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Concept locaties zonnevelden
bekend gemaakt
Begin november lanceerde de gemeente de website
www.zonneveldenstichtsevecht.nl met informatie
om initiatiefnemers uit te nodigen te investeren in
zonnedaken en grondgebonden zonnevelden. Op
een ‘kansenkaart’ is aangegeven in welke gebieden
het eventueel plaatsen van zonnecollectoren mogelijk is, indien de eigenaar van die grond dit aan zou
vragen. Bij groene gebieden denkt de gemeente in
principe mee en zijn grootschalige velden mogelijk,
bij oranje kijkt de gemeente kritischer mee omdat
inpassing in de omgeving extra aandacht vergt, bij
lichtrood acht de gemeente de kans van slagen van
een aanvraag laag en bij donkerrood zijn zonnevelden verboden. Dit is Natura 2000-gebied.
Het zoeken naar geschikte locaties voor het opwekken van duurzame energie vindt plaats in het
kader van de Regionale Energie Strategie (RES).
Landelijk is afgesproken dat dertig energieregio’s in
Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt

Vreeland

Bergseweg 16, Karel Kammeijer

Van de redactie
kan worden zodat Nederland kan voldoen aan het
Akkoord van Parijs: klimaatneutraal zijn in 2050.
Lees verder op pagina 6

SAMEN STERK op de DUO fiets
Deze zeer complete, comfortabele en licht bestuurbare ‘4-wheel drive cabrio’ met electro-motor is tegenwoordig ook voorzien van een anti-coronascherm en een extra optioneel te gebruiken
comfortabel voetenbankje voor de bijrijder.
Jawel, we hebben het hier over de gloednieuwe en
nu al verbeterde DUO fiets! Wat is het toch fijn om
er toch op uit te kunnen als je even of langdurig
minder mobiel bent. Zeker in deze tijden waarin de mogelijkheden tot vertier beperkt zijn. De
Vreelandse DUO fiets wordt dan ook al intensief
gebruikt sinds de introductie eind augustus. Ciska
van Leusden is één van de vrijwilligers en vertelt
tijdens een proefritje dat Henk de Haan in eigen
beheer het scherm heeft gemaakt en dat fietsenmaker Age van ’t Hoff allerlei extra services heeft aan-

geboden. Ook heeft Age het voetenbankje gemaakt
voor diegenen die niet mee kunnen trappen. Ciska
vervolgt: “Deze fiets biedt zoveel mogelijkheden
en is er echt voor iedereen. Jong of oud, met een
vrijwilliger of samen met je buurtgenoot, voor een
tochtje langs de Vecht, door het dorp of een boodschapje in Loenen, het kan allemaal! De bijrijder
kan bovendien zowel meefietsen in eigen tempo,
alleen de pedalen gebruiken of het voetenbankje
gebruiken.” Schroom dus niet om contact op te nemen en ga er samen fijn op uit. Gebruikers maar
ook vrijwilligers kunnen zich bij voorkeur per
email aanmelden: duofietsvreeland@gmail.com of
bellen met 06-57637199.
Vrijwilliger Peter Nagtegaal fietst met
een tevreden DUO-fietsgebruikster.

Met het motto ‘Samen Sterk’ laten we in deze novembereditie zien dat wij het nog behoorlijk goed kunnen volhouden met elkaar. Wijkagent Jan van der Steeg beaamt
dat deze leus uitstekend past bij de inwoners van Vreeland. De interviews met Aginus Kalis en Larissa Stegeman onderstrepen nog eens wat voor een krachtige mensen we om ons heen hebben en Ds. van Ginkel roept in
haar column op om moed te houden en elkaar lief te
hebben. Ondanks alle beperkingen staat de fantastische
DUO fiets voor iedereen klaar om te gebruiken om er samen toch nog op uit te kunnen gaan. De kinderen van het
‘Leerorkest’ verenigden zich om samen tot een prachtig
geheel te komen en leerlingen van CSV delen in de ‘Kidsredactie’ hun creativiteit. Verder maken we kennis met
gezellige nieuwe buren, voert Marlies Cordia ons mee
naar het warme Napels met haar recensie en voor wie
nog een bijzonder Sint of Kerstcadeau zoekt zijn er vele
tips. Of gluur anders vrijblijvend door het raam van het
Dorpshuis voor het prachtige Vreeland-van-boven werk
van Karel Kammeijer. Ruben Bosch geeft alvast tips voor
de kerstboom die hij op bestelling thuis levert. Maar is het
wel goed nieuws dat Vreeland aanzienlijk groen kleurt op
de zonnevelden-kansenkaart? Lees hierover en nog veel
meer in deze Vreelandbode en blijf vooral samen sterk!
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Agenda
21 nov. Ophaaldag papier en karton
21 nov. Digitale Sinterklaasintocht RTV Stichtse Vecht
21 nov. TV-uitzending Met hart en ziel Eeuwigheidszondag vanuit Grote kerk Vreeland,
18.00 uur NPO2
26 nov. Ophaaldag papier en karton (blauwe bak)
3 dec. Ophaaldag GFT-afval (bruine/groene bak)
8 dec. Ophaaldag PMD-afval (oranje bak)
17 dec. Ophaaldag GFT-afval (bruine/groene bak)
21 dec. Ophaaldag papier en karton (blauwe bak)
24 dec. Kerstnachtdienst, zie voor tijden pagina 11

Kerkdiensten
22 nov.
29 nov.
6 dec.
13 dec.
20 dec.
24 dec.

Ds. Rineke van Ginkel
Ds. Lucia van Rouendal, Houten
Ds. Rineke van Ginkel
Klaas Vos
Fred Flantua
Kerstavond, voor info tijden zie pagina 11,
ds. Rineke van Ginkel
25 dec. Eerste Kerstdag
Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Online zijn de
diensten te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Zonsondergang Hoekerpolder

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

TIJDELIJKE OVERBRUGGING
WONEN
ŚĂůĞƚWĂƌĐĞsĞĐŚƚŽĞǀĞƌǀĞƌŚƵƵƌƚĚŝǀĞƌƐĞƌĞĐƌĞĂƟĞǁŽŶŝŶŐĞŶ͘
ĞĐŚĂůĞƚƐǌŝũŶĨƌĂĂŝŐĞůĞŐĞŶŵĞƚƉĂƌŬĞĞƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ͘
ĞĐŚĂůĞƚƐǌŝũŶŐŽĞĚŐĞŢƐŽůĞĞƌĚ͕ǀŽůůĞĚŝŐŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞŶǌĞĞƌŐĞͲ
ƐĐŚŝŬƚĂůƐƟũĚĞůŝũŬĞǁŽŶŝŶŐǀŽŽƌŽǀĞƌďƌƵŐŐŝŶŐƚƵƐƐĞŶϮŚƵŝǌĞŶ
ŽĨďŝũǀĞƌďŽƵǁŝŶŐ͘
ĞŵŝŶŝŵĂůĞŚƵƵƌƚĞƌŵŝũŶŝƐϮŵĂĂŶĚĞŶĞŶĞƌǁŽƌĚƚƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚ
ǀŽŽƌďĞƉĂĂůĚĞƟũĚǀĞƌŚƵƵƌĚ͘
Huurprijs vanaf € 975,- per maand.

www.vechtoever.nl • 0294 25 16 92

Het zachte najaar levert veel spectaculaire zonsondergangen op met bijzondere wolkenluchten, zoals hier
over de Hoekerpolder.
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Belangrijke telefoonnummers en adressen
Huisartspraktijk Loenen
Keizer Ottolaan 11
3632 BV Loenen aan de Vecht
tel.: 231310
www.praktijkloenen.nl, info@praktijkloenen.nl
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: 0346 25 40 00/ www.stichtsevecht.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
Tel. 0645406022 Marjolein Ophoff
www.verloskundigewijdemeren-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.: 234750 www.dorpshuis.nl
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 233395
e-mail: info@csvridderhof.nl
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
tel.: 234285, www.bibliotheekavv.nl
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur.
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 13.0017.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur en op
zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Gezondheidscollectief

Vreeland
Fetha 3
* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Marjolein Ophoff, tel. 0645406022
b.g.g. 0900 - 1515

Spreekuur volgens afspraak
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door Pauline van der Hoeden

“Samen sterk met…”

Aginus Kalis
Hij is ruim twintig jaar werkzaam in diverse directiefuncties bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voormalig voorzitter van
de Dorpsraad en huidig voorzitter van de Raad
van toezicht van de Stichting Vreelandse gemeenschap. Deze dorpsgenoot ‘ticks all the boxes’ voor
het thema van deze maand want zelfs zijn postuur
straalt kracht uit. We hebben het natuurlijk over
Aginus Kalis.

