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Zorgen over bestemmingsplan De Vecht

Moeten alle sloepen van bewoners verwijderd gaan worden ten behoeve van toerisme en recreatievaart?
Na bijna twee jaar stil te hebben gelegen is er plotseling beweging gekomen in het bestemmingsplan
waarin de regels voor boten en vaarverkeer op de
Vecht worden aangepast. De Dorpsraad heeft,
evenals vele bewoners, begin 2020 een zienswijze
ingediend op de plannen waarin we onze grote zorgen en bezwaren uiten op de voorgestelde veranderingen. Het bestemmingsplan houdt kort gezegd
in dat er strengere regels komen voor boten van
bewoners, maar ruimere regels voor commerciële
vaart en toeristen. Bewoners zullen daardoor boten
moeten weghalen omdat ze te groot zijn binnen
de nieuwe normen of omdat er meer
ruimte moet komen voor vaarverkeer,
terwijl dat vaarverkeer juist groter en
meer mag worden. Dit is in tegenspraak met de wensen van bewoners
maar ook met de eigen beleidsplannen
op het gebied van recreatie en toerisme van de gemeente, namelijk het inperken van massatoerisme
en het beschermen van natuur en leefomgeving.
De gemeente heeft gereageerd op al die verschillende zienswijzen, maar die reactie heeft het overgrote deel van onze zorgen niet weggenomen. De
gemeente wil de maximale lengte van boten van bewoners wel wat oprekken, dat is mooi nieuws, maar
op het gebied van het uitbreiden van opstapplaatsen en ligplaatsen voor (grote) commerciële vaar-

tuigen wordt in de plannen ruimte opengehouden
om dat uit te breiden. Terwijl het aantal ligplaatsen
voor bewoners wordt ingeperkt en het in de zomer,
helemaal in de dorpskern van Vreeland, al veel te
druk is met vaarverkeer.
We zullen daarom op 17 november inspreken bij
de commissie fysiek domein en onze grote zorgen
nogmaals kenbaar maken aan de gemeenteraad.
We hopen dat de raadsleden, helemaal met de
verkiezingen voor de deur, het vertrouwen van de
Vreelanders niet beschamen. En voor onze leefomgeving opkomen en niet voor commerciële partijen die schade toebrengen
aan de historische en landschappelijke
waarde van de natuur en de leefbaarheid van de dorpen aan de Vecht.

Bericht
van de
Dorpsraad

Gebrek aan buitenschoolse opvangplekken
De Dorpsraad is de afgelopen tijd benaderd door
ouders die geen plek kunnen vinden voor hun kinderen op de buitenschoolse opvang in Vreeland. Er
zijn lange wachtlijsten wat ertoe leidt dat ouders
moeten uitwijken naar andere dorpen of helemaal
geen opvang hebben. De verschillende betrokken
partijen voeren de komende weken overleg over
mogelijke oplossingen en de Dorpsraad zal in gesprek gaan met de gemeente.

Sint-Maarten

Piet Age al 60 jaar Piet!
Feliciteer hem bij de intocht van Sint!

Van de redactie
Deze novembermaand wilden we graag vooruitkijken
naar wat er de komende tijd zoal te vieren valt. Door
de donkerrode inkleuring van Nederland, een kleur die
juist zo stemmig bij Sint en Kerst past, kunnen we de
feestteugels wederom niet laten vieren. Toch hoeven we
niet bij de pakken te gaan neerzitten want er is in deze
Vreelandbode weer genoeg om te delen met elkaar. En
soms kunnen de dingen die anders lopen het leven in
ons mooie dorp juist weer een nieuwe dimensie geven.
Zoals de brugborrel die wegens de enorme stortbuien in
het water leek te vallen, maar op de valreep misschien
wel de leukste eindebrugseizoen-viering ooit werd. En
terwijl Xander en Diane Koning in ‘Achter de façade’
terecht opmerken dat vroeger alles anders was gaat het
Pannenkoekenhuis na 54 jaar een andere toekomst tegemoet. Lees in deze Vreelandbode over de bijzondere
geschiedenis van de familie Van Heuven maar ook over
Michiel, Ilse en Mels die voor nieuw leven in ’t Jaeghuys
aan Duinkerken zorgen. Het is uiteraard heel jammer
dat de Kerstmarkt wederom niet door kan gaan. Daarom
moeten we onze eigen slingers maar weer ophangen. En
daar zijn we hier toevallig best goed in nietwaar? De feestelijke slingers met lampjes hangen in ieder geval alweer
langs de Voorstraat. Verder hopen wij dat het lezen van
deze Vreelandbode de komende donkere dagen voor een
beetje afleiding kan zorgen en dat we de feestdagen gezond en wel met elkaar kunnen vieren. In dit kader alvast
het thema voor volgende maand om over na te denken:

VOOR ELKAAR!

Gelukkig kon Sint-Maarten goed gevierd worden! Tientallen kindertjes liepen met hun lampion
door het dorp en zongen uit volle borst. Ze werden goed beloond voor hun inzet…..
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Agenda
20 nov. Intocht Sinterklaas, 14.30-17.00 uur
7 dec. Buurtkamerpraatje: Marjolijn Launspach
over Veldlof, 11.00 uur, Dorpshuis
8 dec. Infoavond energietransitie, 20.00 uur,
Dorpshuis
23 dec. Concert Mike Boddé, Buitenplaats 		
Doornburgh, Maarssen
26 dec. Concert Rosa de Silva,
theater De Dillewijn Ankeveen
17 jan. ALV IJsclub inzake opheffing

De feestverlichting hangt weer in het dorp! Met
dank aan de Bedrijfsvereniging voor het mogelijk
maken van deze sfeerverhogende lichtjes.

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

Garagedeuren
Garage

Welzijn Stichtse Vecht

21 nov. Ds. Rineke van Ginkel
28 nov. Ds. Klaas Vos, eerste zondag Advent
5 dec.
Michiel Lock, Giessenburg
12 dec. Christiaan Boers
19 dec. Ds. Rineke van Ginkel
Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en zijn
ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Kwadraad Maatschappelijk Werk
Tel.: 088-900 4000
Angstel 138, 3621WC Breukelen

Dit jaar komt Sint niet met de boot naar
Vreeland, maar maakt hij deze zaterdag
20 november een rondtocht door ons dorp.
Zorg dus dat je thuis bent tussen 14.30 en
17.00 uur, je hoort het vanzelf als Sint in de
buurt is! Dan kun je hem buiten begroeten
en toezingen.

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

Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
Tel. 035-6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl

Kerkdiensten

Intocht Sint gaat door!

