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Warm Koud Warm-Zwemmers in de Vecht

Lindengracht, Karel Kammeijer

Mike Mol en Rogier Sluyter (50-plussers)

Van de redactie

‘Als dolfijnen door het Vechtse water’
Een aantal dappere Vreelanders neemt regelmatig een frisse duik in de Vecht. In de zomer al een bijzonder sportieve daad maar wie
trotseert ook de woelige baren in deze koude
periode van het jaar? Deze Vechtzwemmers
vertellen wat hen bezielt om zelfs bij deze lage
temperaturen het ‘koude sop’ te kiezen of geven juist aan waar de grenzen liggen.
Rogier Sluyter is van plan deze hele winter door
te blijven zwemmen. Zes dagen per week want op
zondag gaat hij op de MTB-fiets. Op alle ander dagen gaat hij stipt om 7u10 via het trappetje bij de

Nederlanden de Vecht in. De laatste weken vaak
samen met Mike Mol; “Als dolfijnen glijden we dan
door het water, maar niet zo sierlijk hoor!” Deze
zomer ging Rogier nog tot aan het huis van Kees
Beelaerts. Nu de temperatuur onder de 7 graden
daalt gaat hij nog altijd zonder pak maar wel met
handschoenen aan en keert bij de Van Leerbrug om
tien minuten later als herboren terug te komen. Zo
leren we Rogier ook eens van een andere kant kennen want zonder vermommingen laat deze ‘oude
goedheiligman’ zien dat er niet voor niets een heus
wasbord schuilt onder zijn habijt.
Lees verder op pagina 6

‘Warme’ herinneringen aan 2020
Het jaar 2020 heeft vanwege de coronacrisis en
de bijbehorende lockdowns voor veel mensen
grote gevolgen gehad. Veel sectoren zijn zwaar
getroffen en zetten met creatieve nieuwe ideeen alle zeilen bij, andere sectoren bloeien als
nooit tevoren. Het was niet alleen maar kom-

mer en kwel, er zijn ook goede dingen gebeurd,
misschien wel dankzij de crisis. De Vreelandbode vroeg vier Vreelanders naar hun ‘warme’
herinneringen aan het afgelopen jaar.
Lees verder op pagina 10
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vallen, maar op 5 december maakten Sint en Piet
onverwacht een verrassingstocht langs bijna alle
Vreelandse kinderen! De verrassing was des te
groter omdat de geplande intocht op 21 november op het allerlaatste nippertje verboden werd

Deze kerst geen lange gedekte tafels waar grote families
met opa’s, oma’s, ooms en tantes knus tegen de andere
gezinsleden aan zitten. Sowieso zit niet iedereen er even
‘warmpjes’ bij in deze extra koude dagen. Deze Vreelandbode is daarom rijkelijk gevuld met winterwarme verhalen
en tips om er toch met elkaar een fijne decembermaand
van te maken. En Vreeland straalt! Lees hoe je hieraan
kunt meewerken. Ook halen we een aantal warme herinneringen aan het afgelopen jaar nog even op en Nelly Jilessen doet dat over de vele jaren dat zij met hart en ziel het
Dorpshuis bestierde. Verder alvast een warm welkom aan
de nieuwe beheerder Lucy Versloot en alsnog aan de nieuwe buren Martin Teffer en Marrit Leenstra op de Vossenlaan. Lees ook over Kasteel Vredelant in het heetst van de
strijd en hoe we er volgens Willem le Conge Kleijn tegenwoordig warmpjes en tegelijk duurzaam bij kunnen zitten. Mocht de vlam onverhoopt in de pan slaan dan staat
brandweerman Age Hellingwerf met zijn passie voor vuur
klaar. Log in op de hartverwarmende virtuele kinderkerstmusical met een glaasje (alcoholvrije) glühwein en maak
het jezelf gemakkelijk met een lekkere take-away van onze
lokale horeca of van Winebar de Proeverij. In januari geen
georganiseerde Nieuwjaarsduik maar een aantal dappere
Vreelanders springt het hele jaar door de Vecht in. Wij
wensen iedereen fijne feestdagen!
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was perfect, volledig corona-proof en helemaal ‘op zijn Vreelands’ georganiseerd. Sinterklaas zou in een warme auto met
Piet-chauffeur en een auto ervoor met muziek-Piet
een rondrit langs alle kinderen in Vreeland maken.
Lees verder op pagina 12

0294 746 941

2

December 2020

Agenda
22 dec. Goud taxatiedag 13.00 - 16.00 uur, Dorpshuis,
zie advertentie hiernaast.
7 jan. Ophaaldag PMD-afval (Oranje bak)
16 jan. Ophaaldag GFT-afval (bruine/groene bak)
18 jan. Ophaaldag papier en karton (blauwe bak)

Kerkdiensten
20 dec. 10.00 uur: Vierde advent, Fred Flantua
24 dec. 20.45 en 22.00 uur: Kerstavond
Ds. Rineke van Ginkel
25 dec 9.30 en 10.30 uur: Eerste Kerstdag,
Ds. van Dorp
27 dec. 10.00 uur: Dhr. F. Toetenel
31 dec. 19.30 uur: Oudjaarsavond Vesper,
ds. Rineke van Ginkel en de liturgiegroep
1 jan. Geen dienst, nieuwjaarsdag
3 jan. 10.00 uur: Ds. Rineke van Ginkel
10 jan. 10.00 uur: Matthijs Jonker, Utrecht
17 jan. 10.00 uur: Inger van Nes, Vreeland
24 jan. 10.00 uur: Ds. Rineke van Ginkel
Voor al deze diensten moet men zich aanmelden per

Intens verdrietig maar ontzettend dankbaar
voor al het mooie door hem aan ons gegeven,
nemen Mieke en de familie afscheid van

WILLEM MANTEN
Utrecht 1945 - 2020 Gent
Echtgenoot van Mieke de Geyter
Zoals Willem wenste heeft de crematie inmiddels
plaatsgevonden in besloten kring.
Je herinnering aan Willem stellen wij zeer op prijs:
In zijn leven heeft Willem talloze handgeschreven,
warme brieven verstuurd.

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

Hoe mooi zou het zijn om jouw meest dierbare
herinneringen aan Willem handgeschreven te
mogen ontvangen, ter nagedachtenis en troost,
op zijn eigen adres:
Breedstraat 7 3633 AX Vreeland.

Monument in

Colofon

Ontwerp in

U bent van harte uitgenodigd

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
IBAN NL88 RABO 0112781632
t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/aVechtoever 1,
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Juliette Jonker.
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Met medewerking van:
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De volgende Vreelandbode komt uit op 21 jan.
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info@monumentin.nl / www.monumentin.nl
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035-208 26 34 / 06-152 46 460

Willem M. van Beek
P E R S O NA L TA I L O R
Z A K E L I J K - BU S I N E S S AT H O M E - C A S UA L

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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Vreeland straalt door om te zien naar elkaar

Help je ook mee om Vreeland te laten stralen?
Juist in dit jaar, in een tijd waarin we onze sociale
betrokkenheid voor de mensen om ons heen op
een lager pitje hebben moeten zetten door het coronavirus, willen we in Vreeland iets extra’s doen
voor onze medemens. Vandaar dat we lichtpuntjes gaan uitdelen in Vreeland.
We vragen u om daaraan mee te doen.
Het gaat als volgt: je kunt jezelf aanmelden om
als vrijwilliger een lichtpuntje (een kleine attentie
of een kaart) te brengen of je kunt iemand aanmelden die om wat voor reden dan ook wat extra
aandacht nodig heeft. Dit doe je door de namen te
sturen naar vreelandstraalt@gmail.com.
Vrijwilligers die zich hebben aangemeld krijgen
de naam van een dorpsgenoot toegewezen waar ze
een ‘lichtpuntje’ kunnen bezorgen. Dit gaat vergezeld van een briefje met daarop vermeld de naam
van de bezorger zodat de ontvanger weet waar het
vandaan komt. De doelgroep waar het lichtpuntje
gebracht wordt is heel divers. Denk aan eenzame, oudere, zieke of rouwende mensen, iemand
voor wie de maand december zwaar valt of juist
iemand die veel voor het dorp doet en zo een blijk
van waardering krijgt voor dat werk. Denk dus

niet alleen aan zieke of oudere mensen, jongeren
vinden het ook leuk om eens in het ‘licht’ gezet te
worden.
Hoe mooi is het om zo in contact te komen met
een dorpsgenoot die je helemaal niet kent. Er zit
geen verplicht bezoek aan vast. Juist de verrassing
dat er onverwachts iets leuks in de brievenbus
zit of aan de deur hangt is wat mensen zo raakt.
Houd bij het overhandigen wel voldoende rekening met de corona regels.

