Babet ging weer 

solliciteren en kwam terecht bij Health Action 

International en daarna bij Artsen zonder Grenzen 

waar zij zich inzette voor het verantwoord medi-

cijngebruik en de toegankelijkheid van essentiële 

medicijnen. Toen de kleinkinderen zich aandien-

den besloot ze te stoppen met werken en op vaste 

dagen te gaan oppassen. Babet: “Inmiddels zijn de 

vier kleinkinderen, allemaal jongens, tussen de 12 

en 16 jaar. Oppassen hoeft niet meer. Vertaalwerk 

heb ik nog lange tijd gedaan, tot zo’n vijf jaar ge-

leden. Ik vermaak me nu vooral met lezen – liefst 

in het Engels. Dat doe ik samen met een leesclub. 

Ik ben vooral geïnteresseerd in geschiedenis, met 

o.a. de boeken van Geert Mak. Maar ook de trilogie 

van Jane Gardam - Een onberispelijke man; Een 

trouwe vrouw en Laatste vrienden – is geweldig.”

Saamhorigheid
We nemen het laatste stukje taart en het lijkt wel 

of Labrador ‘Beer’ het ruikt. Hij stormt op me af 

en snuffelt aan mijn benen. Ivan roept Beer tot 

de orde. Hij heeft zich lange tijd ingezet voor de 

vluchtelingen. Werk dat later is overgenomen 

door Peter Nagtegaal. Babet hoopt tot slot dat 

Vreeland - ook nu haar generatie zich wat terug-

trekt- gezellig en saamhorig blijft. “Het is nu aan 

de volgende generaties. Ik hoop dat zij Vreeland 

ook gaan ‘dragen’.”

door Connie Lohuis

Babet Bonemeijer
‘Ik hoop dat Vreeland altijd gezellig blijft’

Het is alweer te lang geleden dat er in en om 

Vreeland flink geschaatst kon worden. Maar de 

IJsclub is er klaar voor. Bij de eerste tekenen van 

een vorstperiode leggen we voor de jeugd het ijs-

baantje op het Maartenplein weer aan. Zet de vorst 

door dan hopen we dat Krijn-Jan Driessen zijn baan 

aan de Bergseweg weer open wil stellen zodat ook 

de groteren de ijzers onder kunnen binden. Maar 

waar we natuurlijk het meest naar uitkijken, is het 

organiseren van een toertocht over het ijs van de 

Loenderveense plas. Wij staan te popelen: laat de 

winter maar beginnen.

De IJsclub is er klaar voor

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

Maak een wandeling naar Loenen en drink een 
lekker kopje koffi e bĳ  Scharlei. Dorpsstraat 31. 

Open van 8.15-16.00 uur, 
Zaterdag van 09.00-16.00 uur. 
Zondag en maandag gesloten.

Kort Nieuws

De vrijwilligers van Graag Gedaan Vreeland zijn al 
volop aan de slag. 

Wilt u ook ondersteuning of vervoer naar zieken- of 

verpleeghuis, fysiotherapeut of kapper, bel graag ge-

daan: 0346 263973. 

Ook bij kleine klusjes in huis of hulp bij administratie, 

schroom niet en bel gerust!

Graag Gedaan Vreeland

De Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef orga-

niseert weer een Nescio-lezing. Christa Anbeek, hoog-

leraar Remonstrantse Theologie spreekt op op zondag 

16 februari 2020 om 11.15 uur in het Oude Kerkje aan 

de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef. Het concert 

wordt verzorgd door Arte Duo met Aubey Snell, saxa-

foon en Lineke Lever, vleugel.   

Nesciolezing met concert
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

De winter doet ons gezellige dingen verzinnen 

voor de donkere dagen van het jaar. 

Kom naar een van de gezellige zondagen 

in de Lounge van de Nederlanden, 

de open haard staat aan.

DATA

Zondag 09 februari 2020 om 16.00u

INHOUD ARRANGEMENT

Glas cava met een oester á la Wilco

2 kleine gerechtjes (1 koud, 1 warm)

2 glazen wijn bijpassend bij de gerechtjes

Tafelwater plat of bruisend

37.50 per persoon

Reserveren via info@nederlanden.nl of 0294 232326

Met een culinaire groet,  

Wilco & Caroline Berends

 Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Kwaliteit van wereldniveau in onze eigen Gro-
te Kerk, dat is wat Podium Vreemdland iedere 
keer biedt. Afgelopen zondag stond Caravan op 
het programma met een concert dat zij volgen-
de week ook in Tivoli Vredenburg spelen, en dat 
daar allang was uitverkocht. 

Een volle kerk werd overdonderd door de ma-

gische en fascinerende muziek, die van verstild 

naar wild overging, van oosters naar jazz of Iers, 

die gecombineerd werd met zang en onverwacht 

werd aangevuld met een percussie-improvisa-

tie van Peter Prommel. Het applaus was dan 

ook overdonderend voor de spelers, de Syrische 

ud-virtuoze Jawa Manla, vioolfenomeen Emmy 

Storms, percussietovenaar Jeroen Batterink en 

pianist/componist Julian Schneemann. Het bleek 

niet voor niets dat Caravan al eerder optrad op 

alle grote Nederlandse concertpodia, van het Ko-

ninklijk Concertgebouw, Paradiso, het Bimhuis 

en de Doelen tot het Grachtenfestival en Podi-

um Witteman. Het was een eer dat zij ook in ons 

dorp optraden, dankzij de contacten van Podium 

Vreemdland-programmeur Peter Prommel. Het 

volgende concert in de serie is op 15 maart, zet het 

in de agenda! 

Fascinerend concert in de serie 
Podium Vreemdland

Traditiegetrouw was het oergezellig bij de 

Vreelandse nieuwjaarsduik in de Vecht. Het was 

erg koud door de mist, maar toch sprongen zo’n 

25 dappere dorpsgenoten het water in. Gesteund 

door de muziek, de aanmoedigingen van het pu-

bliek en de wetenschap dat zij meteen na de duik 

Frisse start van het nieuwe jaar

Foto: Helen Landman

het flink opgestookte bad van boer Johan in kon-

den duiken en een warme erwtensoep in de han-

den kregen. Het was weer geweldig georganiseerd 

door de Vreelandse IJsclub Voorwaarts. Hulde 

aan alle vrijwilligers en aan de duikers die de vei-

ligheid van de zwemmers waarborgden.
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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

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 

Rondom Vreeland schuilen bijzondere plekken 
die niet iedereen kent. De redactie zoekt ze op 
en deelt haar ervaringen. Dit keer bezoeken we 
de op drie kilometer van Vreeland gelegen Hor-
stermeerpolder. We wanen ons in een compleet 
andere wereld en doen verrassende ontdekkin-
gen. Volgens de inwoners, die dit gebied in 2010 
op symbolische wijze uitriepen tot de ‘Republiek 
Horstermeer’ ben je daar daadwerkelijk in het 
buitenland. Een wonderlijke plek waar de natuur 
ongerept lijkt en de tijd heeft stilgestaan. Niets 
is echter minder waar. Middenin dit natuurge-
weld staat bovendien een bijzonder gebouw dat 
op mystieke wijze past bij de zowel adembene-
mende als ook wat unheimische sfeer die in dit 
land heerst.