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

Gemeente Stichtse Vecht
Tel.: 0346 25 40 00/ www.stichtsevecht.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
Tel. 06-45406022 Marjolein Ophoff
www.verloskundigewijdemeren-vreeland.nl

Kom langs

Buitenjaloezieën

Huisartspraktijk Loenen
Keizer Ottolaan 11
3632 BV Loenen aan de Vecht
Tel.: 0294-231310
www.praktijkloenen.nl, info@praktijkloenen.nl

Apotheek Loenen
Tel.: 0294-232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen

Buitenjaloezieën
een verrijking
voor jouw woning

Zonwering

Belangrijke telefoonnummers en adressen

Colofon
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Vondelstraat 51 3601 EX Maarssen
0346-290710 of info@welzijnstichtsevecht.nl
www.welzijnstichtsevecht.nl

Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Tel.: 088-1239457
Thuiszorgstudent,
Particuliere thuiszorg
085-3013841, www.thuiszorgstudent.nl
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht
Zorgbemiddeling: 0346-258428
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 0294-231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Jan Greijdanus, Vecht en Veld 12,
3633AH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland
Tel.: 0294-234750 www.dorpshuis.nl
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
Tel.: 0294-234556
E-mail: mail@vechtkroost.nl
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
Tel.: 0294-233395
E-mail: info@csvridderhof.nl
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
Tel.: 0294-234285, www.bibliotheekavv.nl

Open van 07.00 uur tot 20.00 uur.
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van
13.00-17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur
en op zaterdag van 11.00-15.00 uur.
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Bedrijvigheid Styled by Niels

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

gas • water • c.v. • elektra • dakbedekking

Kapper Niels Hellingwerf:
“Ik krijg energie van mijn werk”
Niels Hellingwerf (43) is de vrolijkste kapper uit
de Gooi- en Vechtstreek. Al werkt hij twaalf uur
per dag, hij blijft zo fit als een hoentje. Zijn achternaam doet trouwens een belletje rinkelen. Uiteindelijk is Hellingwerf een bekende achternaam
in Vreeland. En ja hoor, zijn opa en oma hadden
een winkel – een soort Blokker alias kruidenier
– aan het Kerkplein. In het pand waar later de
kapsalon van Thea gevestigd was. Niels: “Toen ik
15 was had ik al een bijbaantje in de kapsalon.”
Niels legt uit hoe hij in het kappersvak terecht is
gekomen. “Ik had een technische- en een handelsopleiding, maar daar werd ik niet blij van. Mijn
moeder werkte achter de schermen bij Joop van
den Ende. Ze verzorgde de kleding van de artiesten en de make-up en stelde mij voor om kapper
te worden. Dat leek me wel wat. Ik ben vervolgens
die opleiding gaan volgen, maar ben niet bij Joop
van den Ende terecht gekomen. Ik heb lange tijd
gewerkt in het Gooi, de laatste jaren bij kapper
Hugo in het Arsenaal in Naarden. Daar heb ik
veel geleerd.”

Eigen zaak
Toch wist Niels al een tijdje dat hij ooit voor zichzelf wilde beginnen. Hij wilde voor zijn 40ste een
eigen kapsalon met Niels op de gevel. “Ik wilde
niet alleen voor een baas hard werken, maar vooral ook voor mezelf. Ik woonde met mijn gezin al
in Loenen dus het lag voor de hand daar ook een
zaak te beginnen. Mijn oude schoonvriend Dirk
Gerwig kwam op een gegeven moment met dit
pand in de Dorpsstraat aanzetten. Een gouden
greep. Gelukkig kreeg ik de financiering rond via

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

Voetr ef lex th erapie

mijn ouders, want de bank werkte niet mee.”

Volle agenda
In 2018 was het zover. Niels: “Vanaf dag één liep
de agenda vol. Niet alleen van mijn ‘oude’ Gooische klanten, maar ook van mensen uit Loenen,
Vreeland en Breukelen. Na zeven weken had ik al
personeel in dienst. Inmiddels zitten we op pakweg 16 behandelingen per dag. En natuurlijk heeft
de coronacrisis even roet in het eten gegooid.
Maar daar zijn we gelukkig goed doorheen gekomen. Ik heb haarverf- en haarproducten rondgebracht bij mijn vaste klanten. Verder was de huisbaas zo vriendelijk om uit zichzelf een lagere huur
voor te stellen. Dat was geweldig.

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

Milieuvriendelijk
Inmiddels zit de omzet weer op het niveau van
voor de crisis. De plastic schermen tussen de stoelen zijn verwijderd en er liggen weer tijdschriften
op de tafel, waaronder de Vreelandbode waarin
Niels tegenwoordig adverteert. Volgens Niels is
zijn vak altijd in beweging. Zoals met de ontwikkeling van milieuvriendelijke haarproducten: “En
er zijn ook steeds cursussen over nieuwe kniptechnieken, die bekijken we tegenwoordig via
zoom online.” Als het aan Niels ligt, blijft hij de
komende 25 jaar nog lekker verven, knippen en
föhnen. En leuke verhalen delen met zijn klanten.
Dan zegt hij tot slot: “Ik ben een gezelligheidsdier.
Het kappersvak voelt voor mij niet als werken. Ik
krijg er ontzettend veel energie van.” Ach Confucius zei het al ‘wie doet wat bij hem past, hoeft
nooit meer te werken’.
C.L.

Rommelmarkt OrVeO groot succes
Op zaterdag 6 november vond de jaarlijkse rommelmarkt en kledingmarkt
van OrVeO plaats in Cultureel Centrum ’t Web. Er was tijdens deze rommelmarkt veel te koop, zoals boeken en kleding, lekkere eigen gebakken
lekkernijen, zelfgemaakte snuisterijen, appels en nog veel meer. De totale opbrengst was € 2.383,70, waar alle leden en vrijwilligers heel blij mee
waren. Het bestuur bedankt alle leden, vrijwilligers en sponsors voor hun
inzet. Deze rommelmarkt wordt elke 1e zaterdag van november georganiseerd, dus noteer zaterdag 5 november 2022 vast in uw agenda!

Wilt u adverteren in de
Vreelandbode? Mail naar:

info@vreelandbode.nl
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Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment
ooit: de oudere consument
Edgar Keehnen www.greyocean.nl
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Brugborrel toch nog doorgegaan
De aangekondigde brugborrel van 31 oktober op
Duinkerken dreigde in het water te vallen door
het slechte weer, maar de brugwachters hadden
een goede oplossing: de borrel werd verplaatst
naar het brugwachtershuisje. De werkgever van

de burgwachters, Blue Amigo, had een flinke
schaal borrelhappen gesponsord. Zo werd heel
knus met een klein gezelschap het brugseizoen
2021 afgesloten. Mannen, bedankt voor het goede
werk en tot 1 april!

Blacklight Tennis op LTC Loenen
Op zaterdag 6 november organiseerde de jeugdcommissie van LTC Loenen de allereerste Blacklight Tennis avond. Zo’n zestig kinderen in de
leeftijd van 7 tot 14 meldden zich voor deze avond
aan. De grote ledlampen bleven de hele avond uit
en de banen werden verlicht met speciale blacklights. Met fluoriserende strips op de lijnen van de
baan, kleurrijke ballen én enthousiaste kinderen
met witte en fluoriserende kleren aan, was het
op de baan een mooi spektakel! De ballen vlogen
over de baan en soms was het goed mikken om
raak te slaan. Met muziek, een broodje knak, friet
en limonade was het een kleurrijk feest dat zeker
voor herhaling vatbaar is!

Golf verbroedert!

Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging

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

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

Op zaterdag 23 oktober 2021 vond de
‘Bergseweg Golf Challenge’ plaats. De bewoners van de Bergseweg gingen de strijd
aan op golfbaan 'Old Course Loenen’. Buren en/of hun kinderen deden mee aan het
jaarlijkse golftoernooi dat gespeeld werd
volgens de ludieke spelvorm ‘Chapman
Greensome’. Na afloop van de succesvolle
golfdag werd er nog heerlijk geborreld, nagepraat en gedineerd in het fraaie clubhuis
van OCL. Volgend jaar weer!