Volksgezondheidsman
Meer dan 30 jaar geleden trok hij als geboren stedeling in bij zijn geliefde Linda op het Maartenplein
en inmiddels woont hij, na een tussenstop op de
Spoorlaan, alweer meer dan 15 jaar op De Vliet,
waar de haard brandt in zijn royale kantoor aan de
tuinzijde. Het is daar dan ook vrij eenvoudig de gepaste afstand te bewaren. Aginus studeerde in zijn
jonge jaren medicijnen aan de Erasmus Universiteit, is inmiddels 67 jaar, werkt nog altijd fulltime
voor het Ministerie en is sinds afgelopen september Projectdirecteur ‘DUSI’
die de extra bonustoekenning in de zorg
regelt. “Starten in deze nieuwe functie,
zonder achtergrond in de wereld van
subsidies in combinatie met het op afstand werken in dit grootschalige project maakt het wel extra uitdagend om
het gevoel bij de betrokken mensen te
houden. Je mist gewoonweg het oogcontact en de interactie die je normaal
wel hebt. Anderzijds werkt het ‘op afstand’ ook weer efficiënt zonder die
reistijd naar Den Haag en met intensieve ‘videocalls’ calls vaak met meerdere deelnemers. Dit geeft mij weer
een hele andere energie.” Dat laatste
zegt Aginus glimlachend terwijl hij vanachter zijn
bureau een breed gebaar maakt. Dat hij wel tegen
een stootje kan bleek het afgelopen jaar, waarin hij
tot september interim-directeur bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) was.
“Wellicht wist een jaar geleden niet iedereen waar
het RIVM voor stond maar dat veranderde al snel.
Ik was nog maar koud begonnen toen boeren de
barricades opgingen met hun protesten tegen de
stikstofberekeningen van het RIVM.” En wie die
koppen in de landelijke pers hierover heeft gemist
kon sinds de uitbraak van Corona begin maart echt
niet meer om het RIVM heen. “Aan stoppen denk
ik nog niet, zolang er nieuwe uitdagingen op mijn
pad komen blijf ik gewoon doorwerken!”
Dorpsman
Aginus is niet alleen groot man in postuur en denken maar heeft ook een groot hart voor Vreeland.
“Ik houd van dit prachtige dorp, de kneuterigheid,
maar ook het enthousiasme waarmee dorpsgenoten meedoen aan allerlei activiteiten.”, vertelt hij
acht jaar geleden in een interview met de Vreelandbode. Op dat moment was hij al mede-eigenaar van
het pand waar Mevr. Daalder nu huist en in 2014
werd Aginus voorzitter van de Dorpsraad Vreeland.

“Het is goed dat een jongere garde momenteel zitting heeft in de Dorpsraad, dat geeft een nieuwe dimensie en energie en dat was precies waar wij met
het vorige bestuur naartoe wilden”, zegt hij. Daarna
werd Kalis lid van de ‘Raad van Toezicht Stichting
Vreelandse Gemeenschap’ waarvan hij inmiddels
de voorzitter is. Deze Stichting is verantwoordelijk
voor de exploitatie van het Dorpshuis en is nu intensief bezig met de toekomst: Nieuwbouw of Verbouw? “Helaas zijn we met alle betrokkenen in een
soort van ‘impasse’ beland. De Gemeente, STAG,
de Stichting en de Dorpsraad en omwonenden zijn
er nog niet uit. Inmiddels zijn er ook gesprekken
gestart om de mogelijke samenwerking met de kerk
te onderzoeken, zodat we van een Dorpshuis naar
een breder geheel kunnen gaan als ‘Ons Huis’.”
Aginus wil hier nu niet verder op ingaan want dat
is niet de taak van de Raad van Toezicht, maar van
het nieuwe bestuur van het Dorpshuis en te complex om hier nu over uit te wijden.

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

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Familieman
Naast al deze beslommeringen weet hij nog genoeg
tijd over te houden voor andere zaken. “Volgens
traditie vieren wij al jarenlang op de 24e kerstavond
met de familie. Ik maak dan meestal hazenpeper
van de hazen die ex-dorpsgenoot en jachtspecialist
Reinier van Zuijlen mij leveren.” Hoe dat dit jaar
gaat weet Aginus nog niet, maar hij denkt dat hij
sowieso wel gaat koken voor een kerstdiner met
het eigen gezin. De rijen kookboeken in de kast
verraden zijn passie voor het koken eigenlijk al.
Aginus laat een foto zien van het ‘Ensemble Gastronomique de Médecins Hollandais’ (EGMH).
“Tja, na 30 jaar staat dit nu wegens Corona op een
laag pitje.” Beiden zonen wonen in Amsterdam en
zijn nu regelmatig thuis. De jongste werkt net als
Aginus digitaal en de oudste werkt in de horeca en
kijkt nu naar een mogelijke tijdelijke functie in een
teststraat of in de zorg. Linda, die 21 jaar geleden
een herseninfarct kreeg tijdens het sporten bij PK
in Vinkeveen is op dit moment daar aan haar conditie aan het werken. “Misschien dat Linda en ik
binnenkort eens samen op de DUO-fiets gaan?” In
deze onzekere tijden en toekomst lijkt Aginus Kalis
vooral iemand die gaat voor doorgaan en doorzetten. Samen sterk!

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
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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

SCHOOL-STRESS?

Heeft uw kind last van pesten op school of leerproblemen?
Vertoont uw kind afwijkend of veranderd gedrag? Heeft uw kind last van:
•
•
•

overprikkeld zijn
(extreme) beweeglijkheid
nachtmerries

• in bed plassen
•
•

groeipijnen
buikpijn (constipatie of diarree)

Dan kampt uw kind wellicht met te veel Body Stress (opgeslagen
spierspanning). Hier kan heel goed iets aan gedaan worden.

Ik geef uw kind graag een BODY STRESS RELEASE-behandeling.

THEO SCHUMACHER .NL
MEESTERSCHILDER
+++

Tel. 0294 - 23 09 61

Hart & ziel
Het leerorkest is supertof!
Alle kinderen die door de Vreelandbode werden
geïnterviewd zijn het helemaal met elkaar eens:
samen met hun klasgenoten muziek maken in het
leerorkest is enorm leuk.
Babette, Isa en Cato uit groep 7 en Bente uit groep
5 spelen trombone en vertellen dat je precies goed
moet blazen om er een mooie toon uit te krijgen.
Babette: “Ook al tettert het soms in mijn oren, samen spelen is leuker dan alleen.” Bente: “Ik kan
er veel van leren en we spelen al heel veel liedjes.”
Harm en Kees uit groep 5 spelen dwarsfluit, net
als Julia uit groep 7. Kees “Het is leuk ja, maar
ook echt lastig hoor! Het is moeilijk om de juiste
houding van je lippen te vinden. De juf zegt dat je
geen ‘kusjes lippen’ moet maken, maar dat doe ik
per ongeluk wel omdat ik ‘tu- du- du’ wil doen.”
Harm vertelt dat hij het heel leuk vindt dat er bekende liedjes worden gespeeld, “dat maakt het
makkelijker om te spelen.” Julia: “Het is leuk en
soms moeilijk omdat je heel snel met je vingers
moet wisselen. Ik vind het leuk om samen een
muziekstuk te spelen en dat we iedere week nieuwe klanken leren en nieuwe stukjes.”
Valérie, Loulou, Rufus en Lennon uit groep 5
spelen cello. Rufus vertelt dat het best lastig is de

juiste snaar te raken met zo’n strijkstok. “Wist je
dat daar paardenharen op zitten?” Loulou vindt
het leuk dat heel veel kinderen het al goed kunnen
en het valt Valérie op dat de cello-juf zo goed kan
uitleggen. “De cello’s klinken heel mooi bij elkaar
en het is geweldig om allemaal soorten muziek te
leren spelen en zelf ook leuke liedjes te maken.
Soms is het ook heel grappig als er vals wordt gespeeld.” Lennon is al net zo enthousiast als zijn
cello-collega’s: “Ik vind het een onwijs leuk instrument vooral ook omdat hij zo groot is. Het is
heel leuk om samen muziek te maken. Ik krijg er
een heel blij gevoel van in m’n buik.”
Fien en Lotta uit groep 7 en Pepijn uit groep 5 spelen viool. Fien vertelt dat ze het superleuk vindt
om muziek te leren op school. “Ik was niet echt
van plan om dit instrument te gaan spelen, maar
het is heel leuk!! Wat mij opvalt is dat de kinderen
goed muziek kunnen maken, dat veel kinderen het
leuk vinden (ik ook) en dat het moeilijker is dan
je denkt.” Ook Lotta en Pepijn zijn heel blij dat
ze op zo’n mooi instrument leren spelen. Pepijn
merkt dat kinderen het naar hun zin hebben in
het leerorkest. En Lotta besluit: “Het leerorkest is
supertof, leuk en geweldig.”
C.W.

Hart & ziel
Corona houdt ook Cursusproject Loenen goed bezig.
De cursussen Mensendieck en Thai Chi
hebben wij moeten stopzetten.
Check onze site voor de laatste informatie over
het al dan niet doorgaan van ons aanbod.
Waar mogelijk benaderen wij de cursisten individueel.
Zonder bericht, gaat de cursus door als gepland.
U kunt er dan op rekenen dat de locaties het akkoord
hebben van het RIVM en dat de 1,5M gewaarborgd is.