Op een gure, half-bewolkte dag fietsen we vanuit 

Vreeland noordwaarts; via de Bergseweg het ‘He-

meltje’ over vanwaar we rechts in de verte, tussen 

een groepje bomen, een eenzame zendmast in het 

verder ogenschijnlijke ongerepte landschap zien 

opdoemen. Vanaf de Middenweg slaan we vlak na 

boerderij ‘De Horst’ rechtsaf een pad op. Na circa 

500 meter zijn we een paar boerderijen gepasseerd 

en is de weg die linksaf richting de mast verder 

gaat opeens verhard. Daar komen we in een hele 

andere wereld. Tussen de hoge bomen, die nogal 

vreemd aandoen in dit natuurlandschap, doemt 

links een industrieel bouwwerk op waarbij de 

mast als ‘landmark’ van de Horstermeerpolder 

fungeert. Alhoewel het er verlaten bijligt, er is 

immers niemand, ziet het pand er niet vervallen 

uit. Aan de overkant, zuidelijk dus, lijkt het wel 

een moeras waar we tussen de berenklauwen in 

de verte Fort Kijkuit zouden kunnen zien als onze 

ogen beter waren. Die richting opkijkend zien we 

overigens verder rechts wel de markante kerkto-

ren van Vreeland opdoemen! Maar onze aandacht 

gaat vooral naar het raadselachtige bouwwerk dat 

hier zo wereldvreemd in dit landschap lijkt te 

staan. We draaien ons dus weer om en proberen 

er zoveel mogelijk van te ontdekken.  

Muggenziften in de polder?
Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest 

over de toekomst van de Horstermeerpolder 

en het NERA-gebouw. Googelen op ‘Horster-

meerpolder NERA’ alleen al geeft 154 resul-

taten. Er zijn meerdere belanghebbenden en 

eigenaren die het nog altijd niet eens zijn over 

hoe dit gebied er in de toekomst uit gaat zien. 

Provinciale Staten Noord-Holland, Natuur-

monumenten, Gemeente Wijdemeren, Inwo-

nersvereniging Horstermeerpolder en eigenaar 

van het NERA-gebouw streven tegenstrijdige 

of slechts deels overlappende belangen na die 

lastig te verenigen blijken. Wel zijn er in de af-

gelopen jaren al wat stappen gemaakt. In het 

kort komt het erop neer dat in 1902 enkele pi-

oniers in de Horstermeerpolder met tuinbouw 

startten verrezen er na de Tweede Wereldoor-

log steeds meer kassen. Later verdwenen de 

meeste tuinderijen en vestigden zich hier veel 

andere bedrijven. De polder is onderdeel van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er liggen 

plannen om een deel van de Horstermeer te 

veranderen in een nat natuurgebied met een 

waterbergende functie. Onder de bewoners be-

staat fel weerstand tegen het plan. Uit protest 

werd zelfs de ‘Rebubliek Horstermeer’ uitge-

roepen en werden borden geplaatst met leuzen 

als ‘Geen muggen in deze polder’. 

‘Tiptoe Through The Window’ 
NERA, met daaronder een grote 3 door een vaag 

getekende zendmast, is wat er slechts op het groe-

ne informatiebord staat. Nieuwsgierig googelen 

we op ons mobieltje en leren dat dit mysterieuze 

pand in 1950 is gebouwd als radio ontvangststati-

on NEderhorst RAdio. Ach ja, nou herinnerden 

Ontdekte plekjes rondom Vreeland
NERA in Wonderland

Door Pauline van der Hoeden



Januari 2020  7 De Vreelandbode 

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

we het ons weer! Er was enkele jaren geleden toch 

zoveel om te doen geweest? Maar hoe zat dat nou 

precies? Dit natuurgebied, dit gebouw, de bewo-

ners met hun protestborden over muggen en na-

tuurgebied? We zien zoveel informatie op onze 

mobieltjes dat we besluiten ons daar thuis verder 

in te verdiepen. We willen immers dit gevoel van 

mystiek nog even vasthouden. We fietsen door en 

genieten van het landschap. Spontaan komt het 

oude spookachtige maar ook lieflijke liedje van 

Tiny Tim ‘Tiptoe Through The Window’ bij ons 

op wat we de verdere terugweg maar niet kwijt-

raken. (Google https://www.youtube.com/wat-

ch?v=_eQQKVKjifQ eens als je daar bent) 

Geschiedenis NERA-gebouw
In 1950 werd het Radio Ontvangstation NERA 

(Nederhorst den Berg Radio) in de Horster-

meer geopend. Van hieruit werden, samen met 

het zendstation Radio Kootwijk, wereldwijd 

radioverbindingen onderhouden. De natte, 

laaggelegen polderbodem was geschikt voor 

ontvangst van radiosignalen. Architect Frans 

Röntgen ontwierp een markant en volstrekt 

uniek bouwwerk in de Wederopbouwstijl. Zeer 

bijzonder is dat de NERA volledig overstro-

mingsbestendig is. Zo zou het radiostation bij 

een eventuele inundatie operationeel blijven. 

Ingehaald door de technische ontwikkeling 

werd het ontvangststation in de jaren ’70 over-

bodig. Andere overheidsdiensten gebruikten 

het gebouw nog tot 2005. De huidige eigenaar 

heeft NERA kunnen redden van eerdere plan-

nen om het te slopen. Inmiddels is een deel van 

het pand verhuurd.

Radiostilte aan de Radioweg
De weg gaat na een paar honderd meter weer naar 

links, met in de hoek nog een verlaten ‘picknick-

plek’ die we vandaag overslaan. Via de polder met 

prachtige plaatjes van natuurschoon met paard-

jes en schapen komen we weer op de Middenweg 

uit. Hier staat een straatbordje Radioweg, dit kan 

toch geen toeval zijn? Thuis leren we dat NERA 

een grote rol speelt in de ‘lange film’ met gesteg-

gel over de toekomst van de Horstermeerpolder. 

Een spannende thriller die nog niet ten einde is. 

Provinciale Staten Noord-Holland, Natuurmo-

numenten, Gemeente Wijdemeren, Inwoners-

vereniging Horstermeerpolder en eigenaar van 

het NERA-gebouw zijn er nog niet uit met elkaar. 

De belangen zijn nogal tegenstrijdig en complex 

en op dit moment lijkt een radiostilte te heersen. 

Echter, voorlopig is de Horstermeerpolder en het 

NERA-gebouw vanuit Vreeland simpelweg een 

hele bijzondere en prachtige fiets en wandelroute! 

Lees op pagina 15 in ‘Vroeger en Nu’ over het ont-

staan van de Horstermeer polder.

Geraadpleegde bronnen 
Interessante links naar NERA en Horstermeerpolder zijn onder andere:

Bewonersvereniging, laatste update d.d. augustus 2019:   

https://horstermeerpolder.wordpress.com/

Steunpunt erfgoed Noord-Holland d.d. november 2017

https://www.steunpunterfgoednh.nl/inhoud/up-

loads/2018/07/171116-Verslag-Expertmeeting-NERA-def.pdf

Historische Kring Nederhorst den Berg d.d. augustus 2016

https://www.historischekring.nl/home/rondje-nederhorst

Koen van Wijk over het NERA-gebouw d.d. 2007

https://www.koenvanwijk.nl/project/ruimtelijke-ordening-het-ne-

ra-gebouw/

De voorbereidingen voor Koningsdag zijn alweer 

in volle gang. Het programma van deze traditio-

nele super-feestdag is bijna rond. Naast de klas-

siekers komen er dit jaar ook nieuwe onderdelen. 