Fotoboek ‘8 jaar na groep 8’
Op 31 oktober verzamelde een aantal
oud-klasgenoten zich bij Mevr. Daalder.
De leerlingen die in 2012 afscheid hadden
genomen van CSV Ridderhof kwamen
het fotoboek ‘8 jaar na groep 8’ ophalen.
Fotograaf Chantal van Kollenburg en
journalist Esther Smid maakten in 2012
voor het afscheidsboek portretten van alle
kinderen uit de klas. Acht jaar later gingen
ze op herhaling. Van januari tot juni 2021
verscheen een deel van de portretten als
wekelijkse serie in de Gooi- en Eemlander.
En nu was dus het fotoboek klaar. Speciale gast was juf Sandra, die de klas anderhalf jaar les heeft gegeven. Een geweldig
weerzien! Chantal en Esther werden door
de klas verrast met een cadeau en een bos
bloemen. “Zo lief dat ze dat voor ons geregeld hadden! Hopelijk tot over 8 jaar!”
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Nieuwe buren
Michiel, Ilse en Mels
in ’t Jaeghuys
In het voorjaar van 2020, toen de huizenmarkt een hele korte onzekere periode
doormaakte, hadden Michiel Folkers (38)
en Ilse Lugard (35) al het idee dat er voor
twijfel geen ruimte meer was. Slechts twee
weken nadat het huis op Duinkerken 12 te
koop kwam, werd het koopcontract getekend! Vanaf juli werd er met man en macht
geklust, alles is vernieuwd. Alles tussen de
riolering en het plafond lag open, de garage
werd onderdeel van de woonkamer en de
nieuwe keuken kwam op een centrale plek,
met prachtig uitzicht over de Vecht. Sinds
januari wonen ze eindelijk in Vreeland, iets
wat al geruime tijd hun wens was.

“Wat een verademing dat we
eindelijk in Vreeland wonen”
Ilse kende Vreeland al een poosje; met
haar toenmalige cateringbedrijf heeft ze
regelmatig de catering voor evenementen
bij de Poloclub op de Bergseweg verzorgd.
Tijdens de ritjes van Amsterdam naar
Vreeland werd Ilse verliefd op het dorp. Een aantal jaren geleden, toen de wens om Amsterdam te
verlaten speelde, waren ze ook al bezig met een
huurhuis in Vreeland. Helaas ging dat niet door
en huurden ze voor twee jaar een huis in Watergang. Een lintdorp zonder buurtkroeg onder de
rook van Amsterdam. Ilse: “Wat een verademing
dat we eindelijk in Vreeland wonen, het is hier zo
mooi, knus en gezellig!”
De stad missen ze niet echt; beiden zijn nog vaak
voor hun werk in Amsterdam. Michiel is kunstenaar en rijdt dagelijks naar zijn atelier waar hij
zijn contemporary (pop) art maakt. Van daaruit
exposeert hij over de hele wereld. Ilse heeft onlangs haar cateringbedrijf verkocht en een nieuw

LUNCH
Donderdag tot en met zondag
kun je uitgebreid bij ons lunchen!
Het 4 gangen menu is 65.- per persoon.
Wees welkom en reserveer
via info@nederlanden.nl
bedrijf opgericht. Wel in het verlengde van catering, maar nu ontwikkelt ze food- en horecaconcepten voor onder andere vastgoedprojecten op
internationaal high-end niveau.
Alhoewel Michiel en Ilse beiden in Utrecht hebben gestudeerd, leerden ze elkaar pas na hun studententijd in Amsterdam kennen. Op een huwelijk van vrienden van Ilse, waar Michiel de DJ was.
Na een periode van wonen en werken in Amsterdam, werd het tijd voor meer ruimte en natuur. In
Watergang werd hun zoontje Mels (1) geboren en
die was nog maar een paar maanden oud toen hij
nieuwe Vreelander werd. Nog eventjes een kleine
vent, want in februari 2022 wordt hij grote broer!
W.T.

Geslaagde Herfst-Sterrenwandeling
naar kasteeltuin Loenersloot

Op 23 oktober stonden bij het Dorpshuis om
precies 12 uur 17 deelnemers startklaar voor de
Sterrenwandeling. Na een tocht door de weilanden, waarbij het aanbevolen schoeisel goed van
pas kwam, zijn we over de ‘hoge brug” en langs de
spoorbaan naar Loenersloot gelopen. Daar stond
de camper van de familie Winnik. Op een wipkip
was een echte lunchtafel gecreëerd waarop koffie,
thee en warme soep werden geserveerd. De meegebrachte boterhammetjes smaakten daar heerlijk
bij.
Om 13.30 uur werden we bij de kasteeltuin verwacht. Onder leiding van twee gidsen van het
Utrechts Landschap hebben we een prachtige
wandeling door de kasteeltuin gemaakt met leu-

ke uitleg. Het park is door de 18e-eeuwse landschapsarchitect Van Laar ontworpen en rond
1797 aangelegd compleet met kronkelende wandelpaadjes, waterpartijen en kunstmatige heuvels. Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw is
het onderhoud erg verwaarloosd. Het werd een
oerwoud. Het Utrechts Landschap heeft de restauratie een aantal jaren geleden voortvarend
aangepakt. Het wordt nu onderhouden door een
enthousiaste groep vrijwilligers van het Utrechts
Landschap.
Vervolgens zijn we weer via de Spoorlaan naar
Vreeland teruggelopen. Het was een zeer geslaagde middag.

Met een culinaire groet,
De Nederlanden Restaurant & boutique hotel
Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl
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Het verhaal achter de façade
Struinend door de Vreelandse straten vallen soms opmerkelijke dingen op.
Door een andere bril zie je opeens bijzondere details of zaken waar je eerder
aan voorbij ging. De redactie gaat op pad om het verhaal erachter te ontdekken.

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

De lekkerste kaas
komt uit Stolwijk
www.kaashandeldevries.nl

‘Het huis met de rode schoenen’
De schoenen aan weerszijden van het tuinhekje
vielen vorige maand al op. Direct na het verhaal
een paar huizen verderop aan de Singel, weet u
nog? Spontaan aanbellen is in dit geval geen optie
want de bewoners zitten blijkbaar niet thuis achter
de geraniums. Dat geeft overigens wel gelegenheid
dit ‘kunstige paar’ vooraf wat beter te bestuderen.
Wat van een afstandje nog een paar afgeknipte
laarzen leek blijken dichterbij levensechte betonnen schoenen en het bordje naast de voordeur verraadt de naam van de bewoners. Xander en Diana
Koning komen in de handige zoekopdracht van
onze site naar boven als zoon en schoondochter
uit het interview met oer-Vreelandse Rie van der
Geer (Archief Vreelandbode nr. 71) Daar willen
we natuurlijk meer van weten…

Beton, daar maak je het mee!
“Die schoenen heb ik zelf uit beton gegoten van
mijn eigen oude werkschoenen.” Het is zaterdagochtend en Xander is aangeschoven aan de
gezellige keukentafel. Zelfs voor een ervaren betonwerker als hij had dit hobby-projectje nogal
wat voeten in aarde, vertelt hij quasi-vermoeid. Al
33 jaar zit hij in het vak en zowel het beton in de
Arena als in de nieuwbouw aan de overkant van
de Singel is door hem gestort. Xander is als het
ware met de slogan ‘Beton, daar maak je het mee!’
vergroeid. Diana werkte voorheen in de gezinszorg en later bij de bakkerij en voormalig kledingwinkel ‘First Lady’ in Loenen. Inmiddels staat ze
alweer 21 jaar achter de toonbank van slagerij De
Kroes in Hilversum.

Ons nieuwe seizoen start januari 2022.