WWW.CURSUSPROJECTLOENEN.NL

Samen sterk met muziek!
Toen Liesbeth Meylemans vijf jaar oud was begon ze
al met vioolspelen, bij een inspirerende muziekleraar
die haar door het moeilijke begin heeft geholpen. Uiteindelijk heeft ze zelfs het conservatorium gedaan in
Gent. Omdat haar latere echtgenoot Ivan trombonist
werd in het Concertgebouworkest verhuisden ze naar
Amsterdam, en na een jaar naar Loenen.
Toen Liesbeth werd gevraagd om vioolles te gaan
geven deed ze dat aanvankelijk wat aarzelend, later
steeds vaker en met veel plezier. “Muziek maken
is leuk, is voor iedereen, en alle kinderen zouden
ermee moeten kennismaken! Het moet niet elitair
zijn, maar voor álle kinderen!”
Voor veel gezinnen is muziekles een dure hobby
die niet in hun budget past. In Amsterdam was al

Foto: R. Reinders

Foto: RTV Stichtse Vecht
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een Leerorkest dat zorgde dat echt alle kinderen
met muziek in aanraking konden komen. Ze zocht
zo’n acht jaar geleden contact met de oprichter
daarvan, Marco de Souza, en begon vervolgens een
Leerorkest in Stichtse Vecht. Met succes! Op inmiddels twintig van de 33 basisscholen in Stichtse
Vecht wordt muziekles gegeven door de stichting
Leerorkest. Dat betekent dat leerlingen van groep 5
tot en met 8 klassikaal muziekles krijgen. In groep
5 beginnen de kinderen met het uitproberen van
verschillende instrumenten: strijkinstrumenten
zoals viool of cello, koperblazers zoals trompet of
bugel, houtblazers zoals klarinet, en slagwerk. Ze
mogen elk instrument een paar weken proberen,
om daarna een keuze te kunnen maken. In groep 6,
en op sommige scholen ook groep 7 en 8, gaan ze
met dat instrument verder. Elk jaar geven de kinderen samen een concert. De kinderen die meer willen leren kunnen naar een ‘plusklas’, waar ze buiten
schooltijd nog meer kunnen oefenen en samenspelen. Het gaat om het plezier, om te merken dat samen muziek maken een mooie ervaring is. Om dat
voor elkaar te krijgen is er het Leerorkest Instrumentendepot, waar van de 10.000 instrumenten er
zo’n 600 beschikbaar zijn voor Stichtse Vecht, die
volledig door vrijwilligers worden onderhouden.
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En er is een heel grote groep docenten, veelal musici die pas het conservatorium hebben afgerond.
Liesbeth is artistiek leider van Leerorkest Stichtse
Vecht, en ze onderhoudt contacten met de scholen,
met het depot, en ze maakt de roosters voor de docenten op de scholen. Met veel liefde is ze twintig
uur per week hiermee bezig, naast de 35 uur die ze
besteedt aan individuele leerlingen, én de stichting
Kindersymfonie die ze zo’n tien jaar geleden heeft
opgericht. “Ook mijn individuele leerlingen wilde
ik het plezier geven van het samen spelen, en daarvoor heb ik orkestjes op alle niveaus. De beginnende strijkers zitten in het ‘klap-orkestje’, vaak samen
met hun ouders die dan ook een instrument leren
spelen. Met de ouderen gaan we om het jaar naar
het Europese Muziekfestival in België, waar zo’n
4000 kinderen bij elkaar komen om samen muziek
te maken. Soms bezoeken we voorstellingen.” Bij
alle lessen die ze geeft staat plezier centraal: “Ik wil
de schoonheid van de muziek meegeven, zonder
druk, zonder moeten. Het is een feestje, een leuk
uitje voor de kinderen!”
Op YouTube staat een door de leerlingen zelf geschreven en uitgevoerd lied, gemaakt in coronatijd!
https://youtu.be/RxSCWq1uK0c.
Meer info op leerorkeststichtsevecht.nl.
M.S.

Simone de Graaf over schaatsclub De 5 dorpen:
“Ook op kunstijs is schaatsen heel leuk”

Dinsdag tot en met zondag af te halen tussen
13.00 en 20.00 uur: de Oesterproeverij TO GO

12 Gillardeau Speciale oesters
met een culinaire toevoeging

Simone de Graaf noemde in de vorige koperen
Vreelandbode al schaatsvereniging ‘De 5 dorpen’ en de mogelijkheid voor jonge kinderen
om lid te worden. De belofte was om er in deze
Vreelandbode meer over te vertellen. Simone:
“We zijn al weer volop bezig. Iedere zaterdag
van 17.00 tot 18.00 uur schaatsen we op de Jaap
Edenbaan in Amsterdam. We hebben verschillende groepen kinderen van 6 tot 12 jaar.”
De schaatsvereniging is in 1982 opgericht op initiatief van de besturen van natuurijsbanen uit Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Nederhorst en
Vreeland. Het idee was dat kinderen kunnen leren schaatsen, ook als er geen natuurijs is. En daar
hebben we de laatste jaren steeds meer mee te maken, helaas. Simone: “We hebben nu ongeveer zes
groepen van 12 kinderen. De ouders brengen de
kinderen zelf naar Amsterdam. En er wordt natuurlijk gecarpoold.”

Elfstedentocht
Simone geeft nu zo’n drie jaar als vrijwilliger
schaatsles. Ze vertelt: “Mijn dochter Esmee wil-

de graag op de schaatsclub en toen was mijn beslissing snel genomen. Ik heb vroeger namelijk
fanatiek geschaatst. De kleintjes gaan eerst op de
krabbelbaan. Ze leren spelenderwijs schaatsen.
We schaatsen ook de 11-stedentocht. Dan plaatsen we 11 houten huisjes langs de baan én het
bruggetje van Bartlehiem. Dat is echt geweldig. De
kinderen kunnen bij elk huisje stempels halen en
hebben een uur de tijd om de tocht af te ronden.
Ouders komen dan vaak helpen en schaatsen met
de kleintjes mee.”

Lekker meedoen!
Het schaatsseizoen loopt van oktober t/m maart
en de kosten zijn per kind € 119,-. Wie nu nog
mee wil doen - per 1 januari - kan voor een half
jaar intekenen en betaalt dan ook de helft van de
kosten. Een mailtje naar jeugdcommissie@de5dorpen.nl is voldoende en op https://de5dorpen.
nl/ staat meer informatie. Een gratis proefles is
overigens ook mogelijk. In de ‘koperen’ Vreelandbode konden we al lezen dat Mieke Driessen het
snelste meisje van de club was bij het afleggen van
de schaatsproef!

Wil je een 3 gangen lunch of diner afhalen?
Ook dat kan. Kijk op www.nederlanden.nl
voor de mogelijkheden.
Met een culinaire groet,
De Nederlanden
Restaurant & boutique hotel
Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl
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Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging

Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd.

Houd moed, heb lief...

Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht
Telefoon: (0297) 59 30 47

Volgens mij is het niets teveel
gezegd als we concluderen
dat deze tweede semi-lockdown ons allemaal zwaar valt.
Voor de één om het thuiswerken, voor een ander om de
sluiting van de horeca en musea, voor weer een ander om
zijn werk in de zorg.

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

Vul zelf maar in.
Wat we gemeenschappelijk hebben is dat de lontjes
korter en de tenen langer worden. Het is makkelijk om
te focussen op wat allemaal niet mag en niet kan en
dat maakt prikkelbaar.
Het leven is toch een beetje een dode boel geworden.
Overal, ook in ons dorp, kan van alles niet doorgaan en
worden feesten en evenementen geannuleerd. Gelukkig is kerst (nog) niet geannuleerd…
De grote uitdaging is nu om nog een beetje vertrouwen te blijven houden in de toekomst. Om vooral ook
elkaar een hart onder de riem te blijven steken. Want
we moeten niet onderschatten hoe sterk we met elkaar
zijn, en hoeveel we voor elkaar kunnen betekenen.
Veel kerken hebben sinds het begin van de corona-crisis het volgende motto aangenomen: ‘Houd moed,

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

heb lief!’ Een mooi motto, vind ik. Juist in een tijd als
deze. Eigenlijk nog mooier als je weet waar het vandaan komt. Het is straatpoëzie, van de dichter Ingmar
Heytze, die het ‘Gedicht voor op een bouwschutting’
schreef. De woorden ‘houd moed, heb lief’ worden er
regelmatig uitgehaald en ‘los’ gebruikt. Wel jammer
dat daardoor de woorden die erop volgen bij veel
mensen niet bekend zijn:
… houd moed, heb lief,
wees eerlijk, geef nooit op –
als het slecht gaat, zal het beter gaan.
Wat mij betreft hoeven we niet al te snel zijn met bedenken wat we nu van deze crisis kunnen leren, of hoe
we die tot ons voordeel kunnen inzetten. Er mag ook
juist ruimte en tijd zijn om te balen en moe te zijn. Maar
als we dan toch heel voorzichtig nadenken over wat
deze crisis ons brengt, is één van de belangrijkste dingen misschien wel: dat we leren om níet op te geven,
en vooral ook: om elkáár niet op te geven. Ook als het
moeilijker wordt, als het langer duurt dan we dachten.
Laten we de moed erin houden en van elkaar blijven
houden, in de wetenschap: het wordt beter.
Ds. Rineke van Ginkel

Concept locaties zonnevelden bekend gemaakt
Vervolg van pagina 1
Stichtse Vecht heeft besloten geen windturbines
binnen haar grenzen te willen plaatsen, dus dan
blijven zonnecollectoren over. Op 29 september
heeft de gemeenteraad de lokale energieopgave
vastgesteld, waarin bepaald is dat de gemeente in
2030 ten minste 0,1 Terawattuur op het grondgebied van de gemeente wil opwekken. Dit is ongeveer 100 hectare ofwel 0,085% van het totale
grondoppervlakte van de gemeente.

www.kaashandeldevries.nl

De aanleg van een zonneveld in Drenthe, binnenkort
ook langs het Amsterdam-Rijnkanaal?