Wat, dat blijft nog even een verrassing...

We zijn dit jaar gestart met maar liefst vier 

nieuwe comitéleden. Geweldig! Maar met 9 

mannen en slechts 2 vrouwen zijn we voor de 

balans nog wel op zoek naar enthousiaste dames 

die zich willen aansluiten bij het Oranjecomité. 

Dus lijkt het je leuk wat te doen voor ons mooie 

dorp en mee te helpen met de organisatie van 

Koningsdag? Of 

wil je eerst meer 

weten? Mail 

naar info@ko-

ningsdagvreeland.

nl of spreek een 

van ons aan! 

Groet, Jeroen, 

Jan Frans, Sven, 

Nicoline, Dennis, Bart, Kees, 

Richard, Dennis, Bertil en Mariëlle

Lezers schrijven: 

Doe mee met het Oranjecomité! 

Loenderveense Plas: winterwandeling
Kom lekker een frisse neus halen en wandel mee 

met onze natuurgidsen. Ze geven uitleg over het 

drinkwater en de vele mooie vogels. Goede wan-

delschoenen zijn aanbevolen, en heeft u een ver-

rekijker, neem hem mee. De wandeling is rond de 

Waterleidingplas (5 km).

 

Zaterdag 1 februari, 09.00 uur

Zaterdag 15 februari 13.00 uur

Woensdag 26 februari 13.00 uur

Zaterdag 29 februari, 13.30 uur

Loenderveense Plas: wintergasten spotten
Op de Loenderveense Plas zijn veel bijzondere win-

tergasten te zien, zoals nonnetje, krooneend, smient 

en kuifeend. We wandelen langs de plas om deze 

watervogels te spotten. We staan regelmatig stil dus 

doe lekker warme kleding en stevig schoeisel aan 

(geen wandelexcursie). Vergeet uw verrekijker niet.

 

De Loenderveense plas is een prachtig natuurge-

bied waar Waternet een deel van het drinkwater 

voor Amsterdam en het Gooi voorzuivert. Het ge-

bied is normaal niet toegankelijk voor publiek, dus 

een unieke kans om een kijkje te komen nemen. 

Meer informatie en aanmelden: www.waternet.nl/

ons-water/drinkwater/loenderveense-plas/

Winterse wandelingen
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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

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

Er is nog plaats op onze cursus:
* Stembeleving op 5 feb (20.00 - 22.00 uur) ‘t Web Loenen
* Kunst thema-avond, 17 feb., 2, 6 maart (19.45 - 22.15 uur) Studio Idee 
Loenen.
Zie voor meer informatie onze site: www.cursusprojectloenen.nl
Daar vindt u nog veel meer aanbod voor de komende maanden.
Graag tot ziens op een van onze activiteiten.

Mijn hobbie
ik zit op hockey en Emmi zit ook op hockey.

en een keer kwamen er pieten op de hockey alleen 

kwam de sint niet.en ik heb ook al wedstrijden en 

ik zit bij Emma in het team.en ik heb een heel leuk 

team.en we mochten ook een keer verkleed naar 

de hockey.en we wonen een keer met 6-0 en als 

we klaar zijn dan telt de coach de punten op en dan 

horen we wie gewonnen heeft. en de coach heet 

Skelten het is een leuke coach.een keer mocht de 

tegenstander met 4 spelen en wij 3 en we wonnen 

toch met 6-0.

Julie, groep 4

Gemaakt door Jet & Lot, groep 7 & 8

Hockey met onze honden bij de boomhut

Anna L (groep 3), Emmi en Emma (groep 4)

5 hobbies
Wij tekenden onze hond Finnie die onze hobbies 

doet: ballet, hockey, blokfluit, piano en tennis. 

Lena (groep 6) en Mija (groep 4)

Hobbies
In de kidsredactie van januari zaten Sofie, Pepijn, 

Anna B, Babette, Emmi, Emma, Lena, Mija, Anna L, 

Julie, Loulou, Rosalie, Lotta, Jet en Lot. Samen te-

kenden en vertelden zij over hun hobbies. Omdat 

we deze keer met gezellig veel redactieleden wa-

ren, is er ook veel samengewerkt. Dan tekende de 

een en maakte de ander er een verhaaltje bij. Leuk 

om te zien hoe goed dat ging! 

Mijn hobby = schoolvoetbal
Elk jaar op 18 maart is er schoolvoetbal. Schoolvoet-

bal is een voetbaltoernooi met kinderen uit groep 

5, 6, 7 en 8. De scholen: Graaf floris, ludgerus en 

podium doen mee. En natuurlijk csv ridderhof. Het 

schoolvoetbal is op de voetbalclub van sv de vecht. 

Dat is een voetbalclub in loenen. Dit was ons ver-

haal over schoolvoetbal.

Lotta (groep 5) en Lot (groep 8)

Mijn hobby is turnen
mijn hobby is; turnen.

ik vind dat leuk omdat ik er heel goed in ben.

ik heb al 3 wedstrijden gespeeld.

ik heb ook gewonnen ik heb de 1,2 en 3 plaats 

geworden.

ik turn 2 keer in de week.

een keer in Vreeland en in Abcoude. ik vind mijn 

oefening op de balk het moelijkst.

en de vloer het makelijkst.

en de sprong er tussen.

en de brug ook er tussen.

Sofie, groep 4
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Ingezonden gedicht
Robin Spijker stuurde ons aan het begin van dit 

nieuwe jaar een heel mooi gedicht. Het gaat niet 

echt over een hobby, maar dat maakt niet uit. Want 

mooie verhalen of tekeningen die je thuis hebt ge-

maakt zijn altijd welkom bij de kidsredactie. Dank je 

wel Robin!

Robin, groep 4

Veel hobbies
Onze hobbies zijn zwemmen, klimmen, hangen 

aan de boom, varen en dieren verzorgen.

Rosalie (groep 5) en Loulou (groep 4)

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 volgende Kidsredactie
In 2020 gaan we de kidsredactie een beetje anders 

invullen. De ene maand komen wij samen zoals wij 

dat tot nu toe deden. En de andere maand verzin-

nen Wietske en Astrid iets anders. Dat betekent dat 

wij op maandag 9 maart pas weer samen komen. 

Zoals altijd werken we ook dan van 14.30 tot 15.30 

uur aan een thema of een onderwerp. We zitten in 

het lokaal naast groep 4. Vind je het leuk om 9 maart 

te komen? Aanmelden kan via info@vreelandbode.

nl. Hopelijk tot dan?! 

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 

Piano
Een piano is een snaarinstrument ,maar je zou den-

ken dat het een slaginstrument is.

Het is een snaarinstrument omdat er binnenin heel 

veel snaren zitten.

Als er geen snaren in een piano zouden zitten dan 

had deze piano geen geluid gemaakt.