Het cursusboekje wordt nov/dec 2021
huis-aan-huis verspreid.
Inschrijven voor onze cursussen is weer
mogelijk vanaf eind dec/begin jan.
Nog even geduld dus, maar heel graag tot dan!

WWW.CURSUSPROJECTLOENEN.NL

Xander en Diana ten voeten uit

Vroeger was het anders
Er worden steelse blikken uitgewisseld wanneer
we vragen hoe Xander en Diana elkaar hebben
leren kennen. Ze hebben duidelijk warme herinneringen aan de mooie zomer bij Mijnden in hun
jonge jaren. Xander fietste toen regelmatig langs
het huis van de ‘Oud Overiaanse’ Diana. “Oei, dat
was wat hoor in die tijd! Er was altijd een soort van
strijd tussen Vreeland en Loenen. Dat ging verder
dan de voetbalclubs Sperwer en Sparta!” Maar de
liefde overwon. Ze werden de eerste bewoners van
dit huis aan de Singel waar ze hun dochters Melany (27) en Madelon (25) hebben grootgebracht.
De oudste woont nog noodgedwongen thuis. “We
vinden het maar lastig te begrijpen dat hier niet
meer betaalbare woningen worden gebouwd.”
Xander en Diana hebben een pittig jaar achter de
rug. Op de vorige verjaardag van Diana overleed
haar oudste zus. Ook overleed de enige broer van
Xander en begin dit jaar zijn moeder Rie waardoor hij geen directe familie meer heeft. Na een
moment van bezinning wordt het gesprek weer
geanimeerd voortgezet. De vele mooie herinneringen zijn immers nog springlevend…
Wanneer we uiteindelijk tussen de schoenen door
afscheid nemen van Xander en Diana zien we
de ware symboliek ervan. Hier wonen nog echte
ambachtslieden en harde werkers zoals je ze nog
maar zelden tegenkomt. En ook al is het leven
soms hard, je moet er toch altijd iets van blijven
maken!
P.v.d.H.

Duofiets Vreeland een groot succes
Augustus 2020 haalden Reinko Abels en Peter
Nagtegaal de gloednieuwe Vreelandse duofiets op
in Breukelen. Dankzij een zeer genereuze bijdrage van STAG Fonds Stichtse Vecht, een bijdrage
van Stichting de Huisarmen van Vreeland en ondersteuning door de Diaconie hebben sindsdien
veel mensen plezier beleefd op deze prachtfiets!
Ondanks lockdown periodes zijn sinds de komst
van de duofiets meer dan 140 ritten gemaakt, ook
door een kunststof coronascherm tussen de fietsers! Een groot succes kunnen we dit initiatief wel
noemen.

Tijdelijk niet mobiel in verband met een sportblessure, bezoek van vrienden die niet goed ter
been zijn, oude buren die graag in hun omgeving
rondrijden? Echt iedereen is welkom om gebruik
te maken van de duofiets. En nu het weer wat minder wordt: met handschoenen aan en een muts op
is ook in herfst en winter de duofiets een heerlijke
manier om van de buitenlucht te genieten. Eerst
een proefritje? Ook dat kan. Ciska van Leusden
houdt de agenda bij en we nemen graag even tijd
om uit te leggen hoe het in z'n werk gaat. Mail dan
naar duofietsvreeland@gmail.com.
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Zoals wij in de Vreelandbode van oktober al aanhaalden ging ook Juf Annet Heslenfeld vorige maand
met pensioen. Zij nam een paar weken na Juf Fennie afscheid van CSV Ridderhof en ‘haar’ kinderen.
Op 12 oktober werd zij in het ‘Italiaanse zonnetje’ gezet door haar collega’s en leerlingen.
Dat het afscheidsthema Italiaans moest zijn lag voor de hand, want Annet en haar man Bun zijn
verknocht aan Italië waar ze ook een vakantiehuis hebben.
haar klaar stond. Een buffet met gerechten die waren gemaakt door de
kinderen (en hun ouders) die echt
hun best hadden gedaan op allemaal
speciale, Italiaans uitziende, hapjes.
Ze kreeg ook een origineel cadeau
van alle kinderen: een mooie gieter met kleingeld, als knipoog naar
haar voorliefde voor tuinieren in
haar volkstuintjes aan de Spoorlaan,
waarvoor ze nog wel wat tuingereedschap kan gebruiken.

“Engels leren aan toekomstige
monteurs”

Die ochtend werd juf Annet al vroeg thuis opgehaald door haar collegajuffen Monique en Mirjam. Zij brachten de juf achterop de fiets naar de
haven bij Vecht & Veld. Daar stapte ze, uitgedost met Italiaanse vlaggetjes en rood-wit-groene ballonnen, in de sloep bij kapitein Teije die
haar naar de kade bij de brug bracht. “Monique
en Mirjam hadden aan alles gedacht. Aan boord
stond zelfs een rugzak met koffie, thee met honing, waar ik zo van hou, en brownies”.

“Ik voelde me net Sinterklaas…”
Aangekomen bij de kade werd de juf opgewacht
door alle leerlingen die klaarstonden met vlaggetjes en ballonnen. “Ik voelde me net Sinterklaas
toen ik daar kwam aan varen. Heel bijzonder”,
vertelt ze lachend. Met zijn allen liepen ze van de
kade naar de school waar Annet werd toegezongen en waar een compleet Italiaans buffet voor

Annet werd geboren in Groningen,
maar op haar vijfde verhuisde het
gezin naar Amsterdam, waar ze uiteindelijk Nederlands en Engels ging
studeren. Toen zij stage moest lopen op een LTS twijfelde ze echter
of dat wel de juiste keuze was. “Als
meisje van 18 moest ik aan toekomstig monteurs Engels leren. Dat was
echt onbegonnen werk.” Dus daar
zag de jonge Annet al gauw vanaf.
Ze liet zich omscholen op de PABO
en stond drie jaar voor groep drie op
een school in Laren. Toen haar kinderen Teus
(bijna 41), Jet (40) en Willemijn (29) geboren
werden besloot ze tot een carrièreswitch richting
het bedrijfsleven, waar ze twintig jaar met veel
plezier werkte als vertegenwoordiger in Italiaanse (!) designverlichting.

“Ik mis het, maar het is ook goed zo”
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan,
dus uiteindelijk kwam Annet toch weer in het
onderwijs terecht. Op CSV Ridderhof wel te
verstaan, waar dochter Willemijn inmiddels in
groep 7 zat. “Ik heb niet eens gesolliciteerd, ik
viel al in en toen kwam er een vacature vrij”, blikt
Annet terug op die periode. Intussen begon ze
ook aan een Remedial Teaching opleiding om
zo kinderen te kunnen helpen die extra uitleg,
oefening of aandacht nodig hebben. En zo rolde ze uiteindelijk in de rol van Intern Begeleider
en Intern contactpersoon wat ze
vijftien jaar vol overgave heeft
gedaan. “En nu is het aan mijn
opvolgster Sanne, die ik gelukkig uitgebreid wegwijs heb kunnen maken in mijn wereldje.”
Annet vindt haar afscheid wel
dubbel: “Ik mis het, maar het is
ook goed zo. Ook voor de school
is het goed als er een jonge, frisse wind waait met nieuwe ideeën. En nu heb ik alle tijd voor
mijn hobbies: ‘moestuinen’,
puzzelen, oppassen op de kleinkinderen en langere vakanties
naar Italië, zeker als Bun in 2023
ook met pensioen is.”
A.F.