Impact op beleefbaarheid natuur
Voor Vreeland heeft de kaart grote impact, want
alle weilanden aan de westkant van de Singel en de
Nigtevechtseweg hebben tot de loop van de voormalige Indijk de oranje status en zijn daarna tot
het Amsterdam-Rijnkanaal als groen gebied aangemerkt. In acht nemende dat de aantrekkingskracht van dit landelijk gebied voor veel bewoners en toeristen juist de natuurbeleving is, zorgt
deze kaart voor onrust. Op de Facebookpagina
Bewoners van Stichtse Vecht kwamen veel reacties binnen met kritiek, mogelijke oplossingen en
vraagtekens bij het principe of het nodig is natuur
op te offeren voor dit doel, in plaats van zonnecollectoren te plaatsen op daken, bedrijventerreinen,
geluidswallen e.d. “Ter hoogte van de Spoorlaan in

Vreeland is ook ongewenst. Een prachtige wandelroute, daar ga je toch geen zonnepanelen neerleggen?” “Geen schaarse grond voor zonnepanelen,
er zijn genoeg daken. Daarnaast levert te veel piekstroom problemen op omdat het elektriciteitsnet
het niet verwerken kan”, zijn slechts twee van de
tientallen reacties. Ook blijkt dat gedacht wordt
aan het oprichten van energiecoöperaties waarbij
bewoners gezamenlijk 15 Kilowattpiek opwekken.
Deze hoeveelheid is minimaal nodig om in de berekeningen meegenomen te worden. Hoe meer
van deze 15KWP-installaties er zijn, hoe minder
zonnevelden er nodig zijn. Op de site geeft de gemeente aan dat het aantal daken en braakliggende
terreinen e.d. onvoldoende ruimte bieden en dat
de landbouwgronden die eventueel ingezet gaan
worden bij voorkeur een lage agrarische waarde
hebben en meervoudig ruimtegebruik. Na de exploitatie wordt de bestemming weer agrarisch.

Windmolens
Dat de gemeente Stichtse Vecht geen windmolens binnen haar grenzen wil plaatsen hoeft niet
te beteken dat de bewoners hier optisch geen last
van zouden kunnen hebben, omdat aangrenzende gemeenten eventueel wel windturbines kunnen plaatsen. Bewoners van de Vreelandseweg/
Nigtevechtseweg aan de Vecht en de Garsten- en
Hoekerpolder hebben zich verenigd in de stichting
(i.o.) ‘Stop Windturbines in Vechtgebied’. Samen
met andere organisaties als o.a. Spaar ’t Gein,
Bond Heemschut en de Vechtplassencommissie
hebben zij begin oktober succes geboekt in hun
strijd om de plaatsing van vier 240 meter hoge
windmolens en zeven minder hoge turbines aan
het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Baambrugge
en Abcoude te voorkomen. Door de hoogte van
240 meter (ruim vier keer zo hoog als de Grote
kerk van Vreeland) zouden deze windmolens van
kilometers afstand te zien zijn. De erfgoedstatus
van het gebied en haar belangrijke publieke en recreatieve functies worden nu voorop gesteld bij de
verdere planvorming.
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Verpleegkundige Larissa Stegeman:
“Twee golf corona valt toch zwaar”

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 256200
info@dunnebier.nl
www.dunnebier.nl

“We zagen het wel aankomen en het leek of we
goed waren voorbereid. Maar toch is het weer
tegengevallen”, vertelt onze dorpsgenoot Larissa
Stegeman. Larissa werkt op de afdeling spoedeisende hulp in Amsterdam UMC, locatie VU.
In een eerdere editie van de Vreelandbode deelde
ze al haar ervaringen. Ze vervolgt: “De media stelde dat het zorgpersoneel en de ziekenhuis klaar
waren voor de tweede golf, maar de praktijk is anders. We zien veel meer COVID positief geteste
patiënten en de gewone zorg gaat ook door, we
komen nu weer handen te kort. De reguliere zorg
is daardoor alweer met 20 procent afgeschaald.”
Inmiddels heeft het Amsterdamse ziekenhuis
medische studenten aan het werk gezet. Larissa:
“Zij assisteren het verplegend personeel en doen
zo ook wat praktijkervaring op. Maar eerlijk gezegd hebben we veel meer verpleegkundig personeel nodig. Er worden nu wel mensen geschoold,
het duurt echter nog even voordat die aan de slag
kunnen. Opvallend bij deze tweede golf van de
pandemie is het aantal jongere mensen dat nu
wordt opgenomen. Gezonde mensen met complicaties van COVID zoals longembolie en een
tekort aan zuurstof. Echt, het is een akelig en onvoorspelbaar virus. Het duurt vaak een half jaar
voordat mensen helemaal zijn hersteld.”

Teamsfeer
De sfeer in het team op de spoedeisende hulp is
volgens Larissa nog steeds positief. “Maar eerlijk
gezegd hebben we de eerste golf nog niet verwerkt.
We zijn nog steeds vermoeid. Toch moeten verpleegkundigen die ziek zijn geworden zo snel mo-

gelijk weer aan het werk als ze zich wat beter voelen
en geen klachten meer hebben.”

Strengere maatregelen
We interviewen Larissa vlak voordat de regering
weer met nieuwe maatregelen kwam, namelijk 2
november. Als het aan haar ligt komen er nog strengere maatregelen. Larissa: “We lopen steeds achter
de feiten aan. Ik kan me ergeren aan jongeren die
feesten, maar ook volwassenen die elkaar blijven
opzoeken of geen mondkapjes dragen in de supermarkt. Er komen ook steeds meer mensen bij ons
op de spoedeisende hulp die thuis teveel hebben gedronken, of drugs hebben gebruikt. Die van de trap
zijn gevallen. Vorige week had ik nachtdienst en dan
hebben we doorlopend opnames. We hebben daardoor ook ambulances moeten weigeren omdat het
te druk was. En er zijn al patiënten naar Groningen
en Zwolle verplaatst. Het lijkt wel of veel mensen de
ernst van de situatie onderschatten. En ja, er zijn ook
mensen die agressief worden. Dan nemen we gelijk
contact op met de beveiliging.”
Kijk wat nog wel kan
Larissa concludeert tot slot dat teveel Nederlanders
zich weinig aantrekken van de aanbevolen maatregelen. Ze doet een oproep: “Laten we ons bewust
worden van ons gedrag. Echt, we zijn er voorlopig
nog niet van af. Het blijft keihard werken in de zorg.
En dat is niet erg, als we maar zien dat iedereen zijn
best doet om niet besmet te raken. Laten we ons samen sterk maken. Laten we niet kijken wat allemaal
niet meer kan, maar wat nog wel kan.” Bij het ter
perse gaan van deze editie van de Vreelandbode zijn
de corona-maatregelen inderdaad aangescherpt!

MS collecteweek gaat van start
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de jaarlijkse
collecteweek plaats van het Nationaal MS Fonds.
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit
jaar anders uit. Collecteren mag van de overheid,
maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt
het Nationaal MS Fonds andere manieren van
collecteren aan haar collectanten. Collectanten
kunnen een donatieflyer met een QR-code door
brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het
mogelijk om online te collecteren met een digi-

tale collectebus en met mobiel collecteren. Ook
bieden wij online challenges aan op Instagram en
Facebook! Met de opbrengst van de collecte wordt
onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen
met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil
komen te liggen, MS staat immers ook niet stil.
Helpt u mee? Steun ons met een donatie!
Meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl,
rekeningnummer: NL 23 RABO 0336 2728 39.
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Boerenkaas
Boerderij-ijs
Rondleiding

Bed & Breakfast
Groepsaccomodatie
Vergader- en
ontvangstruimte

Heel veel creativiteit in Vreeland
In iedere klas van CSV Ridderhof wordt ook veel geknutseld. Normaal gesproken kunnen de ouders de
mooie werkjes aan het raam van de klas zien hangen. Maar dat is nu even anders, de ouders mogen
de school niet in. Gelukkig hebben wij van iedere
groep een paar mooie creaties gekregen en kan nu
heel Vreeland zien wat voor creatieve kinderen er
zoal in Vreeland wonen!

De ooievaar

3D bomen

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

Gijs, Robin S - groep 5

Bomen van echte bladeren

THEO SCHUMACHER .NL
MEESTERSCHILDER
+++

Tel. 0294 - 23 09 61

Davey, Isebeau, Olivier,
Seline - groep 1/2

Jorrit, Max - groep 6

Een halve echte Donald Duck
www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507

Elina, Isabella, Noor - groep 7
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Kriebelige spinnen

In het bos

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

Fien, Jesse, Luc, Omar - groep 4

Felix, Maud, Maxim, Sarah - groep 3

Dames - Herenkapsalon

“Back to Business!
Is je haar ook ready
and good looking?”
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

.

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Houd
Vreeland
mooi!
Esmee D, Yara, Jet - groep 8

Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl
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Karel Kammeijers bijzondere kijk op Vreeland

* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress
Kerkplein 2
06-22984224

Vo e t r e f l e x t h e ra p i e

Je blijft ernaar kijken, de tekening van Vreeland
van boven, minutieus getekend door kunstenaar
en illustrator Karel Kammeijer. Zijn zeefdruk van
Vreeland is de eerste uit de serie ‘Vecht’ met de
dorpen langs de Vecht gezien vanuit vogelvluchtperspectief. Ieder huis, elk gebouw, elke boom of
struik, het is heel precies getekend, met een afbeelding van Google satellite als voorbeeld.
“Het mooie is dat de Vechtstreek op Google satellite in 3D te zien is. Zo kan ik mijn perspectief
draaien en steeds kiezen vanuit welk standpunt ik
een dorp wil weergeven” aldus Karel. De tekeningen maakt hij op zijn iPad waarna hij ze verwerkt
tot zeefdruk, die hij per stuk met de hand afdrukt.
Aangezien veel van zijn werk in opdracht is en dus
niet getoond kan worden op exposities, bouwt hij
op deze manier een collectie vrij werk op. Hoe
bijzonder om volgend jaar de hele Vecht-serie te
kunnen tonen bij de Kunstronde Vecht en Plassen,
waar Karel onlangs bij is aangesloten.