Help jij ook mee om Vreeland te laten stralen?
Geef je dan op via de mail:
vreelandstraalt@gmail.com
• Meld je aan als vrijwilliger door je naam
en mailadres op te geven en/of
• Geef de naam en het adres door van iemand
die een lichtpuntje verdient.
Wij zullen de vrijwilligers en ontvangers
koppelen. De vrijwilligers ontvangen van ons
de naam en het adres van de dorpsgenoot
waar zij het lichtpuntje kunnen bezorgen.
Wij wensen u een stralende decembermaand!
Het bericht is ook na te lezen op
www.pkn-vreeland.nl/vreelandstraalt.

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

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Virtuele Kerstmusical CSV Ridderhof
Onder leiding van dorpsgenoot en producent Ulrike Bürger-Bruijs was het de bedoeling om een
‘Levende Adventskalender’ in het dorp te houden.
Vanaf 1 december zou iedere dag een deur van
een huis in het dorp open gaan en dan zou er een
klein stukje van het kerstverhaal door kinderen
gespeeld worden. Uiteraard met een Vreelands
tintje! Dus net als een chocolade adventskalender
maar dan zonder chocola en met korte, gespeelde
en gezongen kerstverhalen. Helaas schopten de
nieuwe coronamaatregelen het plan in de war en
mocht je nog maar met twee personen buiten bij
elkaar komen.
Het plan, de scripts en de muziek waren al af, dus
is besloten een samenwerking met CSV Ridderhof

aan te gaan zodat de school het podium kon worden voor de eerste Vreelandse Kerstmusical. Voor
de kinderen die theater spelen leuk vinden en
graag meer willen repeteren, is een theaterclubje opgestart dat op zaterdag repeteert. Daarnaast
doen alle leerlingen mee met de musical, in de
vorm van een lied of een dans. Het theaterclubje
bestaat uit dertig kinderen die een rol hebben en
negen kinderen die een technische functie hebben
zoals regie-assistent, decor- of technisch assistent.
Op donderdag 17 december is de uitvoering
om 16.30 uur en kan heel Vreeland virtueel van
het mooie Vreelandse kerstverhaal genieten op
www.pellable.com/kerstmusical. Vanaf 18 december is via deze link de musical nog te zien.

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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Willem le Conge Kleyn over duurzaamheid
“Het is niet de vraag óf, maar hóe we meer duurzame
energie gaan opwekken”

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

THEO SCHUMACHER .NL
MEESTERSCHILDER
+++

Tel. 0294 - 23 09 61

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

Voor veel mensen is het even wennen:
windmolens, daken met zonnepanelen,
zonneparken. Projecten om duurzame
energie op te wekken worden steeds zichtbaarder in het Nederlandse landschap,
ook dichtbij huis. De Vreelandbode opende vorige maand met een artikel over de
conceptlocaties van zonnevelden in de
gemeente Stichtse Vecht. Uit die plannen
werd duidelijk dat de gemeente mogelijkheden ziet voor de ontwikkeling van zonnevelden aan de rand van het dorp, in de
weilanden grenzend aan het Amsterdam
Rijnkanaal. Niet iedereen is blij met deze
ontwikkelingen. Vreelanders uitten hun
zorg over het veranderende uitzicht, aantasting van het landschap en de ‘lelijkheid’
van een zonneveld zo dichtbij het dorp.
Een goede aanleiding voor de Vreelandbode om in gesprek te gaan met Vreelander Willem
le Conge Kleyn, expert op het gebied van investeringen in duurzame energie en oprichter van Klimaatfonds Nederland, een investeringsfonds dat
duurzame energieprojecten financiert en beheert,
dat gevestigd is aan de Bergseweg.
Willem: “Wat veel mensen in Nederland niet weten is dat Nederland in de EU de allerlaatste is in
het rijtje van alle EU landen op het gebied van
duurzame energie opwekking. Terwijl Nederland
in lijn met de internationale klimaatafspraken als
doelstelling heeft om dit jaar 14 procent van de
totale energiebehoefte op te wekken uit duurzame
bronnen, zijn wij op 8,7 procent blijven steken.

“Vaak schrikken mensen als ze zien dat er
in hun woonomgeving een zonneenergieproject wordt ontwikkeld”
Daarmee is ons land na Malta de hekkensluiter in
Europa en dat is natuurlijk erg triest. Het is dan ook
niet de vraag óf we meer moeten doen aan duurzame energie, maar hóe we dat gaan doen. Niets doen
is geen optie, want als Nederland achter blijft lopen met het behalen van de doelstellingen hangen
ons niet alleen hoge boetes boven het hoofd vanuit
Brussel, maar geven we ook internationaal een zeer
slecht voorbeeld dat een welvarend land als Nederland niet in staat blijkt zich voldoende in te zetten
voor een beter klimaat. Om die doelstellingen toch
te halen zet de Nederlandse regering nu eindelijk
in op het stimuleren van duurzame energie.” Vanuit dat streven hebben provincies en gemeentes in
heel Nederland Regionale Energie Strategieën ontwikkeld en zijn gebieden aangewezen die mogelijk
geschikt kunnen zijn voor het opwekken van duurzame energie. Daarbij wordt vooral gekeken naar
locaties waar de impact op de beleving van wonen,
natuur en landschap zo klein mogelijk is. Willem:
“Vaak schrikken mensen als ze zien dat er in hun
woonomgeving een zonne-energieproject wordt
ontwikkeld, maar er zijn allerlei mogelijkheden om
dit soort parken op een goede manier te integreren
in de omgeving. De zonnepanelen kunnen worden
aangelegd op daken, op plekken waar al windmolens staan, maar denk bijvoorbeeld ook aan projecten op vervuilde grond, carports, in het glas van
kantoorgebouwen, langs snelwegen etc. Maar ook
in een weids landschap met weilanden en bosscha-

ges zijn er mogelijkheden om de parken vanuit de
zichtlijnen op te laten gaan in het landschap door
middel van de aanleg van dijkjes, bosranden en
groenwallen. Dubbel ruimtegebruik is van belang.
Zo kunnen er schapen grazen en wordt er veel gedaan aan de verbetering van de biodiversiteit van
de vaak verarmde landbouwgrond en wordt de
stand van insecten, (bedreigde) diersoorten en inheemse planten gestimuleerd.” Willem weet goed
waar hij het over heeft. Voordat hij in 2018 samen
met partner Floris Leuftink Klimaatfonds Nederland oprichtte werkte hij al ruim twaalf jaar in de
duurzame energie. Klimaatfonds Nederland heeft
als doelstelling middels haar investeringen zoveel
mogelijk groene elektriciteit op te wekken in Nederland. Willem: “De focus van dit fonds is volledig
gericht op Nederlandse zonne-energieprojecten.
Onze investeerders zijn een tweetal grote Nederlandse investeringsmaatschappijen (geen buitenlandse fondsen) die zich specifiek richten op alles
wat te maken heeft met duurzaamheid. Dat Nederlandse commitment vinden wij en de gemeenten
vaak ook erg belangrijk omdat het hier om lange
termijn projecten gaat en lokaal belang voorop
staat. Bovendien besteden de initiatiefnemers, waar
wij de projecten van financieren, bij het ontwikkelen van projecten veel aandacht aan lokale betrokkenheid van de mensen die in de gebieden wonen.
Wij vinden het heel belangrijk dat er breed draagvlak ontstaat en buurtbewoners zelf ook voordeel
ondervinden van een zonnepark. Bijvoorbeeld in
de vorm van directe afname van het zonne-energieproject en korting op de elektriciteitsrekening.
Maar ook doordat wij rekening houden met lokale
wensen.”
Willem vertelt over succesvolle projecten die zij
tot nu toe hebben gefinancierd en die in aanbouw
zijn. Zo noemt hij een park in Lochem van veertien
hectare, waarvan zes hectare wordt gebruikt voor
de landschappelijke inrichting. Tussen de nieuw
aangeplante houtwallen en bosjes komen ook bijenkorven en insectenhotels te staan en er komen
takkenrillen voor de das en voorzieningen voor andere bedreigde diersoorten. Bij een ander project
werkten zij nauw samen met een boer in Friesland
die op pensioenleeftijd is en geen opvolging kon
vinden. Willem: “Hij wilde een deel van zijn agrarische land op een andere manier gebruiken en is nu
supertrots dat hij meewerkt aan de verduurzaming
van Nederland.”
C.W.
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Nelly Jilesen:
“Ik heb met plezier het Dorpshuis gerund”
door Connie Lohuis

Ruim zeven jaar geleden was Nelly Jilesen de opvolgster van John Kramer en Nicoline Duijzer als
beheerder van ons Dorpshuis. Nu ze in januari
gaat vertrekken wordt het tijd om wat herinneringen op te halen. Nelly is al druk bezig met het
maken van toekomstplannen. Terug naar de zorg
waar ze ooit werkte, of eerst weer eens haar hobby’s oppakken... Alles ligt nog open.

niet meer. Dat betekent dat ik ook geen inkomsten
meer heb. Het is ook saai, want ik ben een mensenmens en houd van gezelligheid.”