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

Ik vertrek…
Juf Annet Heslenfeld met pensioen
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d b HOME.NL

Kijk op www.dbhome.nl

8 November 2021
Boerenkaas
Boerderij-ijs
Rondleiding

De Vreelandbode
Bed & Breakfast
Groepsaccomodatie
Vergader- en
ontvangstruimte

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

Herfst in Vreeland

Herfst, daarbij moet je vaak denken aan nat, koud,
regen en wind. Buiten is het soms heel vies. Maar het
kan ook heeeeel mooi zijn! De bladeren aan de bomen
krijgen allemaal mooie kleuren, zoals rood, geel en
bruin. En als de zon schijnt, en de bladeren en kastanjes
liggen op de grond, dan ga je lekker naar buiten om
een mooie herfsttafel te maken!
En ook binnen is het gezellig, de kaarsjes gaan weer
aan, binnen is het lekker warm en kan er veel geknutseld en geschilderd worden!

De kleuters

De kleuters begrijpen precies wat er zo mooi is aan de herfst, ze hebben alle herfstkleuren voor hun kunstwerken gebruikt.

Groep 3

De kinderen uit groep 3 hebben een enge spinnen gemaakt!
Ze zien er heel eng uit, maar ze zijn wel nuttig. Weet jij wat spinnen doen?

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

Steijn
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Knutselen

Hou je ook zo van knutselen maar weet je niet precies
wat je moet maken? Maak dan van een oud melkpak,
een leeg potje, wat bladeren en een stokje een echt
vogelhuisje!
Hoe je dat doet, zie je in het stappenplan hieronder:

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

Groep 4

In groep 4 hebben de kinderen een soort herfst-dorp gemaakt.
Met paddenstoelenhuisjes, kabouters én hun kriebelige huisdieren.

Dames - Herenkapsalon

"Remember
your hair for
december"
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

10 November 2021

De Vreelandbode

Grote veranderingen bij Pannenkoekenhuis
Noord-Brabant

Na 54 jaar is het welbekende Pannenkoekenhuis
Noord-Brabant niet meer in handen van de familie Van Heuven. Een goed moment om terug
te gaan in de tijd. Hoe is het grote succes van dit
oer-Vreelandse restaurant ontstaan? En hoe gaat
het verder?

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

Eduard van Heuven, nu 88 jaar, kijkt met veel plezier en ook weemoed terug naar het begin. Hij had
al een carrière in de horeca achter de rug toen hij
in 1967 het hotel-restaurant overnam. “Heel grappig - achteraf - is dat ik juist ook was begonnen in
Vreeland. Ik werkte als kelner in De Nederlanden
toen ik een jaar of twintig was. Dat was toen een
toprestaurant, net als nu. Vervolgens heb ik op De
Rotterdam gewerkt, een passagiersschip van de
Holland Amerika Lijn. We voeren heen en weer
naar New York, en met een ander schip maakten we kustreizen in Europa.” Na deze tijd streek
Eduard neer in Utrecht, waar hij achtereenvolgens
werkte in twee zeer deftige restaurants - Hotel Riche op het Vredenburg en Noord Brabant daar tegenover - en in nachtclub Musica waar in die tijd
veel artiesten en muzikanten kwamen. “Daar heb
ik allerlei beroemdheden ontmoet, zoals Willy Alberti. Een prachtige tijd!” In Utrecht heeft hij Lies
leren kennen, zijn ze getrouwd, en in 1958 is Mirjam geboren. Inmiddels had Eduard zijn horecapapieren gehaald en kon hij een eigen zaak beginnen.
Dat werd de Genferbar op de Vleutenseweg, samen
met Lies.
Uiteindelijk wilden ze liever naar het platteland.
“Lies was die dronken mannen zat, en ik wilde
graag een visrestaurant beginnen.” Een vertegenwoordiger die de bar bezocht, vertelde over Hotel-Café-Restaurant Noord-Brabant in Vreeland
dat te koop stond. Eduard en Lies hebben het voor
100.000 gulden van de familie Scheepmaker ge-

kocht, een enorm bedrag in die tijd. “Na een korte
opknapbeurt gingen we op 7 december 1967 open.
Ik had veel vrienden en kennissen uitgenodigd, uit
Utrecht en uit Vreeland. Het was echt vies weer,
koud en guur, maar toch zijn er 51 mensen geweest
op de opening! De eerste weken viel het niet mee,
we draaiden soms een omzet van maar vijf gulden
per dag. Er woonden nog maar vierhonderd mensen in Vreeland, en die gingen natuurlijk niet wekelijks uit eten.” Maar al snel was er een ommekeer.
Er was een grote groep Amerikanen voor werk bij
Philips in Hilversum. De hotels waar ze tot dan toe
hadden gelogeerd waren veel duurder, dus kwamen
ze naar Noord-Brabant. Die twee maanden dat zij
er waren heeft Eduard en Lies gered. “Ik stond in de
keuken, en ging me verdiepen in het Amerikaanse
menu; voor cornflakes moest ik naar een speciaalzaak in Hilversum! Intussen ging Lies van de eerste verdiensten op zoek naar straalkachels voor de
hotelkamers, waar nog geen verwarming was. De
Vreelanders vonden het trouwens prachtig dat we
Amerikanen in het hotel hadden dus die liepen
vaak binnen voor een borreltje of kop koffie. En zo
is het gaan lopen.”
In 1968 bedacht Lies het concept van de pannenkoeken. Ze adverteerden in de Gooi-en-Eemlander: ‘36 variaties om uit te kiezen, en de derde
pannenkoek gratis’. Het liep storm! Nog datzelfde
jaar stopten ze met de hotelkamers, het restaurant
liep zó goed. Toen konden ze met Mirjam boven
de zaak gaan wonen, en dat is tot 1987 zo gebleven.
Mirjam herinnert zich nog dat ze op haar negende
naar Vreeland verhuisde. “Ik vond het fijn, had het
erg naar mijn zin. Waar nu het ‘nieuwe dorp’ is,
bestond toen alleen Duinkerken en de Boterweg,
verder was er weiland en boerderijen. Bij boer Van
Swieten ging ik vaak helpen de koeien te melken.
Na de Openbare school op de Raadhuislaan ging ik
kort naar de Kees Boekeschool in Bilthoven, maar
ik voelde me daarna op Broklede meer thuis. Na
school heb ik de opleiding gedaan tot verpleegkundige, en in ziekenhuis Zonnestraal heb ik me
gespecialiseerd in cardiologie. Het restaurant zag
ik toen niet als mijn toekomst. Maar nadat ik getrouwd was en Stijn en Annelot werden geboren, is
het toch zo gelopen dat ik in Noord-Brabant ging
werken. In 1987 namen Marius en ik het restaurant
over en gingen we met het gezin boven de zaak wonen.” Haar ouders verhuisden naar de Vredelantstraat. Eduard kon nog lang niet stilzitten: “Lies en
ik kwamen terecht in de antiekhandel, meubeltjes,
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goud, zilver, kristal, en zo hebben we nog een aantal
jaar veel gereisd.” Ze verhuisden naar Loosdrecht,
waar Lies eerder dit jaar is overleden.
Mirjam heeft genoten van het werk, de drukte, en
alle jongeren die er hebben gewerkt. “We hebben
altijd zo’n goed team gehad, met veel plezier. Het
is mooi om jonge mensen te zien opgroeien van
verlegen pubers naar handige en vlotte jongens en
meiden! Maar nu is het tijd voor mij om te stoppen.
Met een eigen zaak ben je altijd bezig, altijd klaar
om in te springen. Het is heel fijn geweest om met
Lot te werken!”
Lot (1986) is geboren boven de zaak, en daar grotendeels opgegroeid. Na de middelbare school
heeft ze wat studies geprobeerd, maar al snel ging
ze werken op de poloclub van Van Zadelhof. “Ik
deed daar van alles: paarden trainen, spullen regelen, wedstrijden en reizen organiseren. Ik ben
veel in het buitenland geweest, zoals Argentinië en
Nieuw-Zeeland. Het was keihard werken, zes dagen per week, maar echt fantastisch om mee te maken.” Na tien jaar was het genoeg, en ging ze werken in Noord-Brabant. Samen met Mirjam draaide
ze het restaurant. “We deden het echt samen, en
dat ging al die jaren heel erg goed. We verdeelden
de taken en vulden elkaar aan. Als de een niet kon
komen, ging de ander, we waren er voor elkaar.”
Nu Mirjam stopt met werken, kunnen ze ook weer
andere leuke dingen samen doen, zoals paardrijden
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Uittips
Er op uit in winterse sferen
Dat het koud en vroeg donker is wil niet zeggen dat het
niet heerlijk kan zijn de verstilde natuur in te trekken.
De Vreelandbode zet wat ‘natuurlijke’ tips in de regio
op een rijtje:

en weekendjes weg. En kan Mirjam vaker passen
op Duuk en Bob, de zoons van Lot.
Het restaurant is nu twee maanden dicht voor modernisering. Hoe het wordt is nog een verrassing,
maar het blijft gelukkig een pannenkoekenhuis,
met hetzelfde team. Rob blijft meester in de keuken! Vanaf 1 januari is iedereen welkom om van
de vertrouwde pannenkoeken te kunnen genieten!
M.S.

Vreeland moet voortouw nemen
in duurzame energie

De buitenplaatsparken
De parken bij kasteel Loenersloot en de buitenplaatsen Sterreschans en OverHolland in Nieuwersluis zijn
oases van rust. Doordat veel bomen hun bladeren aan
het verliezen zijn komt de structuur van de lijnen in
het park vaak scherper naar voren. Die lijnen zijn bij
Loenersloot glooiend en bochtig, passend bij de Engelse
landschapsstijl waarin het park is aangelegd. Vijvertjes,
bruggetjes, steeds een andere uitzicht als je een bocht
om bent… heel verrassend!

Het is de hoogste tijd dat Vreeland het heft voor
duurzame energie in eigen hand gaat nemen, dat
werd duidelijk op de eerste bijeenkomst van Energietransitie Vreeland. Het is niet zozeer de vraag
of er zonnepanelen in de polder bij Vreeland komen, maar vooral wanneer en hoe. Daarom vinden organisatoren Reinko, Jeroen en Kay het van
groot belang dat het dorp zelf actief betrokken
wordt in de vergroening van onze stroom.
Het gebied tussen Vreeland, Nigtevecht en het
Amsterdam-Rijnkanaal is aangewezen door de
gemeente als potentieel gebied voor zonnepanelen. En dat is de investeerders en ontwikkelaars
in die branche niet ontgaan. Boeren met land in
het gebied worden al maanden zeer actief en intensief benaderd door grote bedrijven die maar
wat graag zonnepanelen in hun weilanden willen aanleggen. En daar flink voor willen betalen.
Aantrekkelijk voor boeren en goed nieuws natuurlijk voor het klimaat, maar wat betekent dit
voor onze leefomgeving? Want de ontwikkelaars
en investeerders zullen waarschijnlijk een zo
rendabel mogelijk zonneveld aan willen leggen,
terwijl voor bewoners natuur en landschap ook
erg belangrijk zijn.

Zelf controle houden
De energietransitie kan op vele manieren, een
zonneveld aanleggen ook en dus is het verstandig om daar als dorp zelf initiatief in te nemen
en er nauw bij betrokken te zijn. En bijvoorbeeld
te kunnen besluiten om minder panelen neer
te leggen waardoor het zonneveld beter in het
landschap in te passen is. We kunnen wachten
tot het park ontwikkeld wordt door een bedrijf,
maar je kunt het ook op je eigen manier doen. En
daarvoor willen Reinko, Kay en Jeroen een eigen
energiecoöperatie oprichten of aansluiten bij een
al bestaande. Die coöperatie kan zelf projecten
initiëren en/of meepraten over initiatieven van

anderen en daar invloed op uitoefenen. Want als
er een coöperatie is, is iedereen verplicht om die
bij ontwikkelingen te betrekken.

Bijeenkomst 8 december
Over al deze mogelijkheden wil Energietransitie
Vreeland graag met zoveel mogelijk dorpsgenoten verder praten. Zodat we zelf controle houden
op deze ingrijpende en belangrijke ontwikkelingen. Tijdens de volgende bijeenkomst, op 8 december om 20.00 in het Dorpshuis, komt iemand
van energie coöperatie 2030.nu - een energiecoöperatie die in de gemeente Stichtse Vecht actief
is-, vertellen over hoe ze zijn georganiseerd en
wat hun doelen en ambities zijn. Daarnaast is er
een medewerker van Solarfields, een ontwikkelaar van zon PV-projecten, zowel op daken als
grondgebonden. Zij werken regelmatig samen
met coöperaties en vertellen graag hoe het ontwikkelen en exploiteren van een zonneproject
eigenlijk in z'n werk gaat.

Hulp
De organisatie is per direct op zoek naar mensen die willen helpen om de boel te organiseren - communicatie op de facebookpagina van
Vreeland, meehelpen met de informatieavonden, contact onderhouden met onze mailgroep,
etc. Meld je aan via:
energietransitievreeland@gmail.com.

Het park van OverHolland wordt momenteel gerestaureerd en fors aangepakt met de aanleg van bruggetjes
en enkele paden, interessant om dat nu te zien zodat het
verschil over een jaar des te meer zal opvallen! Een veel
minder oud park, eerder een bos, maar net zo interessant is dat van VreedenHorst aan de Bergseweg. Ook
hier kun je een wandeling maken en de kracht van de
natuur ervaren, want dit park is pas twintig jaar geleden
aangelegd in het kader van nieuwe natuurontwikkeling.

Pinetum Blydenstein in Hilversum
Dit pinetum is een ‘tropische verrassing’ in een woonwijk, een schitterende ommuurde tuin waar de bankier
W.B. Blydenstein in 1909 zijn enorme collectie naaldbomen bijeen heeft gebracht. Geniet van de kleurenpracht of ontdek de verhalen van avontuurlijke botanici
bij de themawandeling ‘Planthunters’. De hele winter
is het pinetum open, op 12 december is er een speciale kerstrondleiding met een aantal kraampjes. Van der
Lindenlaan 125 in Hilversum. www.pinetum.nl.
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Hemel boven Vreeland