Een piano is een mooi instrument als je noten goed 

kan lezen kan je alle liedjes spelen die je wilt. met 

een voorwaarde je moet wel alle dingen van piano 

kunnen.

Groetjes van Anna B & Babette, groep 6

Hobby
mijn hobby is op de 

computer

COMPUTER

                      

Dit is een computer ja, ik 

vind het ook heel erg raar 

maar ik houd niet van ro-

bots

Pepijn, groep 4
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Riks Noorman heeft al sinds jaar en 

dag als taxateur, makelaar en juri-

disch adviseur van hijs-, graaf- en 

hefwerktuigen zijn kantoor op de 

hoek van de Lindengracht en de 

Breedstraat. Maar daarnaast was hij 

ook bijna 20 jaar eigenaar van rede-

rij Wolfrat in Loosdrecht, een eeuw 

lang een begrip in het Vecht- en 

plassengebied. In een groot inter-

view in de Gooi en Eemlander van 

20 december vertelde Riks: “Het wa-

ren gouden jaren waarin Loosdrecht 

hét watersportcentrum van ons land 

was. Alleen al Wolfrat had dagelijks 

soms meer dan duizend bezoekers. 

Tientallen grote en kleine boten 

hebben hier bij ons gevaren in al die jaren. Huwe-

lijken zijn er gesloten, ontelbare feesten gevierd. 

In Loosdrecht was het altijd druk en gezellig. Met 

54 kroegen en bars hadden we jarenlang hetzelfde 

imago als Zandvoort. Een roemruchte tijd.”

Riks’ vader kocht in 1978 rederij en jachthaven 

Wolfrat maar deed de rederij vrij snel van de hand. 

Riks kocht deze in 2002 terug, waardoor beide be-

drijfsonderdelen weer in één hand kwamen. 

De roemruchte tijden van Loosdrecht zijn al lang 

voorbij, veel van het uitzicht op de 

plassen is dichtgebouwd, het is lastig 

parkeren voor bussen, allemaal rede-

nen die volgens Riks mede debet zijn 

aan Loosdrechts verlies van elan. Al 

wordt er hard aan gewerkt om dit weer 

te herstellen. 

De allerlaatste boot is eind december 

verkocht. De Lady Kim vaart volgend 

jaar niet over de Vecht, maar over de 

Rotte. 

Foto boven: Studio Kastermans/

Leon Dakkus

De koningin Juliana, coll. Noorman

Doek is gevallen voor Wolfrat

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘Uit het Zuiden’ - Carine Crutzen

De eerste roman van Carine Crutzen, een actrice 
die menigeen kent van televisieseries als Pleidooi, 
Oud Geld, de Daltons en Vuurzee. De aanleiding 
is dat ze in Limburg net een voorstelling speelt, de 
Kersentuin van Anton Tsjechov, waar ze als het 
hoofdpersonage Ljoebov afscheid neemt van haar 
jeugd. Daar krijgt ze een telefoontje van de thuis-
zorg, dat het heel slecht gaat met haar moeder. 

Crutzen is in Limburg opgegroeid en kan dus ra-

zendsnel bij haar moeder zijn, die inderdaad sterft. 

In piepkleine hoofdstukken van één tot drie pagi-

na’s vertelt ze over haar jeugd, als enige dochter uit 

het tweede huwelijk van haar vader. Vader heeft 

ook nog een zoon uit een vorig huwelijk, maar dat 

is een eigenaardig figuur, die zo snel hij kan uit 

huis gaat en tot priester opgeleid wordt. 

Af en toe komt hij terug in het verhaal, maar wie 

hij is, blijft een raadsel.

Alle zorg en aandacht gaat naar Carine, met een 

lieve vader en een best wel scherpe moeder die on-

verwachts enorm kan uithalen. Het zijn eigenlijk 

meer scènes, een logeerpartij bij haar oma, haar 

moeder die in een woedeaanval met een kleerhan-

ger Carine billenkoek geeft, gedoe op school, een 

vriendinnetje dat in het diepste geheim haar toe-

vertrouwt dat haar vader dingen met haar doet die 

niet kunnen. Hoe ze dan haar ouders toch hierover 

vertelt, er met de ouders in kwestie over gespro-

ken wordt en er vervolgens niets gebeurt. Het boek 

heet Uit het Zuiden en daar 

speelt het zich ook af. 

Het Zuiden met een hoofd-

letter, als verzamelnaam 

voor alles wat met Carines 

jeugd, haar oerbron te ma-

ken heeft. Over wat Crutzen 

na de middelbare school 

beleeft als ze naar de toneel-

school gaat waar ze haar 

man ontmoet en vervolgens 

met hem naar Amsterdam vertrekt en een dave-

rende toneelcarrière opbouwt, horen we niet erg 

veel. “Dit zijn geen memoires van een diva. Ook 

geen scènes uit een huwelijk” zegt Crutzen daar-

over in een interview. Een groot deel van het boek 

wordt ingenomen door het ziekbed van haar va-

der die Parkinson heeft en daarna de aftakeling en 

dood van haar moeder. Hoe ze verscheurd wordt 

door de afstand van de hoofdstad tot haar ouder-

lijk huis als ze daarnaartoe heen en weer aan het 

raggen is als de toestand kritiek wordt. 

Het is een ode aan haar ouders, voor wie ze koste 

wat kost een goede dochter wilde zijn. 

Ook later: “Ik kijk naar mijn ouders, ik ben hun 

kind. De rollen zijn anders, de liefde blijft.” Veel 

blijft onbenoemd, vaag onder de oppervlakte zwe-

vend. Het is een klein, lief boek, dat veel doet ver-

moeden, maar nergens grote gevoelens of wilde 

erupties van emoties kent.

Dames - Herenkapsalon  

 
 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

Vanaf nu op donderdagmiddag: 
1 kind = € 22,50. 
2 kinderen = € 40 

als ze samen komen
.

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Voetreflextherapie

* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress

Kerkplein 2   06-22984224

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

Maandagmiddag 10 februari is er weer een gezelli-

ge bingo voor 50+. Deze bingo heeft voor een groot 

deel een ‘Valentijn’ thema en de prijzen staan in het 

teken van de liefde. De bingo wordt gehouden in het 

Dorpshuis, Fetha 16 te Vreeland. Vanaf 13.30 uur bent 

u welkom, om 14.00 uur gaat de bingo van start.

Er worden acht rondes gespeeld en na de bingo wordt 

er nog een loterij gehouden. Deelname is € 6,- voor 

twee boekjes en twee consumpties (koffie of thee). 

Voor de loterij zijn de kosten € 0,50 per lot.

De laatste ronde spelen we voor een mooie hoofd-

prijs. Zit u naast iemand die ‘BINGO’ roept voor een 

volle kaart? Dan krijgt u een leuk buurman/buur-

vrouw-prijsje. En komt u voor het eerst? Dan ontvangt 

u een gratis lootje voor in de loterij ter kennismaking. 

Meer informatie op www.welzijnstichtsevecht.nl.