Mooie herinneringen
Als we Nelly vragen naar haar mooiste herinneringen hoeft ze niet lang na te denken: “Natuurlijk
is dat Vreeland 750. Dat was een geweldige tijd.
En we hebben enorme bijeenkomsten na
begrafenissen gehad waar honderden mensen op afkwamen. Maar ook het laatste
grote feest begin maart dit jaar, een Eurovisie Songfestival-party, was top. Een paar
dagen later hadden we onze eerste lockdown. Na de eerste coronagolf dacht ik in
augustus weer lekker te beginnen. Dat viel
al snel tegen. Toen heb ik besloten om te
stoppen. Ik ben nu 59 jaar en heb zeven
jaar met plezier het Dorpshuis gerund. Het
is mooi geweest. Ik ga nu kijken wat er op
mijn pad komt.”
Te weinig belangstelling
Nelly heeft indertijd wel even moeten wennen aan het runnen van het Dorpshuis.
“Ik kon niks vinden. Alles stond verspreid
door het gebouw. Dus ik heb eerst structuur aangebracht. En alles lekker schoongemaakt. Daarna was het tijd om een groot
feest te organiseren. Ik heb daar flink in
geïnvesteerd, maar helaas kwamen er maar
heel weinig Vreelanders op af. Dat viel dus
tegen. Dat was echt een dieptepunt.”

Sinds corona liggen de activiteiten in het Dorpshuis
zo goed als stil. Nelly: “Ik maak er nog wel regelmatig schoon, maar bijeenkomsten zoals de Buurtkamer, de klaverjasclub en Vreeland Vocaal zijn er

Tips voor de volgende beheerder
Dan heeft Nelly nog wat tips voor haar opvolger. “Hanteer voor alle clubs die van het
Dorpshuis gebruik maken dezelfde regels.”
Dan lachend: “En wees vooral consequent. Wat jij
niet mag, mag een ander ook niet. Ik kijk terug op
mooie jaren. Dat wens ik mijn opvolger ook toe.
En ga vooral genieten!”

Sterrennieuws
Welkom Nieuwe beheerder Dorpshuis
Ook namens Sterren van Vreeland danken we Nelly Jilesen zeer voor de jaren van goede samenwerking en heten we Lucy Versloot van harte welkom.
We wensen haar een prettige tijd toe en hopen op
een vruchtbare samenwerking.
Buurtkamer in ons Dorpshuis
Zoals iedereen begrijpt is er geen Buurtkamer meer
geweest in de afgelopen weken. We willen graag
weer beginnen maar zullen de berichten van de regering moeten afwachten.
Omdat een aantal vrijwilligers heeft aangegeven
voorlopig nog niet te kunnen meedraaien willen we
graag in contact komen met enthousiaste Vreelanders die op toerbeurt willen helpen met koffie
schenken op de dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00

uur. Wie helpt mee de gezellige
Buurtkamer te bemensen?
Stuur een mail naar info@sterrenvanvreeland.nl.

Sterrensoep
We zijn weer een Kerst-Sterren-Soep actie gestart!
Courgette-, tomaten- en pompoensoep te bestellen
voor € 7,50 per liter. Bestellen per mail: info@sterrenvanvreeland.nl. De soep wordt thuis bezorgd!
Graag Gedaan Vreeland staat voor u klaar!
Zoals u eerder heeft kunnen lezen kunnen inwoners van Vreeland een beroep doen op Graag Gedaan als het gaat om vervoer naar ziekenhuis, huisarts in Loenen, naar de kapper etc. Maar ook voor
klusjes in huis of tuin kunt u een beroep doen. Bel
gerust met: 0346- 263800 Graag Gedaan Breukelen.
Groet Sterren

OESTERS TO GO
Bestel nu de oesterproeverij to go en geniet thuis van
Wilco’s wereldberoemde oesterproeverij. 12 oesters in
een luxe box met culinaire toevoegingen als kaviaar!
€ 75,Voor meer informatie zie www.nederlanden.nl
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
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

Zwemmers in de Vecht
Vervolg van pagina 1
“Ik doe het vooral om fit te blijven, je leert heel goed
je ademhaling te controleren en zodra je uit het water komt begin je enorm te gloeien, je voelt dan helemaal geen kou meer!”
Rogier vervolgt: “Mike heeft inmiddels een hakbijl
aangeschaft om een wak te kunnen slaan als dat nodig mocht zijn. Tijdens het afdrogen bespreken we
de dag en daarna fiets ik terug naar huis. Warme bak
thee en lekker de dag in!” Mike Mol vult aan; “Ik
dobber terwijl Rogier echt zwemt. Nee ik ben geen
geoefende zwemmer en doe het pas een paar weken.
Ongehinderd door wetenschappelijke onderbouwing geloof ik wel oprecht dat het mijn weerstand
positief beïnvloedt. Ik krijg er veel energie van.”

Joke van Monsjou (70) is misschien wel de ongekroonde koningin van het Vechtzwemmen. “Nou,
Ria Terra is nog een aantal jaartjes ouder dan ik ben
en springt ook nog iedere dag in de Vecht hoor!”
zegt Joke die zelf vier jaar geleden sinds haar eerste
plons er een dagelijkse gewoonte van heeft gemaakt.
Vanaf het verbouwde vrachtschip aan de Nes, waar
ze met haar Lodewijk woont, gaat zij sinds de winter van 2017 iedere dag in haar badpak het zwemtrapje af. “Ik hang mijn badpak na het zwemmen
altijd op in het schuurtje en vanochtend trok ik het
bevroren aan.” Joke kampte vier jaar geleden nog
met een ernstige vorm van reuma aan haar handen
maar besloot los daarvan en op eigen initiatief in de
Vecht te gaan zwemmen. “Twee jaar geleden ben ik
‘ontslagen’ bij de reumatoloog en vrij van de zware
medicatie die ik tot dan toe slikte.” Van Lodewijk
mag ze met deze temperaturen niet meer echt langere stukken zwemmen maar haar dagelijkse onderdompeling neemt niemand haar af. “Voor mij is
het net zoals een ander zijn tanden poetst, het voelt
gewoon niet goed als ik dat een dag niet zou doen.”

Gitaarles Vreeland
Gratis proefles
Midas Treub
Kleizuwe 131, Vreeland
midastreub@gmail.com - 0623588657

Frans Mollen (54) zwemt nog iedere dag in de Vecht
vanaf zijn woonboot aan het IJsvogelpad. “Het is zo
geweldig mooi, de ene dag is het water sereen en
rimpelloos en de volgende keer staat er een forse
wind en hap je naar lucht in de golven.” De weekdagen zwemt Frans alleen maar op zaterdag zwemt hij
na het hardlopen met zijn vaste groepje na de koffie

bij Evert Hazelhoff op Duinkerken regelmatig met
hem terug naar zijn ark. “Ik ben begonnen nadat
ik in het voorjaar van 2019 met mijn hockeyteam
meezwom voor Swim to fight Cancer.” Het mooiste
moment was voor Frans toen er dit voorjaar ‘s ochtend vroeg ‘witte wieven’ over de vecht cirkelden.
“Het was bijna windstil, het water als een spiegel en
rechts voor mij kronkelde een meterlange ringslang
door het riet. Prachtig!” Een wetsuit draagt hij nog
niet maar sluit hij niet uit. “Vooralsnog is de uitdaging om de zwembroek aan te houden groter.” Let
daarbij even op de serieuze afstanden (zie foto) die
Frans nog altijd zwemt!

Karin van Dis (56) hield eigenlijk nooit zo van
zwemmen. Maar sinds zij verhuisd is naar haar
woonark en net als ‘bijna buurman’ Frans ging
trainen voor ‘Swim to fight Cancer’, ging ze volledig overstag. “Ik zwem het liefst ‘s ochtends vroeg,
rechtstreeks vanuit mijn bed. De afgelopen zomer
zwom ik nog drie keer per week tot 30 minuten per
keer. Vaak kwam ik dan andere dorpsgenoten tegen. Bijkomend voordeel bleek dat het goed is voor
mijn rug waar ik afgelopen herfst doorheen was
gegaan. Ja, dat het goed zou zijn voor je immuunsysteem was best een motivatie en dat koude water
went inderdaad snel. Karin heeft eind november
voor het laatst in de Vecht gezwommen en gaat
nu naar het zwembad in Mijdrecht om baantjes te
trekken. “Maar wie weet, met een wetsuit en zwemhandschoenen ga ik misschien toch nog wel een
stukje. Het is té leuk namelijk!”