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

Op 18 December gaat het gebeuren. Kijk vandaag
niet naar alleen naar de Hemel boven Vreeland,
maar vooral ook naar de TV. Om 13.20 uur wordt
– wanneer alles goed gaat – eindelijk de James
Webb Space Telescoop gelanceerd. De JWST gaat
met ruim 12 jaar vertraging de ruimte in – astronomen spreken dan ook wel eens van de Just Wait
Some Time telescoop – maar daarvoor krijg je dan
ook wat. De JWST wordt vanuit Frans Guyana gelanceerd. Vlak bij de evenaar is de draaisnelheid
van de aarde het grootst, zo’n 1700 km/uur, zodat
de Ariane 5 raket waarmee JWST wordt gelanceerd, nog een extra duwtje van de aarde in de rug
krijgt. De Ariane 5 is op dit moment een van de
meest betrouwbare raketten en dat mag ook wel,
want de JWST is de duurste telescoop die ooit de
ruimte wordt ingestuurd. Op het prijskaartje staat
een bedrag van 10.000.000.000 dollar, betaald door
ruimtevaartorganisaties uit de VS, Europa en Canada. In tegenstelling tot de Hubble Space Telescoop, die ieder 1.5 uur een rondje om de aarde
draait, wordt de JWST naar een van de Lagrange
punten van de aarde getransporteerd, op een afstand van 1.5 miljoen kilometer, vier keer zover
als de afstand aarde-maan. Gedurende een reis

van 30 dagen wordt de telescoop ‘ontvouwd’; hij
is zo groot dat hij alleen samengepakt op de Arianne 5 past. Om ervoor te zorgen, dat de JWST
geen last van de zon heeft, wordt een zonnescherm
uitgerold, zo groot als een tennisveld. De hoofdspiegel wordt uitgeklapt, waardoor er een spiegel
ontstaat met een diameter van zes meter. Kijk eens
op https://www.youtube.com/watch?v=bTxLAGchWnA waar een mooie animatie staat van wat
er allemaal moet gebeuren voordat de telescoop
helemaal operationeel is. Wanneer alles goed gaat,
fingers crossed, dan kan er vanaf de vroege zomer
2022 met de JWST de ruimte ingekeken worden.
Niet naar zichtbare kleuren maar naar infrarood
licht. Astronomen gaan vervolgens op zoek naar
de geboorte van nieuwe sterrenstelsels, naar atmosferen rond exo-planeten die tekenen van leven laten zien, er wordt gezocht naar ijs in de ruimte, en
naar zwarte gaten. De JWST gaat ook kijken naar
de oudste sterrenstelsels in ons heelal, kijkt als
het ware dertien miljard jaar terug in de tijd, om
te zien wat er net na de oerknal gebeurde. Dus 18
December wordt een spannende dag. Het zou een
mooi Kerstcadeau zijn, wanneer een week na de
lancering duidelijk wordt dat alles operationeel is.

Stichting Leergeld Stichtse Vecht
helpt kinderen
Geen geld om mee te gaan op schoolreisje, om
op een sport te gaan of een fiets, instrument of
computer te kopen? Dan kan Stichting Leergeld
helpen. Deze stichting biedt financiële steun zodat
geen kind letterlijk aan de zijlijn hoeft te staan.
Wanneer Stichting Leergeld een aanvraag ontvangt gaat een intermediair (vrijwilliger van de
stichting) op bezoek bij het gezin om de mogelijkheden van de hulpvraag te bespreken en vraagt of
er nog meer hulp nodig is dan gemeld in de aanvraag, bijvoorbeeld bij andere instanties/fondsen,
etc. Daarom heeft Leergeld contact met lokale ondernemers en diverse andere instanties/fondsen.

Meedoen?
Stichting Leergeld Stichtse Vecht werkt uitsluitend
met vrijwilligers om de kosten van de stichting zo
laag mogelijk te houden zodat het meeste geld aan
de kinderen kan worden besteed.

Leergeld Stichtse Vecht
is op zoek naar een coördinator en intermediairs.
Als coördinator ben je de verbinding tussen de intermediairs, het bestuur, de lokale ondernemers,
scholen, etc. Deze rol vergt per week ongeveer één
tot twee dagdelen van je tijd en levert veel voldoening op en blijheid bij de gezinnen in de gemeente.
Voor deze taak is het van belang dat je netwerken
leuk vindt en dat je affiniteit hebt met computers
om de aanvraag en de verslaglegging te verwerken.
Heb je interesse in een vrijwilligersfunctie en of
wil je hierover meer weten? Neem dan contact op
met Ineke van Rossum via telefoonnummer 0648265653 of stuur een mail aan bestuur@leergeldstichtsevecht.nl. Kijk voor het doen van een aanvraag of voor meer informatie op www.leergeld.
nl/stichtsevecht.

`Vreeland viert Kerst´ gaat helaas niet door
Wat zagen we ernaar uit om op 11 december a.s.
samen met onze dorpsgenoten kerst te vieren!
Maar helaas hebben we toch moeten besluiten
om ‘Vreeland viert Kerst’ niet door te laten gaan.
Gezien de recente ontwikkelingen rond Corona
vinden wij het als organisatie nog niet verstandig
om zo een drukbezocht
feestelijk samenzijn te
organiseren. Wij kunnen namelijk onvoldoende garanderen dat
iedereen zich veilig voelt
en 1,5 meter afstand
houdt en we hebben ook
niet de capaciteit om
daar controles op uit te
voeren. Natuurlijk blij-

ven wij plannen maken en hopen wij in 2022 alsnog samen kerst te mogen vieren. Houd daarom
www.kerstmarktvreeland.nl in de gaten.
Wij wensen alle Vreelanders een fijne Kerst!
Comité Kerstmarkt Vreeland
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NIEUWS VAN DE BEDRIJFSVERENIGING

Het gaat goed met de Ondernemend Vreeland!
24% meer leden
Voor wie het nog niet wist: Ondernemend
Vreeland wil de Dorpsactiviteiten blijven ondersteunen. Dat doen we al voor de
Sinterklaasintocht, Kerstmarkt, paaseieren zoeken, Dorpsfeest, verlichting met feestdagen etc.
Iets wat vooral zo moet blijven en wat Vreeland
zo uniek maakt. De bedrijfsvereniging verbindt
inwoners en ondernemers van Vreeland en vindt
dat heel belangrijk. Om dit zo te houden hebben
we onszelf als doel gegeven om volgend jaar door
te groeien naar honderd leden. We zijn al aardig
op weg: Gegroeid van 61 leden naar nu 76 leden!

Daar zijn we heel blij mee.
Nu de economie weer is aangetrokken en we weer
wat vrijheden terug hebben, heeft Ondernemend
Vreeland ook haar eerste evenementen voor de
leden weer gehad. Daarbij informeren /delen we
kennis met elkaar en vinden we het leuk om de ondernemers uit het dorp aan elkaar voor te stellen.
Op 21 september hebben na een korte ALV gehad. Aansluitend hebben vijftien ondernemers
deelgenomen aan een workshop over ‘negen
ondernemers tips’ in de Nederlanden. Leuk en
interactief programma. Afgesloten met een borrel. Afgelopen maand hebben we veertien deelnemende leden gehad aan een LinkedIn workshop in Mevr. Daalder. Naast slimme en handige

ONDERNEMEND
VREELAND

adviezen en uitleg over de echte werkwijze van
LinkedIn hebben we ook gekeken wat wel en wat
niet werkt op LinkedIn. Ook deze avond werd
afgesloten met een borrel. Daarnaast hebben we
de site aangepakt en hebben we een aantal voorstellen klaar staan voor de leden om digitaal te
stemmen.