Valentijn bingo in Vreeland

Zaterdag 1 februari komen de Lions weer langs 

de deur voor de jaarlijkse verkoop van erwten-

soep voor het goede doel. Dit jaar worden de 

activiteiten rondom 75 jaar vrijheid in Vreeland 

ondersteund. Het 4 mei-comité organiseert in sa-

menwerking met Sterren van Vreeland naast de 

jaarlijkse herdenking op 4 mei op 2 mei een voor-

stelling en op 5 mei een vrijheidsmaaltijd. Met het 

kopen van de erwtensoep ondersteunt u hen bij 

het organiseren van de activiteiten.

De Lions komen tussen 10.00 en 13.00 uur bij u 

langs. Wij hopen dat ook u het goede doel zult 

ondersteunen.

Erwtensoepactie Lionsclub Over Holland in 
het teken van 75 jaar vrijheid in Vreeland

Heeft u al zonnepanelen geplaatst of een warmtepomp 

aangeschaft? Of doet u iets anders om uw huis te ver-

duurzamen? Wij willen hier graag een artikel aan wij-

den, dus laat het ons weten als u hierover (kort) geïnter-

viewd wilt worden via info@vreelandbode.nl. 

Oproepje

Vindt u het leuk om mensen te helpen met het op orde 

brengen van hun administratie? Door verschillende 

oorzaken raakt iemand soms het overzicht op financiën 

kwijt, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte, verlies van 

een partner of van een baan. Welzijn Stichtse Vecht 

helpt dan door de inzet van vrijwilligers. Als vrijwilli-

ger wordt u begeleid door een beroepskracht. U maakt 

zelfstandig de afspraken met de hulpvrager. Wat betreft 

de werkzaamheden kunt u denken aan het uitzoeken en 

opbergen van papieren, formulieren invullen, betalin-

gen doen, huur- en zorgtoeslagen regelen etc. Belasting-

papieren invullen of schuldhulpverlening valt niet on-

der de werkzaamheden! U ondersteunt iemand, zodat 

diegene uiteindelijk weer zelfstandig zijn administratie 

kan doen.

Bent u geduldig, gestructureerd en werkt u nauwkeu-

rig? Heeft u daarnaast ervaring met (financieel) admi-

nistratief werk en het werken met de computer? Neem 

dan voor meer informatie contact op met onze Advi-

seur Welzijn, Carolien van der Heijde, c.vanderheijde@

welzijnsv.nl of tel. 0346-290710. 

Kijk ook op www.welzijnstichtsevecht.nl.

Iemand helpen met de thuis-
administratie, iets voor u?

Het zijn de laatste loodjes. De huurder komt al 
bijna, het huis moet nu echt leeg. De woonkamer 
staat nog vól spullen voor de Kringloop, voor 
Facebook, Marktplaats en om toch nog maar 
mee te nemen naar de ark, maar dat is dan ook 
het laatste. Sinds half oktober wonen Karin en 
Michiel op hun woonboot aan het IJsvogelpad, 
samen met hun jongste zoon Oscar. 

Michiel geniet vooral van het water, het klotsen en 

schommelen, het gevoel de hele dag buiten te zijn, 

het uitzicht en het licht. “Onze sloep ligt bij de ark, 

die zie ik de hele dag.”

Ook Karin vindt het heerlijk, ook al moet ze soms 

wennen aan het schommelen. “Fijn dat het kleiner 

is, we wonen nu heel compact, het past ons goed. 

We gaan nog wel een klein atelier buiten op de wal 

bouwen, die spullen kan ik nu nog niet zo goed 

kwijt.”

Twintig jaar hebben ze gewoond op Duinkerken, 

in de monumentale boerderij uit begin 18e eeuw. 

Toen ze er vijf jaar woonden hebben ze een zeer 

grondige verbouwing uitgevoerd, waardoor ze 

zelfs een tijd niet in het huis konden wonen. De 

boerderij is uit dezelfde tijd als De Nederlanden 

en bestond nog lange tijd uit een voor- en achter-

huis, dat apart bewoond kon worden. Inmiddels is 

het een groot modern huis van binnen. Ze hebben 

er een heerlijke tijd gehad, samen met Martijn, 

Jet en Oscar. Martijn en Jet wonen en studeren 

in Groningen, Oscar doet nu eindexamen en gaat 

dan misschien ook op kamers. Dit jaar werkt hij 

nog met veel plezier bij de Dagwinkel van Aloys, 

op zaterdag. 

In die twintig jaar zijn Karin en Michiel zeer ac-

tief geweest in het dorp. Karin heeft eerst in het 

bestuur van de peuterspeelzaal gezeten. In 2004 

was ze één van de oprichters van de Dorpsraad, 

en in 2008 is ze de Vreelandbode begonnen. Ze 

heeft ook vijf jaar lang samen met Sandra Boogert 

de kerstmarkt en het dorpsfeest georganiseerd. 

Voor de Hoorspelfabriek, een Vreelands bedrijf 

van Marlies Cordia, heeft ze jarenlang de produc-

tie gedaan. Michiel heeft in zijn tijd als voorzitter 

van het schoolbestuur van de CSV gezorgd dat de 

school zich aansloot bij een groter verband. En 

vervolgens was hij voorzitter van de Vreelandse 

ijsclub. Daarna heeft hij in de Dorpsraad gezeten. 

Verder waren ze beide, samen met andere dorps-

bewoners, actief om de brugwachter voor Vreel-

and te behouden. 

Inmiddels zijn ze niet meer actief in het dorps-

leven, hoewel ze nog steeds zeer betrokken zijn. 

Michiel is inmiddels voorzitter van de zeil- en 

roeivereniging in Muiden. Hij heeft zijn Telecom/

ICT-bedrijf al eerder verkocht en is daar tot no-

vember adviseur geweest. Nu werkt hij als interim 

manager in de e-health. “Een beginnend bedrijf, 

dat ik adviseer bij de groei.” Hij vertelt er heel en-

thousiast over. 

Karin werkt niet meer bij de Hoorspelfabriek, 

maar ziet Marlies nog wel. “Ze is ook goudsmid, 

en ik doe het 2e jaar van de opleiding tot goud-

smid, dus we kunnen heerlijk over onze passie 

praten!” Daarnaast is Karin freelance barista bij 

de Barista Company én is ze oproepkracht bij 

Hearts & Arrows, de juwelier in Breukelen. 

Fijn dat jullie in het dorp blijven!                      M.S. 

Ik vertrek niet....
Karin en Michiel van Dis 
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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

Bedrijvigheid
Roos van Monsjou
Kaneel, kurkuma en cayennepeper. 
Roos strooit de specerijen in de haver-
melk die ze in een koperen pannetje 
verwarmt op het fornuis. Ze maakt 
een ‘Crazy Latte’ en terwijl ze af en toe 
in het specerijen-melk mengsel roert, 
vertelt ze dat kaneel goed is voor het 
stabiliseren van de bloedsuikerspiegel, 
dat kurkuma een geweldig antioxidant 
is en dat een snufje cayennepeper het 
spijsverteringssysteem een kick geeft. 
De Crazy Latte gaat in een extra grote 
kop en smaakt heerlijk op deze regen-
achtige januari ochtend. Met een paar 
kleine toevoegingen verandert Roos 
een simpele kop koffie met melk in iets 
bijzonders. 

Niet alleen op het gebied van smaak, 

maar door haar kennis over de werking 

van de ingrediënten voegt zij nog iets 

anders toe: het gevoel dat je iets drinkt 

wat goed voor je is. Dat is vooral in de 

maand januari een aangename sensatie. 