Micha Hamel (50) zwom in zijn jongere jaren al
veel. Op 6 december nam hij zijn laatste duik van dit
seizoen vanaf de zwemtrap bij de Nederlanden in de
Vecht. “Ik zwem sinds twee jaar in de Vecht, meestal
twee keer per week, zonder pak en dan meestal wel
een uur of langer.” Voor Micha gaat het echt om het
zwemmen en dat vindt hij gewoon prettiger bij iets
warmere temperaturen. “In de zomer vind ik het
heerlijk om lange stukken af te leggen, zoals heen en
weer naar Loenen of juist de andere kant op.” Daar is
Micha dan ook wel meteen een kleine twee uur mee
zoet. Bovendien geniet hij op zijn tochten echt van
de natuur, rust en de vogels. “Ik train nergens voor,
ik doe het gewoon voor mezelf.”
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Karolien Verel en
Christel van Rooij
(50+) zwommen
sinds dit voorjaar
vier dagen per
week van 7 tot 8
uur in de ochtend.
Later werd het te
druk met de bootjes en omdat deze
dames geen wetsuit
hebben en (bijna)
puur natuur zwemmers zijn werd het
in november toch
wel echt te koud.
Maar als ze gingen
was het wel meteen naar de ‘Glashut’ of ter afwisseling een rondje
Spiegelglas. “Bij de ark van Ciska van Leusden is het

altijd een fijne stop met een warm kopje thee.” Ze
kijken er alweer naar uit om in het voorjaar de vroege vogels en andere Vreelandse Vechtzwemmers te
ontmoeten!
Ankie Bots zwom tot medio december nog twee
keer per week vanaf Duinkerken naar de overkant
van de Vecht. Vaak ging ze met ‘buuf Scarlett’ die
een paar huizen verderop woont. “Ik doe het vooral
omdat het een goede cardiotraining is en uitstekend
werkt voor het vasculaire systeem.” Ankie gelooft
stellig in de visie van ‘The Ice Man’ Wim Hof met
zijn toegankelijke en door de wetenschap onderschreven methode. “Nu de temperatuur van het
water dusdanig laag is geworden vraag ik me af of
dit nog wel zo goed is voor mij en niet te veel risico’s
meebrengt. Met een wisselbad onder de douche kan
ik immers in de winter hetzelfde effect bereiken en
dat kan ik iedereen, die in aanmerking komt voor
deze methode, van harte aanbevelen; warm-koudwarm!”
P.v.d.H.

Bedrijvigheid – Winebar De Proeverij
Lisette Groeninx van Zoelen en Agung Rodermond
Winebar De Proeverij is een sfeervol restaurant
met een mooie selectie aan wijnen, lekkere happen en informeel Indisch diner, gelegen aan het
pittoreske historische Kerkplein van Loenen.
Eigenaressen Lisette en Agung verzorgen ook
afhaalservice, catering en private dining.
Als ik aan het einde van de middag het restaurant binnenloop geurt het er heerlijk naar Indisch eten. Ik mag letterlijk een kijkje nemen
in de keuken waar Agung achter de wok staat
en Lisette de bestelde afhaalgerechten inpakt.
Vanaf mijn krukje in de hoek van de keuken sla
ik dit gezellige tafereel gade en vraag de dames
naar hoe het ooit allemaal begon.
De van origine Balinese Agung kwam 25 jaar
geleden voor de liefde naar Nederland, naar
Den Haag om precies te zijn. Daar ging zij drie
maanden in de leer bij haar schoonmoeder om
zich de Nederlandse keuken eigen te maken.
Koken is dan ook haar grootste hobby die haar
met de paplepel is ingegoten. Als jong meisje
keek ze al graag bij haar moeder in de pannen
en ontwikkelde zich zo tot een ware kokkin,
gewoon door te kijken en te doen. Na zes jaar
Den Haag verhuisden Agung en haar man naar
Loenen waar zij haar eigen cateringbedrijf aan huis
begon.
Compagnon Lisette volgde de hotelschool in Maastricht waarna zij vervolgens tien jaar lang werkte
als bedrijfsleider bij een privérestaurant met kookschool en catering. Toen ze hier niet verder kon
groeien begon ze samen met onze hoofdredactrice KookKunst, een ‘cateringbedrijf met culturele
omlijsting.’ Dit bedrijf hebben ze jarenlang met
veel plezier gerund totdat het onregelmatige werk
te lastig te combineren was met de kinderen die
inmiddels geboren waren. Ondernemende Lisette
had ook een tijd Nedervecht Wijninkopers, een
wijnwinkel op de Lindengracht in Vreeland, zette
met een horecacommissie de horeca op de Loenense Golfclub op en runde met een vriendin de bar
van de hockeyclub in Loenen.
Agung en Lisette leerden elkaar kennen via hun
kinderen en fantaseerden al langer over een gezamenlijke horecazaak toen zij in oktober 2018 zagen
dat het pand van De Proeverij te koop stond. Dit
was voor hen een buitenkans die ze niet voorbij
konden laten gaan. Het idee voor een wijnbar met
happen was al snel geboren en in juni 2019 openden zij de deur van Winebar De Proeverij. Door het

grote succes van Agungs heerlijke happen werd het
winebar-concept uitgebreid tot restaurant, waar
klanten ook eten kunnen afhalen. Van privé lunches, grote diners en high teas tot verjaardagen of
vergaderingen, alles kan bij de dames.
En toen kwam corona… ook voor de eigenaressen
van De Proeverij een taaie tijd. Razendsnel speelden
zij in op de horecasluiting door zich geheel op de
afhaalmogelijkheden te richten, waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt door veel nieuwe en vaste
klanten. Alles wordt vers gemaakt, er komen geen
pakjes of zakjes aan te pas. En intussen is Agung bij
onze dorpsgenoot en kok Rogier Sluijter in de leer
gegaan. Samen doken zij zes dagen lang de keuken
in op zoek naar een mooie mix van de Aziatische
en Europese keuken. Hiermee willen Agung en Lisette, zodra het weer kan en mag, invulling geven
aan hun grote wens: een onderscheidend restaurant waar ze gerechten serveren met een Aziatische
touch, gemoderniseerd met Europese invloeden.
Na mijn interview in de keuken kon ik de verleiding natuurlijk niet weerstaan en ging ik naar huis
met een verrukkelijke Indische take-away. Een
echte aanrader! Voor meer informatie zie de Facebookpagina De Proeverij Loenen.
A.F.

Voor drukwerk dat
communiceert

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

Een creatieve kerstvakantie
Misschien ziet deze kerst er wel anders uit dan jullie
gewend zijn. Komen jullie andere jaren misschien
met de hele familie samen, gaan jullie op vakantie
of dagjes weg in Nederland? Veel van de dingen die
jullie gewend zijn, mogen door de strenge corona-regels nu even niet. Maar gelukkig kunnen jullie
nog wel gewoon je fantasie en creativiteit gebruiken!
In deze kidsredactie vinden jullie Kerst-Knutsel-Tips
van Astrid van kek kadootje!
We zijn reuze benieuwd naar al jullie mooie huisjes,
stuur je een foto naar info@vreelandbode.nl?

Uitleg Vreelandse (kerst) huisjes:
Nodig:
Karton
Schaar
Lijm
Wol
Plakband
Stiften
Verf
Glitterlijm
Strass-steentjes
Wat je in huis hebt om te knutselen.
✎ Teken een huisje op het karton. Hoe jouw huis
eruitziet bepaal je zelf, het wordt jouw dorp!

THEO SCHUMACHER .NL
MEESTERSCHILDER
+++

Tel. 0294 - 23 09 61
✄ Knip het huis uit en knip in de zijkanten kleine
v’tjes. De zijkanten lijken een beetje op haaientanden. Aan de onderkant knip je twee smalle stukjes
uit het huisje waar de staanders in komen.

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

✄ Voor de staanders heb je ook karton nodig van
ongeveer 1x2cm. Knip in het midden een reepje
eruit tot voorbij het midden. Pas op dat je niet alles doorknipt! Probeer of de staanders onder in de
weggeknipte reepjes van het huisje passen. Het is
even passen maar het gaat je lukken en vraag anders iemand om hulp.
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✎ Teken op een stuk karton 1 of 2 raampjes en een
deur. Knip deze uit. Je kan deze helemaal inkleuren
wat je zelf wil. Smeer met Pritt stift of andere lijm de
achterkant in en plank deze op de wol wat je om
het huisje hebt gewikkeld.

✄ Dan zoek je een kleur wol uit (of meerdere) je
plakt met plakband het eerste stukje aan de achterkant van het huisje vast. Dan wikkel je de wol langs
de haaientanden om het huisje, zigzag, recht, in
een kruis, wat je mooi vindt. Het einde plak je weer
vast met een plakbandje van de achterkant en je
knipt de draad af.

✎ Nu het dak nog, versier dit met wat je wil en hoe
je dit wil. Golfjes, stippen, dakpannen, glitters, glitterlijm, gebruik je fantasie. Als dit klaar is zet je de
staanders onder je huisje. De reepjes die je uit het
huisje hebt geknipt schuif je in de staanders zo kunnen je huisjes staan.