Marjolein Ophoff

Kort nieuws
Kerst komt eraan op de molen
De molenaars van Korenmolen de Ruiter zijn alvast
begonnen met de voorbereidingen voor de kerst. Dat
gaat ook in dit rare jaar gewoon door. De molenaars
bedenken leuke kerstpakketten die ook leuk zijn om
te geven met kerst, zoals een overheerlijk kerstcake-bakpakket. Wist u dat met de opbrengst van deze
pakketten de restauratie van het bovenrondsel (onderdeel van de aandrijving van de maalstenen) mede
mogelijk wordt gemaakt? Half december beginnen de
molenaars met de demontage en zij verwachten eind
januari weer meel te kunnen malen.
U kunt de kerstcake-pakketten bestellen op zaterdag
op de molen of via een email: info@korenmolenderuiter.nl en ophalen op de zaterdagen voor de kerst.

“Als kind was ik al dol op platen waar heel veel
op te zien was, zoekplaatjes als ‘Waar is Wally?’ of
tekeningen van Jan van Haasteren. Je kan ernaar
blijven kijken en ontdekt steeds wat nieuws”. Die
jeugdfascinatie verwerkt hij op zijn eigen wijze in

zijn vrije en commerciële werk. Het idee voor de
Vreelandtekening ontstond vlak nadat Karel met
zijn vrouw aan de Lindengracht was komen wonen
en door het fietstunneltje fietste. “Zo zonde, het is
de entree naar dit mooie dorp maar het is een gribustunnel, grauw en vies. Dat moet mooier kunnen. Waarom niet de oostelijke helft van Vreeland
tegen de oostmuur afbeelden en de westelijke helft
op de westmuur, zodat het tunneltje als het ware de
Vecht vormt?” En het idee van de vogelvlucht-tekening was geboren. Het mooie is dat zijn werken
op te blazen zijn tot enorme afmetingen, waardoor
ruimtes zoals een tunnel gevuld kunnen worden.
Karels grootste werk is maar liefst 32 meter lang,
een fascinerende muurtekening in het hoofdkantoor van Vodafone/Ziggo.
Sinds april vorig jaar maakt Karel voor de voorpagina van de Vreelandbode tekeningen van huizen
en straten in Vreeland. Dat idee heeft vleugels gekregen, want steeds meer mensen vroegen hem of
hij ook van hun huis zo’n tekening kon maken, en inmiddels zijn heel wat huizen op
de zo kenmerkende ‘Kammeijer-manier’
vereeuwigd: met strakke lijnen, verschillende texturen in zwart-wit, fotografisch
maar toch met een persoonlijke touch. De
Vreeland-zeefdruk (oplage 50) is ingelijst
en al te koop voor € 300,- bij Karel zelf en
bij Scharlei in de Dorpsstraat in Loenen,
waar ook kleiner werk van Karel hangt.
Zo lang hoeft niemand te wachten om
Vreeland-van-boven te zien, het hangt
voor het raam in het
Dorpshuis zodat iedereen deze originele kijk op het dorp in
alle rust kan bewonderen.

Meer zien?
Kijk op www.kdkammeijer.
com of scan de QRcode.

Speelmogelijkheden in het dorp
Buitenspelen is een belangrijk onderdeel voor de
kinderen in Vreeland. Niet alleen voor de kinderen, een bezoekje aan een van de speelplekken
is voor menig ouder, opa en oma of
oppas ook een uitje. Al is het dorp
Vreeland voor veel kinderen een soort
speelplek op zich, de echte speelplekken raken de afgelopen 5 jaar versneld
in verval. Daar wil de Dorpsraad graag
iets aan doen, zodat er in ons mooie dorp voor
kleine en grote kinderen weer meer en veelzijdige
speelmogelijkheden komen. Want kapotte of onveilige speeltoestellen zijn op de Floraweg en het

Maartenplein wel weggehaald, maar niet vervangen. Dit gebeurt pas als de gehele speelplek geselecteerd is om opnieuw in te richten. De speeltoestellen die er nog staan zijn grotendeels
verouderd. Met een bril van deze tijd
op of vanuit de kinderen zelf zou het
er anders uit kunnen zien. Neem als
voorbeeld de nieuwe speeltuin in het
net ontwikkelde deel in Cronenburgh
of de natuurlijke speeltuin in Nieuwersluis. Op de
planning van de gemeente voor het najaar 2020
staat o.a. de speelplek achter de bibliotheek in
Loenen a/d Vecht.

Bericht
van de
Dorpsraad
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Interview wijkagent Jan van der Steeg
Hij noemt zichzelf lachend een ouderwetse diender. Dat kan hij met recht zeggen, want Jan van
der Steeg zit al ruim veertig jaar bij de politie. De
laatste twintig jaar als wijkagent, sinds 2019 in
Vreeland, Nigtevecht en Kockengen.
Jan van der Steeg koos bewust voor het buitengebied. Hij is dan ook niet vaak te vinden achter
zijn bureau in Maarssen en gaat graag op pad met
de auto. Het liefst neemt hij dan zijn fiets mee zodat hij kan rondfietsen in ‘zijn’ buurten. Jan van
der Steeg: “Dan spreek je overal wel mensen, dan
komt het contact vanzelf.” Bovendien komen meldingen die via andere collega’s zijn binnengekomen naderhand vaak bij de wijkagent terecht. Zo
is Van der Steeg goed op de hoogte van wat er in
zijn gebied gebeurt en kan hij, waar nodig zaken
opvolgen. Burenruzies, verwarde personen, of zogenaamde ‘zorgmijders’. Het zijn niet altijd zaken
die met geweld of criminaliteit te maken hebben,
maar veel van wat er in de dorpen voorvalt heeft
een belangrijke sociale component. Voor Van der
Steeg is dat het mooiste van zijn beroep: het sociale
aspect, problemen oplossen. “Als wijkagent is een
van je belangrijkste taken om de vinger aan de pols
te houden: aanjagen van instanties, contact leggen
met hulpverleners en de GGZ en druk zetten op
gemeentes die niet in beweging komen.”

Corona
Vorig jaar werden bewoners van onder andere
de Boslaan en Oud Over nog opgeschrikt door
een reeks inbraken. Maar de laatste maanden
is het op dat gebied rustig in Vreeland. Sinds de
Coronapandemie zijn er bijna geen inbraken
meer geweest. Van der Steeg: “Iedereen zit thuis,
iedereen let op. Daardoor zijn de inbraakcijfers
gekelderd. Er zijn sowieso weinig incidenten in
Vreeland. Op de achtergrond spelen er nog wel
eens conflicten tussen buren, gedoe over erfscheidingen en grond.” En met een knipoog vervolgt
hij: “En af en toe popt er nog wel een hennepkwekerijtje op.” Drugslabs zijn sowieso een aandachtspunt in het buitengebied. Betrokkenheid
van oplettende burgers is volgens Van der Steeg
heel belangrijk voor het signaleren van allerlei zaken. Daarvoor is vertrouwen nodig. “Als mensen

Kort nieuws
Kerst in de Grote kerk

je kennen, gaan ze meer praten. Daarbij is het heel
belangrijk dat mensen ervan verzekerd zijn dat zij
in vertrouwen meldingen kunnen doen die ‘niet
herleidbaar’ zijn”. Dat wil zeggen dat mensen de
wijkagent anoniem kunnen informeren over zaken die hen opvallen en dat bronnen goed worden
beschermd. Dit is niet alleen belangrijk bij drugsgerelateerde zaken, maar bijvoorbeeld ook bij een
vermoeden van huiselijk geweld. Want terwijl de
inbraakcijfers daalden door corona, is geweld achter de voordeur een groeiend probleem. Iedereen
zit thuis, daardoor kunnen spanningen tot een
kookpunt komen. De wijkagent kan hier een belangrijke rol in spelen, ook op de achtergrond.

Samen sterk
Het thema van deze Vreelandbode is ‘Samen sterk’,
een motto waar Jan van der Steeg zich uitstekend in
kan vinden. Samen sterk betekent voor hem: “Let
op jezelf, let op de omgeving, en doe er wat aan. In
Vreeland hebben mensen een sterk zelfoplossend
vermogen, mensen bellen niet voor elk wissewasje,
en dat staat me aan. Maar als het alleen niet lukt,
dan kun je altijd samen met de wijkagent kijken
wat voor oplossingen er zijn.”
C.W.