Want na al het feestelijke gesnoep en 

gesnaai in december, is januari bij uit-

stek de maand waarin veel mensen zich 

extra bewust zijn van het effect op hun 

lichaam van alles wat zij in hun mond stoppen. 

Voor Roos is dat haar dagelijks werk. Ze deed in 

de voorbije jaren verschillende opleidingen op het 

gebied van gezonde voeding en volgt de nieuwste 

wetenschappelijke onderzoeken naar de werking 

van het lichaam in relatie tot voeding. Sinds een 

paar jaar is Roos professioneel Health en Wellness 

coach en begeleidt ze mensen die gezonder wil-

len leven, die zich energieker willen voelen en die 

nu eindelijk wel eens af willen van die extra kilo’s. 

Dat doet ze zowel één-op-één als online.

Roos: “Een Health en Wellness coach kijkt niet 

alleen naar voeding, zoals een diëtist, maar kijkt 

naar wat ik noem de ‘mind, body en spirit’. Het 

gaat om die combinatie. Gezonde voeding is wel-

iswaar mijn passie en mijn expertise, maar mijn 

coachingsprogramma gaat ook over bewegen, 

over mindfulness en over hoe mensen omgaan 

met stress en emotionele gebeurtenissen in hun 

leven. Als je een leven lang gezond wil zijn, dan 

spelen al deze aspecten een belangrijke rol. Ge-

wichtsverlies is eigenlijk de kers op de taart.” 

Roos woont al bijna haar hele leven in Vreeland. 

Ze groeide er op en keerde na haar studie Rechten 

weer terug naar het dorp. Trouwe Vreelandbode 

lezers konden haar een paar jaar terug volgen op 

haar avontuurlijke zeiltocht om de wereld met 

man en kinderen. De reis markeerde een belang-

rijke omslag in haar leven. Niet lang na terug-

komst besloot zij haar eigen koers te gaan varen. 

Ook op het gebied van haar omgang met voeding 

en gezondheid zette de reis veranderingen in 

gang. Roos begint te lachen als ze er over vertelt: 

“Voor de reis was ik een vrij irritante foodie die 

alles correct wilde doen. Alles moest biologisch 

zijn en verantwoord. Op reis kon ik dat eerst heel 

moeilijk loslaten. Zat ik daar op zee met mijn ko-

peren pannetje, maar zonder organic soya-melk. 

Daar schoot ik eerst helemaal van in de stress. 

Maar door die reis ben ik veel relaxter in gewor-

den. Want zie maar eens biologische sla te vinden 

in de Cariben. Je moet al blij zijn als je daar über-

haupt een groen blaadje kunt vinden. Hoezo orga-

nic? Door die ervaring leef ik nu meer op een go 

with the flow-manier.” 

Die nieuwe benadering vertaalt zich ook in haar 

coachingspraktijk waarin zij samen met haar cli-

enten op zoek gaat naar manieren om gezonder te 

leven zonder dat zij hun hele leven drastisch moe-

ten omgooien. Roos: “Ook ik houd van een glas 

rode wijn en chocolade. Ik ga juist op zoek naar 

manieren om van de kwaliteit van het leven te 

genieten als onderdeel van een gezondere levens-

stijl.” Simpele en kleine veranderingen kunnen al 

veel positieve effecten hebben, zo adviseert Roos 

om iedere ochtend voor het ontbijt een glas warm 

water met citroensap te drinken, eventueel met 

een snufje cayennepeper: goed voor de spijsver-

tering. Roos: “Heb je in je drukke schema weinig 

tijd om te sporten, doe dan voor het douchen een 

paar squats, of push ups. Door die beweging zet je 

je stofwisselingsysteem aan en daar heb je dan de 

hele dag profijt van.”

Ben je benieuwd geworden naar de Health en 

Wellness coaching van Roos? Neem dan contact 

met haar op voor een vrijblijvend kennismakings-

gesprek of download een gratis e-book met recep-

ten op www.roosvanmonsjou.nl/gratis-e-book-

energie. Speciale aanbieding voor Vreelanders in 

de advertentie achterop!                                  C.W.

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland organiseert 

op woensdag 29 januari  ‘Aan Tafel’: een maaltijd 

vanaf 17.30 tot 20.00 uur in Studio Idee (wooncen-

trum ’t Nieuwe Kampje) aan de Driehovenlaan. 

Iedere alleengaande inwoner van Loenen, Vree-

land, Nigtevecht, Loenersloot en Nieuwersluis is 

van harte welkom. We houden rekening met dieet-

wensen. De maaltijd kost € 10,- voor drie gangen 

inclusief koffie of thee. Belangstelling? Geef u op bij 

Maaike van Schaik (0294-233385).

Aan Tafel in Loenen aan de Vecht
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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-hoogwerker.

Lengte 1.20 m. x breedte 80 cm. en hoogte 

van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

De verkoop van “De Sterrensoep” was een groot 
succes, er zijn in totaal 80 emmertjes courget-
tesoep, pompoensoep en tomaten/paprikasoep 
verkocht. 

Met de verkoop is € 600,- opgehaald, waar de Ster-

ren van Vreeland weer verder kunnen met het or-

ganiseren van de Buurtkamer, elke dinsdag tussen 

10.00 en 12.00 uur. 

In januari zijn wij gestopt met de verkoop van de 

soep maar in september zijn wij weer terug met 

onze actie ‘Sterrensoep’. Courgettes kregen wij 

van een dorpsgenoot evenals een groot aantal 

pompoenen, en wie weet is er dit najaar wel ie-

mand die tomaten en/of paprika’s heeft voor dit 

goede doel. De gasten van de Buurtkamer zijn er 

heel erg blij mee!

Sterrensoep

Op schrikkeldag, 29 fe-

bruari, zal de Russische 

sterpianist Alexander 

Kashpurin een piano-

recital geven in Maars-

sen. Alexander (23 jaar) 

woont en werkt in St. 

Petersburg waar hij vo-

rig jaar ‘summa cum 

laude’ is geslaagd aan het conservatorium. Hij is 

een laureaat van internationale pianocompetities en 

verovert snel de muzikale wereld. Hij combineert 

heel verrassend een levendige expressie en zachte 

sensualiteit, waardoor zijn uitvoering betekenisvol 

wordt. Bijzonder dus dat hij bij ons in de buurt op-

treedt. Het avondconcert was meteen uitverkocht, 

maar gelukkig is Alexander bereid ook ’s middags 

te spelen! Het programma bestaat uit de volgende 

werken: 

- P. Tchaikovsky, Children’s album, op. 39

- I. Stravinsky - G. Agosti, ‘Danse infernale, Berceu-

se et Finale’ van het ballet ‘The Firebird’

- M. Mussorgsky – ‘Pictures at an exhibition’

Locatie: De Deel, Binnenweg 29. 3604 AB Maarssen

Aanvang: 15.00 uur, vanaf 14.30 uur inloop.

Bijdrage: vrijwillig, maar minimaal € 17,50, contant 

mee te nemen. Koffie, thee en drankjes gratis, voor-

af en in de pauze.