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

✎ Maak je een dorp of straat en vergeet de kerstboom niet! Leg achter de huisjes een lichtslinger
zodat jouw straat of dorp in het donker ook goed
te zien is.
Veel knutselplezier!
Groetjes Astrid
www.kekkadootje.nl

Dames - Herenkapsalon

“Doe je haar, dan
ben je helemaal klaar“
made by Mik Verhoef
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur
Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028.

Houd
Vreeland
mooi!
Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl
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‘Warme’ herinneringen aan 2020
Vervolg van pagina 1

Molenaars Karen en Sam
van korenmolen De Ruiter

“Mensen zijn meer gaan thuisbakken”

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

puur naar het resultaat. Medewerkers bepalen zelf
wanneer ze werken. Mijn advies aan iedereen die
thuis werkt is: maak een strakke planning. Ik kreeg
al complimenten van mijn teamleden. Ze vinden
me nu meer een facilitator dan een manager.” Als
voorbeeld geeft hij tot slot zijn eigen agenda. “Ik sta
vroeg op en reserveer van 8.30 tot 9.30 een uur sporten. Ook voor de lunch reserveer ik een uur. Per dag
zet ik zo’n 10.000 stappen. Ook na corona zullen we
meer thuis blijven werken. Dat is nu geaccepteerd.
En de kantoren, die krijgen een sociale functie.”

Martine Griffioen:

“De eerste lockdown was écht een shock”
Vo e t r e f l e x t h e ra p i e

Marjolein Ophoff

“Toen wij half april onze deuren voor het publiek
moesten sluiten hebben wij een noodwinkel gemaakt: een toonbank in de ingang met daarop al
onze producten. De verkoop is behoorlijk gestegen
sindsdien! Wij merken dat mensen veel meer thuis
bakken, hun eigen brood willen maken met meel
van de eigen dorpsmolen, bewuster duurzaam met
eten bezig zijn en meer lokaal willen kopen. Zeker
ons recept ‘bakken zonder kneden’ is een groot
succes. Met ons meel en dit recept is brood bakken
echt voor iedereen gemakkelijk te doen! Het recept
staat op de website www.korenmolenderuiter.nl.
Natuurlijk hopen we dat we snel weer open mogen,
we missen de rondleidingen en het contact met
groepen en hopen dat mensen snel weer een beetje
cultuur kunnen komen opsnuiven in de molen. De
noodwinkel is elke zaterdag open, iedereen is van
harte welkom!”

Dennis van Genderen:

“2020 heeft me veel gebracht”

Op de inmiddels beruchte donderdag in maart
hoorde Martine Griffioen dat ze thuis moest gaan
werken. Ze kreeg een extra groot scherm en werd
aangesloten op de Teams app van Microsoft om
online te kunnen vergaderen. Martine: “Ik ben executive assistent bij Eriks Special Industrial Service
Providers. Sinds oktober ben ik niet meer op het
hoofdkantoor in Utrecht geweest. En ja, ik mis de
sociale contacten met mijn collega’s.”
Aan het thuiswerken zitten wel een paar voordelen,
vindt Martine. Zo heeft ze geen reistijd meer en zijn
de online contacten met collega’s de laatste tijd persoonlijker geworden. Haar eetkamer is omgetoverd
tot thuiswerkplek. Echt tijd voor zichzelf neemt
Martine nog niet. Ze vertelt: “Steeds als ik denk dat
ik een broodje ga smeren of even ga relaxen, gaat
de telefoon alweer. Ik moet wel wat meer tijd voor
mezelf nemen.” Dan lachend: “Mijn enige uitje met
een mondkapje is op donderdagavond naar de AH
in Kortenhoef. Dan doe ik gelijk de boodschappen
voor mijn ouders. Gelukkig heb ik een fijn huis
en een lekkere tuin. Wat ik van 2021 verwacht? Ik
hoop dat we in het tweede kwartaal weer vaker op
kantoor gaan werken, maar gedeeltelijk thuiswerken zal wel gewoon blijven.”

Anne-Marie Greefhorst, gastvrouw bij ’t Kampje:

“Troost bieden in moeilijke
tijden is het mooiste dat er is”

Adverteren?
Voor meer informatie en dorpsagenda, kijk op:

www.vreelandbode.nl

Een nieuwe vaste baan, een nieuwe liefde, een positieve coronatest: Dennis van Genderen kijkt tevreden terug op 2020, vooral ook omdat de corona
die hij zelf kreeg meeviel. Heel toevallig kreeg Dennis begin dit jaar een nieuwe baan als projectleider
outsourcing van werkplekken. Hij vertelt: “Grote organisaties geven we advies op het gebied van
online thuiswerken. Inmiddels werken ontzettend
veel mensen vanuit huis. Daar zitten voordelen
aan, zoals minder gebruik van de auto, maar ook
je eigen tijd indelen.” Onlangs had Dennis nog een
online personeelsfeestje dat duurde van 15.00 uur
tot 23.00 uur en ontzettend gezellig was. “Ik heb nu
veel collega’s die ik nog nooit in levenden lijve heb
gezien. Toch zijn het al vrienden geworden. Ik heb
ook een nieuwe manier van aansturen geleerd. We
kijken niet meer naar tijd en aanwezigheid, maar

“We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt. Ook
al omdat we geen beroep konden doen op onze
vrijwilligers.
Lees verder onderaan op pagina 11
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Passie voor vuur

Kort nieuws

Age Hellingwerf (1949) is geboren en getogen op
het Kerkplein in de winkel van zijn ouders. Als
oudste zoon van de Vreelandse ‘winkel van sinkel’
heeft hij van jongs af aan hard gewerkt.
“Als jochie van 5 jaar hielp ik al bij melkboer
Stapper: vóór school hielp ik met melk venten, en
na school met opruimen en ophalen van de melkflessen. Dan heb ik 33 jaar gedaan. En ik hielp ook
in onze eigen winkel natuurlijk. Op zaterdag was
ik bij de Sperwers als voetballer, jeugdtrainer en
jeugdsecretaris.” Na de christelijke lagere school
in Vreeland ging Age naar de Technische school
in Breukelen en Amsterdam. Hij ging in dienst,
en toen hij terugkwam begon hij in 1970 als automonteur bij de EVAB, waar hij tot de sluiting
in 2014 bleef werken. Drie jaar later werd hij gevraagd voor de vrijwillige brandweer. Ook al verhuisde hij datzelfde jaar naar Loenen en ook al
heeft hij vele banen tegelijk en na elkaar gehad, hij
is altijd bij de brandweer Vreeland gebleven. Als
brandwacht, postcommandant, brandweerduiker
en 21 jaar als instructeur. Officieel is hij met pensioen, maar nog steeds organiseert hij de oefeningen
op dinsdagavond. Hij mist het lesgeven, het overdragen van kennis, maar hij verveelt zich niet, zit
nooit lang stil.

“De veiligheid van de huizen is ook
verbeterd, door brand- en koolmonoxidemelders en goede isolatie.”
In de loop van de 47 jaar dat Age bij de brandweer
werkte, is er heel veel veranderd. Er zijn nu ook
vrouwen opgeleid: twee van de 18 brandweerlie-

Donateurs bedankt!
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Kerst in de Sint Nicolaaskerk

den van korps Vreeland-Loenen zijn vrouw. Het
werk is veel veiliger geworden, door veel betere
kleding, door meer kennis, door beter materieel.
De veiligheid van de huizen is ook verbeterd, door
brand- en koolmonoxidemelders en goede isolatie. “Hoewel meubels van Ikea helemaal niet veilig
zijn”, aldus Age, “die branden veel sneller dan ouderwetse meubels.”
Age verwacht een rustigere jaarwisseling dan anders, doordat vuurwerk dit jaar is verboden. “Maar
er is nog steeds vuurwerk, veel mensen hebben
het nog in huis van eerdere jaren. Of er is illegaal
vuurwerk gekocht. Zelf hou ik van siervuurwerk,
ik heb het 33 jaar verkocht bij de Zevenklapper
in Hilversum. Prachtig! Als brandweerman hebben we vaak last gehad van jongeren die ons lastig
vielen met strijkers of rotjes, als we aan het werk
waren. Schandalig.”
Vol passie vertelt Age over zijn tijd bij de brandweer. Over alle cursussen die hij heeft gevolgd,
over hoe brand zich ontwikkelt, hoe rook en vuur
zich laten ‘lezen’, dat je dat moet begrijpen voor je
goed kunt blussen. Hij wijst naar de tafel en weet
hoe lang het duurt voor deze zal gaan branden, hij
weet hoe de rook zich door de kamer gaat bewegen
en hoe je dan moet blussen. Hij geniet er nog steeds
van om naar vuur te kijken. Hij geniet van de hitte
van het vuur, en is nooit bang geweest tijdens een
brand. Een brandweerman in hart en nieren! M.S.