2020 is een jaar waarin alles anders gaat dan normaal.
Dat geldt ook voor de kerkdiensten met Kerst. Een
Kerstnachtviering zoals andere jaren zit er jammer genoeg niet in. We moeten dus creatief zijn. We denken
erover om op kerstavond, donderdag 24 december, twee
korte vieringen te houden, geleid door onze predikante
ds. Rineke van Ginkel. Op kerstmorgen zullen er ook
twee korte diensten zijn, geleid door ds. Jan Rinzema.
In deze diensten zullen we de dan geldende maatregelen en regelgevingen in acht moeten nemen. Concreet
betekent dat (onder de huidige maatregelen, veranderingen voorbehouden):
- maximaal 30 mensen tegelijk in de kerk, die zich van
te voren hebben aangemeld
- er wordt niet door de gasten gezongen in de kerk; bekende kerstliederen en muziek klinken wel op andere
manieren
- iedereen zit op 1,5 meter afstand van elkaar (gezinsleden uitgezonderd)
Als we 24 december twee diensten houden (elk ongeveer een half uur) dan zullen deze beginnen om: 20.45
uur en 22.00 uur. De dienst van 22.00 uur wordt ook
via livestream uitgezonden en kan dus online gevolgd
worden. Op 25 december zullen de diensten beginnen
om 09.30 uur en om 10.30 uur.
In dit scenario kunnen we alleen werken met aanmeldingen vooraf. Als u graag één van de korte diensten in
de kerk zou willen bijwonen, wilt u dat in de komende
weken aan ons laten weten (vóór 12 december)? Dit kan
per email, via vz@pkn-vreeland.nl. Geef alstublieft ook
aan welke tijd u graag zou willen komen. Dat geeft ons
een indruk van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van
dit idee.
NB: aarzel niet om uw interesse te melden, ook als u het
nog niet zeker weet; en ook als u geen lid van onze gemeente bent: iedereen is welkom. Behalve de ons door
corona opgelegde beperking van vol=vol gelden er geen
voorkeursbehandelingen o.i.d.
(Mochten de maatregelen met Kerst het toch niet toelaten, dan kan het zo zijn dat ook deze diensten niet doorgaan en het alleen een online viering wordt. We zullen
in de volgende Vreelandbode de definitieve plannen
meedelen. Houd ondertussen ook onze website in de
gaten! www.pknvreeland.nl)

Samen sterk: het orgel in onze kerk duurzaam behouden
De Grote kerk is een uniek monument in Vreeland
dat meer is dan een gebouw waar de zondagse kerkdienst plaatsvindt. Het is ook een gebouw waarvan
het kerkbestuur graag wil dat het binnen de gehele
Vreelandse gemeenschap een veel bredere functie
krijgt. In de kerk worden de laatste jaren dan ook
concerten gegeven of er worden bijzondere (dorps)
momenten gevierd. Een belangrijk onderdeel van
de kerk is het orgel, zowel bij de diensten als bij
veel overige activiteiten. Dit monumentale orgel is
gebouwd door de orgelmakers Knipscheer. Onder
orgeldeskundigen geldt de naam ‘Knipscheer’ als
die van één van de belangrijkste orgelmakers van
de 19de eeuw. Het orgel is in ‘eene plegtige godsdienstoefening’ op 24 oktober 1852 in gebruik genomen.
Bij de grote restauratie van de kerk in 1969 verhuisde het orgel van de koorzijde naar de torenzijde van
de kerk, waar het werd neergezet op een te klein
balkon. De orgelmaker Elbertse, die ons orgel onderhoudt en stemt, constateerde dat het instrument
moeilijk te stemmen is, dat oorspronkelijke blaasbalgen verwijderd zijn en dat onderhoud moeilijk
is. Bovendien is te zien dat het balkon waarop het

instrument staat is verzakt. Het orgel is daardoor
in de loop der jaren gehavend en dat is ook in de
klank te horen. Toch zijn we blij dat het er überhaupt nog is, want in dezelfde periode zijn ook veel
19e-eeuwse orgels afgebroken.

Onderzoek en restauratieplan
De erkende orgeladviseur Jaap Jan Steensma heeft uitgebreid bouwhistorisch onderzoek gedaan en in samenwerking met de architect, een constructeur, restauratieschilder
en orgelmaker een restauratieplan gemaakt. De begroting
van dit omvangrijke orgelrestauratieproject bedraagt om
en nabij de € 300.000,-, de tijdsduur van het project is een
jaar en er is sprake van vele betrokkenen. Momenteel is
een aanzienlijk deel, zo’n 90%, van de benodigde financiën
toegezegd. De helft daarvan is toegezegd door het Fonds
Erfgoedparels van de provincie Utrecht en de andere 40%
door meerdere particuliere fondsen. Uiteraard zijn wij daar
als kerk heel blij mee. Maar wij hebben als uitdaging om de
resterende 10% van de benodigde financiën rond te krijgen.
Zodra er op die laatste 10% zicht is, kan het project daadwerkelijk gestart worden.
Om die 10% binnen te krijgen, zal de kerk u, als inwoners
van Vreeland, binnen de afzienbare toekomst en op een
manier die de Corona pandemie toestaat, benaderen om u
in de gelegenheid te stellen financieel een bijdrage te doen.
Immers ook het monumentale kerkgebouw uit de 13de
eeuw en het zich daarin bevindende eveneens monumentale orgel uit de 19de eeuw, maakt Vreeland tot een monumentale plaats waar iedereen graag wil wonen en werken.
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Boekbespreking door Marlies Cordia
‘Het leugenachtige leven van volwassenen’ - Elena Ferrante
Een paar jaar geleden werden de fans van
Ferrante, waaronder ik, gek gemaakt met de mededeling van de uitgever dat er een nieuwe roman
van haar aan zat te komen. Nu is het zover.

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

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

Geen boek in de serie die haar beroemd gemaakt
heeft over de twee Napolitaanse vriendinnen
Elena en Lila, maar over een ander Napolitaans
meisje, Giovanna. Ze woont in een chique wijk
van Napels, met haar ouders. Verfijnde, beschaafde mensen uit de universitaire wereld. Vooral haar
vader adoreert ze. Maar dat verandert wanneer ze
hem tegen haar moeder hoort zeggen dat Giovanna
wel erg gaat lijken op Victoria, zijn zuster. En
Victoria staat in het gezin voor alles dat slecht is
en kwaadaardig. Giovanna heeft haar nog nooit
gezien en zoekt stiekem haar adres op. Ze blijkt in
een van de armste wijken van Napels te wonen en
Giovanna zoekt haar op. En inderdaad, die tante
is nogal een portret. Of ze wikkelt haar nichtje met
suikerzoete praat in haar tentakels of ze scheldt de
hele boel bij elkaar met giftige uitspraken die in het
geheugen blijven hangen. Giovanna’s ouders zijn
natuurlijk niet blij met deze nieuwe vriendschap,
maar zij zien geen kans om hiertussen te komen.
Maar bij hen ligt de verandering ook op de loer.
Met het echtpaar met wie de ouders dik bevriend
zijn, in de orde van veel bij elkaar over de vloer
komen, blijkt een spalt in het huwelijk gedreven

te worden. Giovanna’s
vader blijkt al heel lang
een relatie te hebben met
de vrouw van het andere stel, de paren gaan uit
elkaar en Giovanna’s vader trekt in bij die vrouw
met haar dochters, die
dik bevriend zijn met
Giovanna. Het arme
meisje raakt er behoorlijk van in de war en intussen gooit tante Victoria flink olie op het vuur,
door haar nichtje ook stevig in te laten nestelen
bij het gezin van haar overleden minnaar dat ze
met echtgenote en al ongeveer geannexeerd heeft.
Terwijl Giovanna ontdekt dat volwassenen ook
maar de boel aan elkaar liegen, maakt ze er zelf niet
minder een potje van. Ja, dat heet groot worden.
Ze ontdekt van alles en nog wat over haar familie,
zo is er een hoop gedoe over een armbandje, dat
haar tante aan haar bij haar geboorte gegeven zou
hebben, maar dat met allerlei manipulaties bij ongeveer iedereen terechtkomt. Ze ontdekt wat liefde al vermag maar meestal als excuus voor allerlei
kwaaie praktijken gebruikt wordt. En dat tegen de
achtergrond van een warm Napels. Nee, het is niet
makkelijk om volwassen te worden! Een heerlijk
boek om in weg te zinken.

Rotary verwent vrijwilligers met bloembollen
Dieuwer Elema, lid van de Rotary Club Stichtse
Vecht, overhandigde begin november maar liefst
13 dozen met tulpenbollen aan de vrijwilligers van
de Vreelandbode. Ze vertelt: “Normaal gesproken
verkopen we deze dozen voor 15 euro per stuk.
Tien euro daarvan gaat naar End Polio Now, een
initiatief van de Rotary. Deze 10 euro wordt verdrievoudigd door de Bill Gates Foundation. Dus
per doos gaat dus 30 euro in de pot om wereldwijd
kinderen te beschermen tegen polio. Door de coronapandemie hebben we nu besloten om ook wat
dozen weg te geven aan vrijwilligers in ons dorp.”
Een paar jaar geleden was Dieuwer zelf in India
om te zien hoe de bestrijding van polio verliep. Ze
vertelt: “Ik was onder de indruk. Bij elk huis wordt
aangebeld. Als daar kinderen onder de 5 jaar wo-

nen, krijgen deze drie druppels onder de tong, en
vervolgens zijn ze beschermd tegen deze akelige
ziekte. Ieder kind dat de druppels heeft gekregen
krijgt één nageltje zwart gelakt. “Overigens zijn in
de strijd tegen polio - een ernstige, besmettelijke
ziekte - de laatste jaren grote successen geboekt.
Het aantal poliogevallen in de wereld is van 1000
per dag teruggelopen naar tientallen per jaar. Dit
moet zo blijven, dus we blijven geld inzamelen.”
Er zijn overigens nog dozen met tulpenbollen te
koop. Daarvoor kan contact worden opgenomen
met dieuwer_elema@hotmail.com.
Connie Lohuis en Juliette Jonker namen
namens de vrijwilligers van de Vreelandbode
de bloembollen in ontvangst.
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Nieuwe buren