Bijzonder pianoconcert

Juni 2020 is de maand van de amateurkunst. On-

der de vlag van IkToon kan iedereen die iets met 

amateurkunst doet (muziek, theater, schilderen, 

beeldhouwen, dansen etc.) zijn of haar kunsten to-

nen aan het publiek. 

Meedoen of nieuwsgierig naar meer informatie? 

Kom dan naar de informatieavond op 29 januari, 

van 19.00- tot 21.00 uur in ’t Trefpunt, Heycop 2 

te Breukelen. Of mail naar cultuurmakelaar Marcel 

Blekendaal, de regiocoördinator van IkToon: 

cultuurmakelaar@vecht.nl.

Informatieavond IkToon voor amateurkunst

De buxusmot en de eikenprocessierups zijn de 

laatste jaren steeds vaker in het nieuws. Gif strooi-

en is weliswaar effectief om deze dieren te bestrij-

den, maar daarmee gaan veel andere dieren dood, 

die de rupsen en larven van de mot eten. Er was 

dit jaar door de toename van gifgebruik dan ook 

een enorme sterfte onder de kleine vogels, zoals 

koolmeesjes, roodborstjes, pimpelmeesjes etc. En 

hoe meer van deze vogels, hoe kleiner de kans 

wordt op buxusmotten en processierupsen, want 

laat dat nou net beestjes zijn waar deze vogels he-

lemaal dol op zijn! 

Vreelandse nestkastjes
Om het nestelen van deze vogeltjes te stimuleren 

helpt het om nestkastjes op te hangen. Deze zijn 

te koop bij tuinwinkels of via internet, maar ook 

in eigen dorp. Martin Aalderink timmert ze al een 

jaar of 40 van restanthout. Dubbel duurzaam dus. 

Hij maakt meerdere soorten, geschikt voor ver-

schillende soorten vogeltjes. Dus met of zonder 

stokje en variërend in grootte van het vlieggat. 

“Alleen de gekraagde roodstaart heeft eigenlijk 

een stokje nodig, want die paren ‘voor de deur’. 

Voor andere meesjes is het juist beter geen stokje 

te hebben, want daar kan een ekster op gaan zitten 

om de jonkies op te eten” licht Martin de verschil-

len toe. En tipt voor de ideale plek: “Hang ze bij 

voorkeur op tegen of in de buurt van een eik of 

buxus. Vogels vliegen zo’n 50 tot 100 meter om 

hun voedsel te halen, dus hang ze niet verder dan 

dat. Je hoeft de nestkastjes niet zo hoog te han-

gen, een hoogte van zo’n 2 meter is al genoeg, dan 

kan je er nog makkelijk bij om ze één keer per jaar 

schoon te maken. Het beste is ze met de ingang 

op het oosten te hangen, zodat het niet inregent”. 

Wilt u ook zo’n duurzaam Vreelands nestkastje? 

Ze zijn voor € 15,- bij Martin te koop. Mail bij 

interesse naar info@vreelandbode.nl, dan zorgt 

Martin dat het nestkastje bij u komt.

Dubbel duurzame natuurbescherming
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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

G
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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, 
 schokdempers 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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

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

Op vrijdag 31 januari 2020 draait in het filmhuis 
de film Retour en Bourgogne daarin schetst 
Cédric Klapisch een liefdevol portret van twee 
broers en hun zus die met passie de wijngaard van 
de familie beheren, maar ondertussen hun eigen 
weg moeten vinden.

Jean verliet tien jaar geleden zijn geboortestreek 

Bourgogne om de wereld te ontdekken. Als zijn 

vader op sterven ligt, keert hij terug naar zijn fa-

milie. Samen met zijn zus Juliette en zijn broer 

Jérémie probeert hij het familiebedrijf gaande te 

houden. Na het overlijden van hun vader worden 

de drie gedwongen keuzes te maken en beslissin-

gen over de toekomst te nemen. We volgen een 

jaar lang het ritme van de seizoenen, die in het te-

ken staan van de wijn 

die ze gezamenlijk 

produceren. De am-

bachtelijke wijnbouw 

is een ware kunst. 

Klapisch laat op inne-

mende wijze zien dat 

Jean, Juliette en Jéré-

mie die verstaan.

De film wordt ver-

toond in het gebouw 

van de Vecht & Ang-

stel Kerk, Rijksstraatweg 139 te Loenen aan de 

Vecht. Inloop vanaf 19.30 uur, de film start om 

20.00 uur. De toegang is gratis, maar een bijdrage 

om de kosten te dekken wordt gewaardeerd. Na 

afloop is er een hapje en drankje.        

www.vechtenangstelkerk.nl. 

Filmhuis Loenen

De KCOV Amsterdam, het koor van de Vreelan-
ders Connie Lohuis en Gerdjan Rapati, is er dit 
jaar vroeg bij. Al op 13 maart voeren zij Bach’s 
Matthäus Passion uit in het Concertgebouw.
Voor veel mensen kan het pas Pasen worden 
als zij de Matthäus Passion hebben bijgewoond. 
Maar Bach schreef zijn Matthäus helemaal niet 
om ‘bij te wonen’. Daarvoor is zijn muziek te 
persoonlijk: nergens raakt Bach ons zo aan als in 
zijn passies. Want het werk lijkt dan wel over het 
lijden van Christus te gaan, maar gaat in wezen 
over schuld en het menselijk tekort. Over ons-
zelf, dus.
De Matthäus wordt ook wel de moeder aller 
passies genoemd. Voeg daarbij onze passie voor 
zingen en er wacht u op 13 maart een ontroe-

rende en betrokken 
uitvoering van dit 
monumentale werk. 
En, omdat Connie 
en Gerdjan het altijd 
leuk vinden om voor 
veel Vreelanders te 
zingen, kunnen zij 
deze uitvoering met 
€ 2,50 korting aan-
bieden: je betaalt 
geen € 36,- maar 
slechts € 33,50, als 
je een mailtje stuurt naar gerdjan@strakblauw.
nl. Doe het snel, want de mooiste plaatsen zijn 
altijd zo weg.

Als eerste naar de Matthäus in Concertgebouw

Het clubhuis van Old Course Loenen dien-
de deze week als locatie voor cursussen van de 
Stichting Reanimatieonderwijs, waarbij perso-
neel en vrijwilligers van de golfclub groepsgewijs 
met reanimatiepoppen en AED-apparaten kon-
den oefenen. Zo steeg het aantal leden met een 
reanimatie-certificaat tot boven de veertig. Daar-
mee is de kans op de aanwezigheid op de golf-
club van iemand die kan reanimeren aanzienlijk 
vergroot. Maar minstens zo belangrijk is dat de 
houders van het certificaat kunnen worden op-
genomen in een landelijk netwerk, waarbij per 
telefoon een oproep wordt gedaan aan hulpver-
leners die zich het dichtst bij een acuut geval van 
een hartstilstand bevinden.
In ons land krijgen jaarlijks meer dan 38.000 
mensen een hartinfarct. Ongeveer 8.000 daarvan 

worden in eerste instantie geholpen door om-
standers door middel van reanimatie. 
Het resultaat daarvan is dat 1 op de 4 zo’n ‘cir-
culatiestilstand’ overleeft. Daarmee behoort Ne-
derland tot de top van wereld. Directe actie van 
getrainde burgerhulpverleners, vaak met de hulp 
van Automatische Externe Defibrillator (AE-
D)-apparaten die in woonwijken en gebouwen 
zijn opgehangen, speelt in afwachting van de 
komst van een ambulance een cruciale rol. Als 
binnen 6 minuten met reanimatie wordt begon-
nen is er een zeer redelijke kans dat het slachtof-
fer zonder letselschade overleeft. Door het hele 
land worden cursussen gegeven om vrijwillige 
hulpverleners de juiste reanimatie-vaardighe-
den, zoals hartmassage en het gebruik van een 
AED-apparaat, bij te brengen.