Het jaar 2020 zit er weer bijna op. Het was het jaar
waarin de Vreelandbode haar 12,5 jarig bestaan
vierde, een bijzondere mijlpaal! Ook dit jaar kregen alle Vreelanders weer elke maand gratis de
Vreelandbode in de bus, mogelijk gemaakt door
de opbrengst van de advertenties en de geheel
vrijwillige inzet van de redactie. Een aantal van
u heeft gehoor gegeven aan onze suggestie vorig
jaar om de Vreelandbode met een vrijwillige bij-

drage te steunen. Daarvoor willen wij u hartelijk
danken! De donateurs worden vermeld op de
website, tenzij u aangeeft dat u daar geen prijs op
stelt. Voor degenen die ook graag iets willen bijdragen aan de totstandkoming en distributie van
de Vreelandbode: ons rekeningnummer staat in
het colofon.
Wij wensen u allen alvast een goed, gezond en
gelukkig 2021 toe, waarin wij ons weer 100%
gaan inzetten om informatieve, leuke en interessante Vreelandbodes af te leveren!

Vervolg van pagina 10
Toen in maart de eerste lockdown werd afgeroepen, was dat voor onze bewoners heel moeilijk te
begrijpen.” Aan het woord is Anne-Marie Greefhorst, gastvrouw op de gesloten afdeling De Zonnebloem van ’t Kampje in Loenen a/d Vecht. Ze
vervolgt: “Bij ons wonen zo’n 28 mensen met dementie. Het was moeilijk om aan hen uit te leggen
dat ze geen bezoek meer mochten ontvangen. Als
familie voor het raam stond te zwaaien, was dat
voor hen onbegrijpelijk.”Anne-Marie vindt dat ze
de mooiste baan van de wereld heeft. Juist in deze
moeilijke tijden kan ze de bewoners troosten en
een arm om hen heen slaan. “We hebben een super
team en het mooie is dat er bij ons niemand corona

heeft gekregen. Dat geldt voor het personeel én de
bewoners. Privé zijn we allemaal super voorzichtig. En op het werk dragen we inmiddels allemaal
mondkapjes. Ik ben trots op al mijn collega’s. Inmiddels mogen onze bewoners ook weer gedoseerd
bezoek ontvangen. Ook dat doen we heel zorgvuldig. Tegen iedereen die dit leest wil ik zeggen: laten
we goed op elkaar letten en aandacht besteden aan
eenzame ouderen. Dus weg met de korte lontjes in
de supermarkt, mondkapjes voor én ‘ja’ zeggen als
we gevaccineerd kunnen worden.” Tot slot hoopt
Anne-Marie dat de horeca weer snel open kan. “Ik
heb te doen met deze sector, die het hoofd amper
boven water kan houden.”
C.L. en J.J.

Zoals in de vorige Vreelandbode stond vermeld, zullen we op kerstavond én kerstochtend twee korte vieringen houden in de St Nicolaaskerk. Nog even ter
herinnering: in elke viering kunnen we maximaal 30
mensen ontvangen, en werken we uitsluitend met
aanmeldingen. Iedereen is welkom, maar helaas is vol
ook echt vol. Het is niet bepaald ‘des kerks’ natuurlijk, maar we moeten het nog even doen met ‘wie het
eerst komt, het eerst maalt’. Op 24 december worden
de diensten gehouden om 20.45 en 22.00 uur. Beide
duren een half uur. Op 25 december worden de diensten gehouden om 9.30 en 10.30 uur. Ook deze duren
allebei een half uur. Op beide dagen wordt de laatste
dienst ook via livestream uitgezonden, te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl. Wilt u zich aanmelden, of
informeren of er nog plek is?
Dat kan via vz@pkn-vreeland.nl.

Oudjaar in de Sint Nicolaas Kerk
De kerk is al een aantal jaar dicht op oudjaarsavond.
Maar omdat dit jaar vrijwel iedereen thuis zal zijn, willen we toch weer iets ‘aanbieden’. We zullen een kort
vesper (avondgebed) vormgeven, op 31 december van
19.30 tot 20.00 uur. Denk dan vooral aan: ruimte voor
stilte, terugkijken op 2020, bezinning, mooie teksten en
muziek. Ook hierbij moeten we werken met aanmeldingen vooraf en is er plaats voor maximaal 30 mensen.
Houd onze Facebook (St Nicolaaskerk Vreeland) en
website in de gaten voor verdere info. Alvast aanmelden? Dan kan via vz@pkn-vreeland.nl.

Nieuw voetbalveld
De verrassing was groot toen Sint op 4 december niet
alleen cadeaus op school kwam brengen, maar ook een
nieuw voetbalveld! Na maanden met gevaar voor valpartijen en blessures door spelen op kapotte matten,
en eindeloos bellen met de gemeente over vervanging,
is het oude veld leeg getrokken en ligt er een nieuwe,
strakke mat. De kinderen kunnen eindelijk weer voluit!
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Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

De warmte van kerst

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

Gedurende de jaren dat we in
Zuid-Afrika woonden, stond
december voor: zomervakantie. Op de theologische
faculteit in Stellenbosch, waar
ik werkte, was november altijd de hectische afrondingsmaand aan het eind van het
academisch jaar. Begin december werden de werkdagen dan steeds korter, en
de koffie- en lunchpauzes langer. En, heel belangrijk:
de ‘eindejaarsfeestjes’ (en vroege kerstetentjes) werden met elkaar gevierd. En dan moet je je voorstellen
dat er met elke denkbare groep een eigen feestje werd
georganiseerd: het kleine team van de vakgroep, de
docenten met elkaar, het administratiepersoneel met
elkaar, álle collega’s samen, vriendengroepen, enzovoort. Voor mij betekende het minstens vijf feestjes en
etentjes aan het eind van het jaar. Een beetje vergelijkbaar met wat we in Nederland doen met onze nieuwjaarsborrels, denk ik. Maar dan in zomerse sferen. Denk
aan een goeie braai tot ’s avonds laat of een uitgebreide lunch op een wijnboerderij, in de Afrikaanse zon…
Die zomerse decembers wenden snel, moet ik zeggen.

Maar kerst vieren in 38˚C, compleet met kerstversiering die precies hetzelfde is als hier - kerstbomen, mutsen, sneeuw en rendieren… Daar zijn we nooit aan
gewend geraakt.
Toch bijzonder, dat ons beeld van kerst (tot in tropische oorden) zo sterk wordt bepaald door kou en
sneeuw en donkere dagen. Dat gevoel dat we bij
kerst in Nederland hadden, dat verloren we dan ook
een beetje in Zuid-Afrika. We waren vooral bezig met
genieten van de zomer, zon, zee en strand.
En ja, dat missen we allemaal wel, weer terug aan deze
kant van de wereld. De donkere, grijze dagen zijn soms
(mentaal) best moeilijk door te komen. Maar eerlijk is
eerlijk: de lichtjes in het donker, de kerstbomen, kerstmutsen en rendieren: het valt allemaal weer op z’n
plek. Het is geen 38 graden, maar de warmte van deze
typische kerstgezelligheid doet veel.
De kerstdiners zullen dit jaar anders gaan dan anders,
niet alleen voor ons in vergelijking met Zuid-Afrika,
maar voor iedereen. Maar ik hoop dat niemand verstoken blijft van de échte ‘kerstwarmte’. De warmte van
nabijheid, ondanks afstand. De warmte van aandacht
en liefde. En de warmte van het (L)licht van Kerstmis.
Ds. Rineke van Ginkel

Sinterklaas intocht
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

Vervolg van pagina 1
Werkelijk aan alles was gedacht: eigen BOA’s,
EHBO, aankondigings-Pieten, pepernoten in zakjes
verpakt, 1,5 meter lange visnetten waarmee de cadeautjes en snoep uitgedeeld kon worden, gezinnen
die in hun eigen tuin zouden blijven en ruime verzamelpunten waar grote vakken getekend zouden
worden voor de gezinnen waar de Sint niet door de
straat zou komen.
Gesprekken zijn er gevoerd met burgemeester, wethouders en handhaving. Een vergunning kon niet
afgegeven worden omdat er geen evenement georganiseerd werd. Om alle (groot)ouders te informeren over de route werden er 750 brieven en kleurplaten door het dorp verspreid. Was dit niet gebeurd,
dan was er niets aan de hand geweest. Helaas werd
de rondrit door deze verspreiding van informatie
tot een evenement ‘verheven’. Op straffe van een
dwangsom van € 5.000,- werd de intocht verboden
en moesten alle zeilen bijgezet worden om te communiceren dat de intocht een dag later niet door
kon gaan. Uiteindelijk is Sint zonder vooraankondiging op zijn eigen verjaardag, 5 december, toch
door het dorp gaan rijden. Veel kinderen werden
totaal onverwacht verrast met een vrolijke zwaai of

een bezoekje van Sint en een zakje lekkers van de
Pieten, wat een onvergetelijk feest was het! Dank u
Sinterklaasje! (en uw pieten)
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Nieuwe buren

Beste Vreelanders, ik dank jullie voor
het in mij gestelde vertrouwen.
We zien elkaar vast nog in het dorp!
Ik wens jullie een gezond 2021.
Groet Nelly.