“Heb je een vuurtje?” waren de eerste achteloze
woorden tijdens een muziek- en dansfestival in
Amsterdam van Mark aan Faye. Het gesprek dat
daarop volgde duurde de rest van het festival en
na twee jaar ging het verliefde stel samenwonen.
Mark (35) is geboren en getogen in Oosterhout,
Brabant en studeerde Business Administration
in Utrecht. Na zijn studie verhuisde hij naar
Amsterdam voor zijn werk bij Coca-Cola en hij
vroeg op het juiste moment, op de juiste plek aan
de juiste persoon een vuurtje.
Faye (34) is een echt stadsmeisje. Zij is geboren
en getogen in Amsterdam en heeft daar de studie
Media Informatie Management gedaan. Tijdens
een festival ontmoette zij Mark. Faye: ‘De meeste
nieuwe mensen die je ontmoet ken je wel via via, of
je hebt gemeenschappelijke vrienden. Mark en ik
hadden helemaal niets gemeenschappelijks. Het lot
heeft ons echt bij elkaar gebracht!’
Gelukkig zagen Mark en Faye wel veel overeenkomsten voor de toekomst en ze verhuisden naar een
fijn appartement op het Frederik Hendrikplantsoen
waar zoon Jake (3) werd geboren. Ze maakten verre
reizen, de laatste was met Jake naar Thailand toen
hij 14 maanden was. Ze waren het erover eens dat
hun toekomst buiten Amsterdam zou liggen. Na 1,5
jaar zoeken in Bussum, Amstelveen en Weesp werden ze ingeloot voor het nieuwbouwproject Vecht
en Veld!
Een hele spannende stap voor de inmiddels
weer zwangere Faye die nog nooit eerder buiten
Amsterdam had gewoond. De verhuizing naar

Vreeland was op de eerste dag van Faye’s zwangerschapsverlof. In augustus 2019 is Faye bevallen van
broertje Bobby .
Achteraf een perfect moment: het was zomer, iedereen was buiten, er werd wekelijks geborreld en
Mark, Faye en Jake leerden daardoor heel snel de
buren kennen die veelal in dezelfde levensfase zaten
als zij. De nieuwe bewoners noemden het voor de
grap ook wel ‘Camping Vecht en Veld’.
Na de verhuizing, de heerlijke zomer en de geboorte
van Bobby is het leven in weer iets rustiger vaarwater gekomen. Beiden werken in Amsterdam,
dus de banden zijn niet helemaal doorgesneden.
Faye als accountmanager bij PinkRoccade en Mark
is commercieel verantwoordelijk bij Diageo, een
producent van o.a. Whisky en Gin. Ook de jongens hebben hun ritme te pakken. Jake gaat iedere
woensdagochtend naar de peuterspeelzaal en speelt
daar heerlijke uurtjes met zijn grote vriend Hugo.
De andere dagen gaan de twee broers naar de crèche
in Loenen.
Mark, Faye, Jake en Bobby zijn erg blij dat ze in
Vreeland wonen en dat ze hier mensen treffen die
in hetzelfde jonge kinderen schuitje zitten. Omdat
Vecht en Veld een klein dorp op zich is, zijn ze blij
via het sporten ook andere Vreelanders te ontmoeten en hopen ze straks als Jake naar school gaat nog
meer dorpsgenoten te leren kennen.
Door de coronacrisis heeft het reislustige stel helaas
ook hun reisplannen moeten uitstellen. De geplande drie weken Thailand werd een weekje Bakkum,
een weekend Texel en vele borrels op ‘Camping
Vecht en Veld’.
W.T.

Een gezonde leefstijl, juist nu
Sanne Bernhart deelt haar geheimen
Verhoging van je weerstand, dat is juist in deze coronatijd van groot belang. Maar hoe doe je dat?
Lifestyle coach en personal trainer Sanne Bernhart
schreef er een boek over dat deze week uitkomt:
Food, Fit, Focus. “Al jaren is mijn passie mensen
te helpen een fitter lichaam en een gezonde geest te
krijgen. In mijn bedrijf Kyosan begeleid ik mensen
naar een leven in balans door onder andere yogalessen, krachttraining en voedingsadviezen. Door
opleidingen, onderzoeken, het interviewen van experts en mijn eigen ervaringen heb ik een methode
ontwikkeld waarmee voor iedereen zonder gedoe
een gezonde leefstijl haalbaar is. Mijn inzichten heb
ik nu in dit boek gebundeld, dat vol staat met heldere en bewezen inzichten, praktische oefeningen
en heerlijke recepten.” Food Fit Focus kost € 26,99
en is te koop via www.bol.com, maar ook via haar
eigen website www.sannebernhart.com en ze liggen bij Kyosan in Loenen aan de Vecht.

Tel.: 0294 237 068 www.fysiotherapievreeland.nl

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

Vreelandbode

14 November 2020

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

3 broden € 6,05
4 broden € 7,45
5 broden € 8,80

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

THEO SCHUMACHER .NL
MEESTERSCHILDER
+++

Tel. 0294 - 23 09 61
Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl

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

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,
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

Bedrijvigheid – Bosch Hoveniers
Ruben Bosch: “Ik vind het belangrijk om mijn klanten te ontzorgen”
Of het nu gaat om groot of klein onderhoud, het ontwerp en/of de aanleg van je
tuin, maar ook voor tuinadvies, bij Bosch
Hoveniers kan je voor alles terecht. Voor
ieder budget en met alle soorten beplanting
en materialen. Zij doen zoveel mogelijk zelf,
maar waar nodig worden advies en extra
handjes ingewonnen bij collega-bedrijven.
Alweer 11,5 jaar geleden richtte de toen
20-jarige Ruben Bosch die net zijn 4-jarige
Hoveniersopleiding in Houten had afgerond
zijn eigen bedrijf Bosch Hoveniers op. Inmiddels werkt ook zijn vrouw Evelien in de
zaak. Zij houdt zich één dag in de week bezig
met personeelszaken en alle administratie.
Met uitzondering van de offertes, want die
maakt Ruben nog altijd het liefste zelf. Vanuit de werkplaats in Baambrugge bedienen
zij zowel zakelijke als particuliere klanten uit
vooral Loenen en Vreeland omdat Ruben
het graag lokaal houdt. Dat neemt niet weg dat hij
ook wel eens een uitstapje maakt, zo heeft hij ook
klanten in Amsterdam-Zuid, Hilversum, Utrecht
en Vleuten.
Inmiddels heeft Ruben drie gediplomeerde hoveniers in dienst en zet hij geregeld een aantal
zzp-ers en vakantiekrachten met groene vingers
in. Daarnaast is Bosch Hoveniers ook een erkend
leerbedrijf. Ruben zoekt overigens nog medewerkers, “maar het is nog niet zo eenvoudig om goed,
geschoold personeel te vinden die ik ook nog eens
zelfstandig op pad kan sturen” vertelt hij.
Bosch Hoveniers is heel breed inzetbaar, van
kleine tuintjes tot parktuinen. Van pergola’s tot
schuttingen, sierbestratingen en blokhutten. Een
groot gedeelte van hun werkzaamheden is (wekelijks) onderhoud, voornamelijk bij vaste klanten,
het overige werk bestaat uit de aanleg van tuinen.
“Maar het leukste vind ik het onderhoud van buitenplaatsen, daar zie je nog hele bijzondere dingen
als stinzenbegroeiing en historisch groen” vertelt Ruben enthousiast. “De oranjerie-beplanting
(kuipplanten) die je daar veel ziet spreekt mij persoonlijk enorm aan vanwege de exclusiviteit. Het

Tips voor het behoud van je kerstboom:
- Zet de boom pas begin december neer zodat je er
met de kerstdagen nog plezier van hebt.
- Plaats de kerstboom bij voorkeur in een standaard waar water in kan. Hierdoor behoudt de
boom langer zijn naalden en blijft hij langer
mooi. Let op, een boom kan een paar liter water
gemakkelijk opnemen. Houdt het waterreservoir dus goed in de gaten en vul op tijd bij. Zeker
voor vloeren met vloerverwarming is een standaard met waterreservoir een must.
- De boom vindt een gelijkmatig klimaat het prettigst. Plaats hem dus bij voorkeur niet naast een
verwarming of kachel.
Wist je dat...
- wij de boom kort voor aflevering nog een stukje
afzagen zodat door de verse snede meer water
opgenomen kan worden.
- je van ons bij iedere Nordmann bestelling een
gratis zakje kerstbomenvoeding krijgt. Door dit
toe te voegen aan het water blijft de boom langer
mooi.