‘Cursus van levensbelang’ 
bij Golfclub Old Course Loenen
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Op pagina zes las u over het NERAgebouw en de 
Horstermeerpolder. Hierbij aanhakend leest u nu 
wat over de geschiedenis van deze 606 ha. grote 
polder. De naam zegt het al: Horster-meer: deze 
polder was vroeger een meer. Het was één van de 
natuurlijke meren die in het vroegere Vechtdal la-
gen en die met elkaar verbonden waren door een 
vlechtwerk van veenriviertjes, waarvan de huidige 
Vecht er één was. 

Mislukte inpoldering
In de 17de eeuw was er veel behoefte aan land, 

voor akkerbouw en veeteelt en om te wonen. Veel 

Hollandse meren werden ingepolderd, denk aan 

de Beemster en de Purmer. Ook het Horstermeer 

werd ingepolderd: er werd in 1612 een ringdijk 

omheen aangelegd met een ringvaart met wind-

molens om het water weg te slaan. Door de grote 

hoeveelheid opkwellend grondwater mislukten de 

droogmaak-pogingen echter. Het water nam weer 

de overhand, zoals te zien is op het kaartje uit 1866. 

Er ontstond een moerassige wildernis waar halver-

wege de 19de eeuw 700 paar blauw- en purperrei-

gers, 1000 paar lepelaars en 1000 paar aalscholvers 

leefden; een waar vogelparadijs dus. 

Alsnog droog
Toen de stoommachine zijn intrede deed besloot 

men een nieuwe poging te wagen het gebied in 

te polderen, wat in 1882 lukte. Een gemaal houdt 

sindsdien de waterstand op peil. Het strakke stra-

mien van dicht bij elkaar liggende sloten toont aan 

dat er hard gepompt moet worden om het land 

droog te houden. 115 ha. in het zuidelijk deel van 

de polder, in bezit van Natuurmonumenten, be-

staat uit rietmoerassen en natte graslanden.

Ontstaan tuinbouw
De bekende schrijver Frederik van Eeden kocht 

een deel van de nieuwe polder voor tuinbouw, om 

mensen aan werk te helpen. Met name Friezen en 

West-Friezen kwamen op dit sociale plan af en 

oogstten in 1903 hun eerste tuinbouwproducten: 

bloemkool, bonen en erwten. Langzamerhand 

kwamen er ook van elders kwekers met hun eigen 

teeltwijzen en zo breidde het assortiment zich uit. 

Inundatiegebied
Het gebied ligt midden in de Hollandse Waterli-

nie en was door haar lage ligging (nu 2,2 – 2,8 m. 

onder NAP) ideaal om in tijden van nood onder 

water te zetten. Dit is drie keer gebeurd, in beide 

wereldoorlogen. De laatste keer waren het de Duit-

sers die de polder inundeerden, door de bemaling 

te stoppen en door extra water in te laten. Het water 

stond toen 2,5 meter boven het normale polderpeil. 

Herinneringen aan de Hollandse Waterlinie zijn 

het fort Kijkuit, de schotbalkenloods bij sluis ’t He-

meltje en de kazematten langs de Randweg.

Wie goed de kaarten vergelijkt ziet dat het Horster-

meer land is geworden en dat juist delen land sinds 

1866 zijn omgevormd tot het water van de Korten-

hoefse en Ankeveense plassen. Land werd water en 

water werd land, zo is het eeuwenlang gegaan in 

onze omgeving.

De Horstermeer

Vroeger en Nu in de omgevingVroeger en Nu in de omgeving
door Juliette Jonker

Hoorspelen
Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:
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Na de presentatie op 13 januari in het DeLa-

Martheater van de nieuwe Michelingids met daar-

in de vermelding van de restaurants met 1, 2 of 

3 sterren kon er wederom gefeest worden in De 

Nederlanden: de Ster is behouden. 

Dit betekent dat Wilco een bijzonder lustrum 

viert: 20 jaar een Michelinster! Een bijzondere 

prestatie, van harte gefeliciteerd.

De meiden van groep 6 zetten zich in voor de die-

ren die worden bedreigd door de bosbranden in 

Australië. Er zijn heel veel dieren en mensen om-

gekomen. De bosbranden zijn drie keer zo groot 

als Nederland. De brandweerlieden zetten alles in 

om het vuur te blussen. 

Als de vuren geblust zijn, moet er nog veel her-

steld worden wat er vernietigd is. 

Daarom verzamelen we statiegeldflessen, die je in 

een hoek van de klas van groep 6 kan zetten. Of 

stort een vrijwillige bijdrage in 1 van de drie col-

lectebussen in school. Misschien zijn de meiden al 

bij u aan de deur geweest? Ze hebben in een paar 

dagen al ruim 300 euro opgehaald! De opbrengst 

doneren wij aan WWF en het Rode Kruis. Dus 

hierbij HELP ALSJEBLIEFT MEE!!!!!!!

Zoals eerder vermeld in de Vreelandbode van no-

vember 2019, heeft Bart de Veer op 11 januari het 

NK veldrijden gereden. Bart is lid van de UWTC 

Uithoorn. Ruim zeventig amateurs/sportklasse 

gingen van start in Rucphen. 

Het was spannend tot op de streep, Bart reed met 

twee andere rijders de laatste ronde én bij de fi-

nish op kop. 

De jury had er even voor nodig om te zien wie had 

gewonnen. Bart heeft de tweede prijs gewonnen! 

Gefeliciteerd!

Bart de Veer tweede 
bij NK-Veldrijden!

De Nederlanden
behoudt zijn ster

Rondom de glasbak op de Fetha 

is het een zooitje. Over liggen 

glassplinters en glas dat niet in 

de bak past wordt er gewoon 

achtergelaten. Onbegrijpelijk dat 

mensen dit zo doen. 

Laten we allemaal ons best doen 

om ons dorp netjes en verzorgd 

te houden, dan blijven we ge-

zamenlijk trots op het mooie 

Vreeland.

Rommel rond de glasbak

Beste Lezers van de Vreelandbode,

fase 2
38 unieke villa’s op ruime kavels

met ligplaats in de Haven aan de Vecht
www.vechtenveld.nl

06 52332488, roos@vanmonsjou.nl
www.roosvanmonsjou.nl

Healthy 
Lifestyle 

Highlights 
Pakket

0606 5523233232484888, roooos@s@vanmonsjou.n

Minder cm’s, betere 
sport prestaties, 
meer energie & focus 
of gewoon 
lekkerder in je vel?  

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Cadeautip:

het Vreelandboek
Te koop bij 

de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20

Professionals 
voor tijdelijk met 
de kwaliteiten 
voor vast op uw
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00