Martin Teffer en Marrit Leenstra
“We zijn happy en heel erg trots dat we in ons
zelf ontworpen project wonen”, zeggen de
nieuwe bewoners van Vossenlaan 1. Martin
Teffer en Marrit Leenstra wonen half december precies één jaar in Vreeland en hebben nog
geen dag spijt gehad!
Martin (55) en Marrit (47) leerden elkaar in 1991
al kennen, maar het duurde nog twaalf jaar voordat de vonk oversprong. In hun jeugd woonden ze
ver van elkaar en kruisten hun paden niet. Maar
een gezamenlijke passie bracht daar verandering
in en vanaf hun vroege twintiger jaren lopen hun
paden gelijk op. Martin is geboren in Amsterdam
en groeide samen met zijn oudere broer op in
Purmerend. Na de middelbare school keerde hij
terug naar Amsterdam om economie te studeren.
Marrits roots liggen in Groningen, Ter Apel, waar
zij samen met haar broer en jongere zus woonde.
Op haar 17e verhuisde Marrit voor de studie politicologie naar Amsterdam. En hier kruisten hun
paden. Naast hun studies zijn zowel Martin als
Marrit op hoog niveau aan het volleyballen. De
passie voor de sport wint en beiden doen een stapje
terug met hun studie. Het volleyballen staat op de
eerste plaats en ze trainen voor nationale en internationale kampioenschappen en de Olympische
Spelen. Martin legde zich later meer toe op het
trainen en coachen, in zowel binnen- als buitenland, en Marrit op het beachvolleyballen.
Na twintig jaar dag en nacht gevolleybald te hebben, stopten ze in 2008 helemaal en ontstond er
ruimte voor iets nieuws. Toevallig hadden beiden
ook veel interesse in interieurbouw en -ontwerp.
Martin ging een praktijkopleiding meubelmaker

doen en heeft inmiddels met veel plezier al tien
jaar een eigen meubelmakerij. Ook Marrit vond
haar nieuwe passie in het interieur en is een interieurontwerp opleiding gaan doen. Zij combineert
haar eigen ontwerpbedrijf met een administratieve baan bij een architectenbureau.
Tijdens hun jaren in de topsport was het niet mogelijk om daarnaast andere sporten te beoefenen.
Toen ze daarmee gestopt waren kwam er ruimte
voor een nieuwe hobby. Een jaar of zes geleden
kochten ze een racefiets om daarmee als mooi
weer fietsers en op een rustig tempo de mooie natuur buiten Amsterdam te leren kenen. Van terras
naar terras fietsten Martin en Marrit onder andere
door de Vechtstreek. Een korte pauze op de Van
Leerbrug was het eerste moment dat Vreeland in
hun hart kwam. Vreeland was dus een logische
zoekopdracht op Funda toen de wens ontstond om
hun appartement in Amsterdam Zuid te verruilen
voor een huis in de natuur. Het duurde even en
ondertussen werden andere dorpen bezocht, maar
uiteindelijk kwam het perfecte huis op de markt.
Het monumentale pand uit ongeveer 1850 had alles wat ze zochten: een opknapper, mooie tuin in
de zon, monumentaal en een schuur. De verkoop
en vergunningaanvraag verliepen soepel. Marrit
ging aan de slag met het maken van de 3D ontwerpen en Martin maakte de keuken en het interieur in zijn atelier in Maarssen. Na een klein jaar
verbouwen verhuisden Martin en Marrit op 14
december 2019 naar de Vossenlaan 1 in Vreeland.
Door de maatregelen kwam het er nog niet van,
maar zodra het weer mag, kijken ze er naar uit om
meer buren en dorpsgenoten te leren kennen!
W.T.

Nieuwjaarsduik gaat niet door
IJsclub Voorwaarts Vreeland
Met de winter in aantocht heeft het bestuur van de
IJsclub Voorwaarts Vreeland zich gebogen over de
vraag: Hoe gaat ons seizoen eruit zien? Voorzitter
Gerdjan Rapati: “Heel jammer natuurlijk, dat we
door corona dit jaar onze nieuwjaarsduik moeten
missen. Anderhalve meter lijkt moeilijk te handhaven en dus vinden we het risico te groot. Ook Unox
had ons trouwens al geschreven dat ze dit jaar geen
nieuwjaarsduiken zullen ondersteunen.”
Wat kan er dan wel? Gerdjan vervolgt: “Natuurlijk
staan we in de startblokken om, als er vorst wordt
beloofd, het kinderijsbaantje op het Maartenplein
weer aan te leggen. En nu verschillende weermannen ons een strenge winter in het vooruitzicht stel-

len, hopen we eindelijk weer eens een toertocht op
de Loenderveense plas te organiseren, want dat is
alweer twaalf jaar geleden. We hebben al met de
KNSB overlegd hoe dat veilig zou kunnen. Hopelijk komt die echte winter er zodat wij ook weer
eens kunnen zeggen: it giet oán.”

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
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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

Besluit N201 uitgesteld
Het besluit over de aanpak van de N201 is wederom uitgesteld. In het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is discussie ontstaan
over de kosten en de baten van het plan dat er nu
ligt. Het college werkt nu aan een aangepast voorstel dat ‘kleiner en effectiever is.’ Wat dat precies
inhoudt zal half december duidelijk worden, dan
stuurt Gedeputeerde Staten een aangepast voorstel naar Provinciale Staten. Op 20 januari zal de
Statencommissie Mobiliteit dat plan
bespreken en daar is dan ook de mogelijkheid voor iedereen die dat wil om in
te spreken over de plannen. Op 27 januari zal Provinciale Staten dan besluiten
over het voorstel.

gemeente en de projectontwikkelaar binnenkort
verder in gesprek om te bepalen voor welke kortetermijnoplossing er moet worden gekozen.
In de gesprekken met de Dorpsraad geven beide
partijen aan open te staan voor zo’n kortetermijnoplossing. Iedereen zet zich daar op dit moment
voor in en wij hopen op een snelle oplossing. Wat
betreft een permanente oplossing, daarvoor moet
eerst worden onderzocht waar de oorzaak ligt. De
inschatting is dat dit nog wel even kan
duren en de Dorpsraad is dan ook blij
dat alle betrokkenen aangeven zich te
willen inzetten voor het zo snel mogelijk weer bereikbaar maken van de
Bergseweg voor voetgangers en fietsers.

Brug Bergseweg
De Dorpsraad heeft de afgelopen maanden wekelijks contact met de gemeente over de situatie rond
de brug op de Bergseweg. Onze insteek daarbij is te
zorgen dat er zo snel mogelijk een, eventueel tijdelijke, oplossing komt zodat tenminste voetgangers
en fietsers de weg weer kunnen gebruiken. Er is in
opdracht van de gemeente een verkeersonderzoek
gedaan en daaruit zijn twee mogelijke tijdelijke
oplossingen gekomen. Op basis daarvan gaan de

Huisarts
In het dorp leven sinds het vertrek van dokter Klever veel vragen over de nieuwe huisartsenpraktijk
en de huisartsenzorg in Vreeland. De Dorpsraad
heeft daar contact over met de huisartsen. Zij hebben ons uitgenodigd voor een gesprek. Dat staat
gepland op korte termijn. Ook de gemeente heeft
de Dorpsraad laten weten in gesprek te zijn met de
praktijk over de huisartsenzorg in Vreeland.

Bericht
van de
Dorpsraad

Winters warm recept
Glühwein hoort helemaal bij deze tijd van het
jaar. Een echt feestelijk drankje dat het huis
vult met heerlijke winterse geuren en het is
ook nog eens heel eenvoudig om te maken.
Alleen al om de handen aan te warmen na
bijvoorbeeld een frisse winterwandeling! De
geurige specerijen zorgen na het eerste slokje
direct voor een aangename warme gloed door
het lichaam. En voor wie het hoofd daarbij
koel wil houden kan de wijn simpelweg vervangen door druivensap voor een alcoholvrije
variant. Ook heerlijk als basis voor stoofpeertjes. Proost, op een warme winter!

Recept voor 1 liter
2 sinaasappels
1 liter rode wijn of druivensap
2 kaneelstokjes (plus eventueel extra voor garnering)
2 steranijs (plus eventueel extra voor garnering)
8 kruidnagels
1 mespunt nootmuskaat
Suiker naar smaak

Bereiding
Boen de sinaasappels goed schoon, halveer de ene
en steek de kruidnagels in de schil van de twee
helften. Snijd de andere in plakjes en bewaar voor
garnering. Verwarm de wijn of druivensap en
voeg de sinaasappel met kruidnagel, de steranijs,
kaneelstokjes en nootmuskaat toe. Laat 20 minuten zachtjes koken met deksel op de pan. Schep
met een soeplepel de warme wijn in glazen en serveer met plakje sinaasappel en eventueel steranijs,
kaneelstokje en suiker.