is een enorme uitdaging en veel werk om er een
citroen of sinaasappel aan te krijgen.”
Momenteel ziet hij een trend ontstaan van exotische planten zoals olijfbomen, palmbomen, steeneiken, wintergroene magnolia’s en andere soorten
die eigenlijk niet in Nederland thuishoren maar
hier wel steeds beter gedijen vanwege het steeds
warmer wordende klimaat. “Ik vind dat exotische
leuk maar ik ben er geen voorstander van om teveel
uitheemse planten hierheen te halen, het moet wel
bijzonder blijven” aldus de hovenier.
En zo maken we het bruggetje naar de webshop
van Bosch Hoveniers waar zij Nordmann kerstbomen en kerstboomstandaards verkopen. Deze
‘bijbaan’ begon zeven jaar geleden met het inkopen
van kerstbomen voor familie en vrienden. Klanten
vroegen hem al gauw of hij voor hen niet ook een
boom mee kon nemen. Toen is hij het jaarlijks gaan
aanbieden aan vaste klanten die de boom ongezien
bij hem kochten. Al snel kocht Ruben er zo’n 120
per jaar in die hij tussen 4 en 8 december persoonlijk aflevert bij zijn klanten. Dit jaar heeft hij nog
ruimer ingekocht om iedereen te kunnen voorzien
van een mooie boom.
A.F.
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Vreeland Vroeger en Nu
De Dorssewaardpolder in 1500
U las op pagina 12 over de met de hand getekende
vogelvluchtprent van Vreeland, gemaakt door Karel Kammeijer. Dit prachtige en verrassende beeld
van ons dorp is recentelijk gemaakt. Het bracht mij
ertoe de oudste ‘vogelvlucht’-kaart van Vreeland te
delen, en wel deze kaart uit 1500. Het is in eerste
instantie niet makkelijk te zien, maar hier is de
Dorssewaardpolder weergegeven. Een hele oude
polder waar vermoedelijk al in de 8ste eeuw de
nederzetting Dorssen was gevestigd. Deze kan gelegen hebben op het hoogste punt van de polder:
in de zuid-westhoek, waar nu Greif ligt. Om te
kunnen wonen in dit zompige veengebied moest
je immers wel droge voeten houden! Op de actuele hoogtekaart van dit gebied is goed te zien dat
precies die plek inderdaad een stuk hoger ligt dan
de rest van de polder. Op die hoogtekaart zijn ook
andere hooggelegen plekken in de polder te zien.
En laten dat nou precies die plekken zijn die met
bebouwing zijn aangegeven op de kaart uit 1500,
die te vinden is in het archief van het Kapittel van
Sint Marie, een kerkelijke instelling die veel landerijen rondom Vreeland bezat.
Wat zien we eigenlijk op die kaart? Het is lastig te
zien, want dit is geen natuurgetrouwe weergave
van de situatie, maar eerder een schets. We zien een
rondgaande weg (‘Vechtdijk’), die aan drie kanten
door een waterstroom omgeven is (‘Vegt’). Links
ligt de Vecht met de Bergseweg, de onderkant is de
oude Vechtarm die nu om het dorp heenloopt, de
weg die aan de rechterkant de polder afsluit is de

door Juliette Jonker

Kleizuwe, die doorloopt naar een kerkje, het kerkje
van Kortenhoef. Aan de bovenkant staat een houten wipmolen met een klein huisje ernaast. Tussen
de molen en de Vecht loopt dwars door de polder
een ontginningsdijk met aan de kant van de Vecht
een wel heel prominent aangegeven toegangshek.
Waarschijnlijk liep hier een sloot langs waarvan het
water door de molen op de Vecht kon worden uitgeslagen. Links op de kaart staat een huis met een
hooiberg te midden van bomen met een kleiner gebouwtje erbij. Dit zou de plek van de buitenplaats
VreedenHorst kunnen zijn, of die van het huidige
Groot Kantwijk. Het kan ook dat de bosjes met
huizen beide plekken aangeven. Beide plekken zullen in ieder geval middeleeuwse bebouwing gekend
hebben. Rechtsonder op de kaart zien we een kleiner huis. Dit lijkt de plek waar nu het Plantage- of
Moorse huis staat.
De kaart is te vinden in een dikke boekbundel met
processen over grondbezit in dit stuk land. Hier
zitten drie kaartjes bij, waaronder deze, die een
en ander moesten toelichten. Het buiten proporties grote toegangshek had vast te maken met dit
conflict over eigendom. De machtsverhoudingen
in dit gebied lagen heel ingewikkeld, reden dat er
onduidelijke situaties waren waarbij verschillende
partijen ‘hun’ recht of stuk land opeisten. De twist
duurde wel tien jaar. Gezien het vroeg 16de-eeuwse
handschrift is het ontcijferen en interpreteren van
alle processtukken een heidense klus. Wie daar zin
in heeft: alles is in te zien op het Utrechts Archief!

Hoorspelen
Voor meer informatie en
om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

K E R S T B O M E N V E R KO O P:
Vanaf zaterdag 28 november verkopen wij kerstbomen in alle
soorten en maten. Ook verkoopt Leen Steen stoere kerstitems.
Zaterdag 28 november en zaterdag 5 december proeverij
vleesproducten van Groot Kantwijk Vleespakketten.
Voor meer informatie kijk op www.boerderijdehorst.nl of bel 06-22231548

◀ Groot Kantwijk

Boerderij de Horst

Middenweg 32

◀ Vreedenhorst

Nederhorst den Berg

Woe. t/m zondag
afhaal overheerlijke
Indonesische gerechten

Kleizuwe ▶

Zie onze Facebookpagina:
De Proeverij Loenen
of bel Lisette 06-20358925

◀ Dorssen/Greif

Kerkstraat 5a Loenen
(naast de kerk)

◀ Oude Vechtbocht

Adverteren?
Voor meer informatie en dorpsagenda, kijk op:

Recent beeld van de Actuele Hoogtekaart met in rood
de hoger gelegen plekken in de Dorssewaardpolder.

www.vreelandbode.nl
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Haven Vecht en Veld

Inschrijven voor de koop
van een ligplaats in de haven
Stuur een mail naar haven@vechtenveld.nl
www.vechtenveld.nl

Zwarte zwanen op de Vecht
De Vecht en omgeving bieden plek aan vele vogels.
Zwaluwen scheren over het water, spreeuwen vliegen in grote ‘wolken’ over het water en rusten met
duizenden uit op de roeden van de molenwieken,
reigers loeren vanaf de oever op een prooi, ijsvogels
nestelen in omgevallen boom of ijsvogelwand in
een tuin. Op het water zwemmen eenden, waterhoentjes, Canadese ganzen, futen, meeuwen, meerkoeten, witte zwanen en, sinds kort, ook zwarte
zwanen. Dit is heel bijzonder want zwarte zwanen
komen in vrijheid in Europa nauwelijks voor. De
soort komt van nature voor in Australië, Tasmanië
en Nieuw Zeeland. De vogels wordt veel gehouden en gekweekt om in vijvers of kasteelgrachten
te houden en worden als exoot beschouwd. Deze
twee exemplaren zijn vermoedelijk ontsnapt. Op
de natuurwebsite Waarneming.nl wordt geen melding van zwarte zwanen op de Vecht gemaakt. Wel
waren er half oktober twee in de Molenpolder bij
Maarssen gesignaleerd.
In de 17de eeuw zagen ontdekkingsreizigers deze
vogel voor het eerst. Omdat er altijd van uit was gegaan dat er geen zwarte zwanen bestonden, kreeg
de term ‘zwarte zwaan’ een spreekwoordelijke betekenis. In de economische wetenschap wordt de

term zwarte zwaan gebruikt voor een gebeurtenis
die niemand had zien aankomen of voorspeld. Een
dergelijke gebeurtenis ontwricht alle bestaande economische modellen en kan zeer schadelijk voor de
welvaart zijn. Bijzonder dat dit stel zich juist in deze
coronatijd hier vertoont.

Aan de haak geslagen…
De visstand in de Vecht is sinds
het schoonmaak- (bagger) project aanmerkelijk verbeterd.
Op 14 november ving Michiel
Both uit Wilnis deze enorme
snoek van 99 cm! Als echte
sportvisser haalde hij heel voorzichtig de haak uit de bek en
liet hij de vis weer in de Vecht
terugglijden.
Het was een goede dag voor
hem: even later ving hij een
snoek van 89 cm!

Kort nieuws
Sinterklaas gaat digitaal!
De rode loper wordt uitgerold voor de Sint. Op 21 november komt hij naar Vreeland! Het blijft een verrassing hoe dat zal gaan, en waar hij zal zijn. Zeker is dat
de Sint niet met de pakjesboot komt…
De intocht was 14 november live te zien op Ziggo kanaal
44, Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1332, en zal op die
zenders een week herhaald worden. Ook is het te zien via
de website van RTV Stichtse Vecht. Er zitten allerlei interactieve verrassingen in!

Foto: RTV Stichtse Vecht

Cadeautip:
het Vreelandboek
Te koop bij
de Dagwinkel

€20

www.hetvreelandboek.nl

Adverteren?

Voor meer informatie en
dorpsagenda, kijk op

www.vreelandbode.nl

Tv-opnames Met hart en ziel in de kerk
Op 10 november j.l. zijn in de Grote kerk in ons
dorp opnames gemaakt voor het televisieprogramma ‘Met hart en Ziel’ van de EO. Er werd een kerkdienst opgenomen voor ‘Eeuwigheidszondag’, de
dag waarop in veel kerken overledenen worden
herdacht en verhalen worden verteld van dierbaren
die ons zijn ontvallen. De dienst werd voorgegaan
door dr René de Reuver, algemeen secretaris (scriba) van de PKN en muzikaal ondersteund door
een gelegenheidsorkest dat de zangeressen Trijntje
Oosterhuis en Leonie Jansen begeleidde bij hun lie-

deren. De uitzending is te zien op zaterdag 21 november om 18.00 uur op NPO2.
In de weken voorafgaand aan deze uitzending waren er in ‘Met hart en ziel’ al opnames te zien van
gesprekken vanuit de witte telefooncel, die op het
grasveld naast de kerk stond. Hierin konden mensen iets zeggen tegen een dierbare die hen het afgelopen jaar was ontvallen.
Sfeerimpressie van de generale repetitie
met optreden van Trijntje Oosterhuis.