Jeugdvoorstelling Nijntje in Theater De Dillewijn
Op zondag 3 januari 2021 kunnen peuters en kleuters vanaf 2 jaar genieten van een vrolijke voorstelling over Nijntje. Actrice en zangeres Marianne van
Houten neemt de kinderen mee in het verhaal van
Nijntje die een dagje gaat fietsen. Nijntje is thuis en
heeft zin om erop uit te gaan. Ze pakt haar fiets en
gaat op pad, ze fietst langs het bos, de boerderij, de
speeltuin en naar opa en oma Pluis.
‘Nijntje op de fiets’ is gebaseerd op verschillende
verhalen uit de Nijntje-boekjes. De voorstelling
wordt gespeeld in een herkenbaar decor waarin de
wereld van Nijntje, leuke liedjes en de iconische tekeningen van Dick Bruna op een verrassende manier een rol spelen. Theater De Dillewijn is gevestigd in een mooi kerkje op maar 10 minuten rijden
vanaf Vreeland. Adres: Stichts End 57, Ankeveen.
Aanvang 14.00 en 15.15 uur. Kaarten à € 9,- via
www.dedillewijn.nl.
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Vreeland Vroeger en Nu
Kasteel Vredelant in het heetst van de strijd
door Juliette Jonker

Coll. Rijksmuseum

“Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen” klinkt het deze week wanneer de kerstliedjes
gezongen gaan worden. “Vrede in Utrecht” dacht
bisschop Hendrik van Vianden in 1260, toen hij
het kasteel dat hij op het huidige Sperwerveld had
gebouwd de naam ‘Vredelant’ gaf: land van vrede.
Nu gebeurde er van alles rond het kasteel, behalve
dat er vrede heerste. De bisschop had dit kasteel namelijk bijna als een vorm van provocatie gebouwd
op de grens van zijn territorium, en die van zijn
vijanden: de graven van Holland en de heren Van
Amstel, zeer machtig geworden leenmannen van
de bisschop. Een soort drielandenpunt dus. En ook
nog eens heel strategisch gelegen in een scherpe
bocht van de Vecht, zodat het kasteel al deels door
water omringd was en er gemakkelijk controle over
de vaarroute gehouden kon worden.
De nederzetting die bij het kasteel ontstond kreeg
dezelfde naam ‘Vredelant’, later verbasterd tot
Vreeland. Het kasteel was 43 x 29 meter, rechthoekig met op de hoeken ronde torens. Het leek erg op
het Muiderslot.
Het kasteel is meerdere keren belegerd. De eerste
keer was in 1273 door Gijsbrecht van Amstel. De
aanval mislukte, maar hij kreeg het kasteel een paar
jaar later alsnog in handen, zonder strijd maar als
onderpand voor een grote lening aan de bisschop
van Utrecht. De bisschop trok ten aanval tegen
Gijsbrecht, met hulp van een andere vijand, graaf
Floris V. Die belegering is op bijgaande prent te
zien. ‘In het heetst van de strijd’ zien we de strijders

afgebeeld, en daarmee toepasselijk voor deze Vreelandbode met als thema ‘warm’! Ook later zijn
er aanvallen geweest. In 1346 had het kasteel zelf
vuurgeschut, zogenaamde ‘bussen’. Dit is voor zover bekend het oudste bekende gebruik van buskruit in Nederland.
In 1529 is het kasteel op last van Karel V afgebroken Hij had bakstenen nodig voor de bouw van
zijn dwangburcht Vredenburg in Utrecht. Stenen
waren duur dus waarom niet hergebruikt? Kasteel
Vredelant had zijn functie als bescherming voor
Utrecht verloren, dus werd het neergehaald. De
stenen werden stuk voor stuk schoongebikt en met
schepen over de Vecht naar Utrecht vervoerd.
De fundamenten van het kasteel liggen nog onder
het gras. Dat is ook de reden dat de geplande inrichting van een deel van het Sperwerveld als parkeerplaats anders is dan veel Vreelanders gewenst
hadden. De kant van de Raadhuislaan mag hier niet
voor gebruikt worden, want juist hier ligt een deel
van het fundament. Straks komen de auto’s dus aan
de kant van de Kleizuwe te staan. Er zijn plannen
om de contouren van het kasteel weer tot leven te
laten komen, bijv. in de vorm van hagen, een wandelpad of iets dergelijks.
P.S. In de laatste Vechtkroniek staat een mooi artikel van
Anton Cruysheer over het middeleeuwse Vreeland en het
kasteel. Wie lid is (of wordt) van de Historische Kring Loenen
heeft of krijgt dit tijdschrift in de bus! En in het Centraal Museum in Utrecht is een fraaie tentoonstelling ‘De ommuurde
stad’, met o.a. een schilderij van kasteel Vredenburg.

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

Woensdag t/m zaterdag
afhalen overheerlijke
Indonesische gerechten
Zie onze Facebookpagina:
De Proeverij Loenen
of bel Lisette 06-20358925
Kerkstraat 5a Loenen
Van 23 dec. t/m 12 jan. gesloten.

De redactie van de Vreelandbode
wenst u prettige feestdagen
en een gezond 2021

16

December 2020

Haven Vecht en Veld

Gemeentelijke kerstboom voor Reinko

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

De gemeenteraad zette dit jaar als kerstinitiatief in
elke kern van Stichtse Vecht een persoon of organisatie in het zonnetje door het schenken van een
kerstboom. Elke fractie kreeg een kern toegewezen
om een boom uit te delen, voor Vreeland was dat
het CDA. Vreelander Pim van Rossum en Hetty
Veneklaas van het CDA overhandigden Reinko
Abels de boom. “Als betrokken Vreelander laat je
vaak je meerwaarde zien, je betekent veel ook achter

Hulppieten op pad
Hulppieten Thom (9) en Daan (11) Hoppenbrouwers verblijdden op zondag 29 november gebroederlijk een aantal kinderen in Vreeland met pepernoten en cadeautjes ‘uit eigen zak’. “Vandaag zijn
we al bij zo’n dertien adressen geweest en morgen
gaan we weer”, vertelt Daan. “Dit is al het derde
jaar dat we bij een aantal bekenden van ons langsgaan”, vervolgt hij. Broer Thom vult aan: “En we
zijn ook bij twee adressen langs geweest met een
fijn bot voor hun hond!” De volgende dag gaan ze
nog een aantal adressen langs want de zak is nu
bijna leeg. Fantastisch Pieten, daar wordt iedereen
weer blij van!

Vreeland straalt
Kort nieuws
Maak jij het verschil?
Houd je van gezelligheid, ben je maatschappelijk betrokken en graag actief bezig? Dan is vrijwilligerswerk
bij Welzijn Stichtse Vecht wellicht iets voor jou! Of het
nu een aantal keer per maand betreft of dat je meerdere
dagdelen per week aan de slag wilt, dat kan allemaal.
Tussendoor op vakantie, studeren of op de kleinkinderen passen? Geen probleem, want in onze samenwerking zullen we hier goede afspraken over maken.
Als vrijwilliger bij de servicediensten bied je hulp bij bijvoorbeeld het begeleiden en vervoeren naar ziekenhuis/
arts, het doen van een boodschap of een (tuin)klusje,
samen een wandeling maken (met rolstoel) of iemand
thuis bezoeken.
Stuur voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek een
mail naar l.schnitzeler@welzijnsv.nl of bel naar 0346290710 en vraag naar Lionne Schnitzeler, vrijwilligerscoördinator, of kijk op www.welzijnstichtsevecht.nl.

Nu het zo vroeg donker is, is er nog meer
tijd om te genieten van de sfeervolle
kerstverlichting in ons dorp. De straten
in het oude dorp en de kerstboom bij de
Van Leerbrug (resp. opgehangen en geplaatst door Ruben Bosch op kosten van
de Ondernemersvereniging Vreeland),
de tientallen tuinen, bomen en huizen
die versierd zijn met gezellige lichtjes:
Vreeland straalt aan alle kanten in deze
donkere decembermaand!

de schermen en je voorziet mensen van informatie,
ook de raadsleden. Zo kunnen wij dingen oppakken
waar we anders geen weet van zouden hebben. En
zo kunnen we met elkaar wat voor het dorp betekenen”, aldus Pim. Reinko heeft de boom als blikvanger buiten bij zijn huis aan de Spoorlaan gezet, zodat
de vele voorbijkomende wandelaars en fietsers er
ook van kunnen genieten. Iedereen die dat wil kan
er iets inhangen, een lintje, brief, wens of bal.