Maar we zijn nog niet tevreden!
We willen komend jaar zes evenementen gaan
organiseren en met name de leden de onderwerpen laten kiezen. Het bestuur doet vervolgens
de organisatie daarvan. Inmiddels zijn Aloys,
Caroline en Sven bezig met de voorbereiding
van 2022. We denken aan: sprekers uit het dorp
over hun bedrijf, een Trendwatcher, gewoon een
borrel, 't moet ook wel gezellig blijven. We denken erover na om de gemeente Stichts Vecht uit
te nodigen om te horen wat er allemaal mogelijk
is voor ondernemers. Of iemand die iets vertelt
over hoe teams en organisaties werken? En we
hopen natuurlijk op suggesties van de leden.
Lijkt het je nu ook leuk om lid te worden? Of ben
je lid en wil je deelnemen aan een van de toekomstige evenementen? Meld je aan op de site:
www.ondernemendvreeland.nl/aanmelden/.
Dank je wel en fijne dag, Sven

Gaat de IJsclub verdwijnen?
Deze vraag hangt eigenlijk al boven de oudste vereniging van Vreeland sinds de eigenaar van de ijsbaan aan de Bergseweg besloten heeft het beheer
in eigen hand te nemen. We hebben al een tijdlang
besloten geen contributie meer te heffen, omdat
we vinden dat we daar te weinig tegenover kunnen
stellen. En op een toertocht wachten we al veel te
lang.
Binnen het bestuur overheerst dan ook de opvatting dat we zo onderhand een slapende vereniging
zonder toekomst lijken te zijn en dat we de vereni-

ging daarom maar beter kunnen opheffen. Maar
dat is een besluit dat we niet zomaar kunnen nemen, als bestuur: daar hebben we onze leden bij
nodig. Daarom nodigen we al onze leden uit voor
een Algemene Ledenvergadering, die we maandagavond 17 januari 2022 in het Dorpshuis zullen
houden en waar wij de opheffing van Voorwaarts
Vreeland in stemming zullen brengen. Iedereen die
in ons ledenbestand staat krijgt hiervoor ook persoonlijk nog een uitnodiging. Altijd jammer, maar
helaas is een lang verleden geen garantie dat er ook
nog een toekomst voor ons is weggelegd.

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

Nieuws van de Sterren van Vreeland
Buurtkamer:
Na de lange coronaperiode zijn we weer gestart
met de Buurtkamerpraatjes op de eerste dinsdagochtend van de maand. Joke Stapper deed op 2
november de aftrap van de serie. De opkomst was
boven verwachting. Ze ging in gesprek met de bezoekers waardoor er leuke en bijzondere verhalen
over vroeger werden uitgewisseld. Het was een geslaagde ochtend en zeker voor herhaling vatbaar.

De Vreelander creëert:

Op dinsdagochtend 7 december komt Marjolein
Lausberg vertellen over haar groente -en bloementuin aan de Nigtevechtseweg ‘Veldlof’.

Spellenavond:

Coronaregels in het Dorpshuis:
Voor de vaste buurtkamerbezoekers geldt geen QRcode. Wel wordt gepaste afstand in acht genomen
om zo zorgvuldig mogelijk met de coronaregels om
te gaan. Voor andere incidentele activiteiten zoals
lezingen wordt wel een coronacheck gedaan.

Op maandagavond 8 november kwam
Juliette Jonker, kunsthistoricus, een lezing
geven over haar boek: Thuis heb ik nog een ansichtkaart. Een prachtig boek met prentbriefkaarten uit
de Vechtstreek uit de collectie Lisman in de periode
1900 - 1925. Door de enthousiaste wijze waarop Juliette vertelde over de kaarten, kwam deze periode
uit de geschiedenis helemaal tot leven.
Tot onze spijt hebben we -vanwege het toenemende aantal besmettingen- besloten de spellenavond
van 19 november uit te stellen tot nader te bepalen
datum. Frederike Kielman, de organisator komt zo
spoedig mogelijk met een nieuwe datum.

Uitbreiding Sterren-team
Naast Thecla van der Maat, Frederike Kielman en
Kees Verwoerd komt ook Herman Poos ons team
versterken. Heel fijn dat er weer nieuwe mensen
zijn die zich willen inzetten voor ons dorp!

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

€20
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Broodaanbieding

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

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

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

Veelzijdige Rosa Da Silva in Theater De Dillewijn
Op zaterdag 26 november kunt u genieten van
deze Drentse cabaretière met Portugese roots!
Rosa zingt, speelt en ergert zich mateloos. En dan
nog het meeste aan zichzelf. In een hoog tempo
wisselen het Portugese temperament en de Drentse nuchterheid elkaar af. In haar eerste solovoorstelling ‘Daar moet je heen’ blikt ze terug op haar
jeugd. Haar schurende personages zorgen voor
plaatsvervangende schaamte en de eeuwige clichématige strijd tussen stad en provincie wordt akelig
herkenbaar.

Over Rosa da Silva:
Met hoofdrollen in het toneelstuk ANNE en de
musical De Tweeling bewees Rosa da Silva al op het
podium thuis te horen. Nu stapt ze op overtuigende wijze cabaretland in als ‘veelzijdig talent dat van
het podium afspat’ en nam ze na een verpletterende
finale op het Amsterdams Kleinkunst Festival zowel de jury- als publieksprijs mee naar huis.

Rosa da Silva - Daar moet je heen
Vrijdag 26 november 2021. Aanvang 20.15 uur.
Tickets € 16,50 via www.dedillewijn.nl.

Veel te doen op buitenplaats Doornburgh

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

Sinds een paar jaar heeft de Vechtstreek er de allermooiste culturele locatie ooit bij: de voormalige priorij van Buitenplaats Doornburgh aan de
Diependaalsedijk in Maarssen. Waar decennialang nonnen woonden is nu het architectonische
hoogstandje van een gebouw in gebruik als centrum voor Kunst en Wetenschap en als biologisch
restaurant, De Zusters. Regelmatig zijn er rondleidingen door het gebouw en het park en tot half januari is de intrigerende tentoonstelling ‘Robots in
captivity’ te zien. Hierin onderzoekt kunstenaar
Bram Ellens de grenzen tussen de mens en artificial intelligence en zijn diverse soorten robots
‘live’ te bewonderen.
In de voormalige kapel worden regelmatig concerten georganiseerd. Op 23 december treedt
pianist, muzikant en voormalig cabaretier Mike
Boddé op, samen met zangeres Ineke van Klinken
en bassist/trompettist Niels Tausk. Voor Mike
Boddé is geluid de essentie van zijn bestaan. Geen

dag gaat voorbij zonder dat hij aandacht besteedt
aan muziek, lawaai of stilte. Al vanaf jonge leeftijd
moet hij er niettemin mee leven dat zijn gehoor
geleidelijk aan achteruitgaat. Boddé is bekend van
het tv-programma ‘Podium Witteman’ en schreef
verschillende boeken. Tijdens dit concert op
Doornburgh passeren de verschillende facetten
van het leven in een sprankelende muzikale show.
Voor meer informatie:
www.buitenplaatsdoornburgh.nl.

Kerstbingo in het Dorpshuis
Op maandagmiddag 13 december bent u van harte
welkom om bingo te spelen in het Dorpshuis, Fetha
16 te Vreeland. Vanaf 13.30 uur is de zaal open en
om 14.00 uur gaat de bingo van start.
We spelen acht rondes en na de bingo is er nog
een loterij. Deelname is € 6,- voor twee boekjes en
twee consumpties (koffie of thee) met iets lekkers.
Voor de loterij zijn de kosten € 0,50 per lot. De

laatste ronde spelen we voor een mooie hoofdprijs.
Zit u naast iemand die ‘Bingo’ roept voor een volle
kaart? Dan krijgt u een leuk buurman-/buurvrouwprijsje. Voor uw bezoek aan de bingo geldt dat een
Corona toegangsbewijs vereist is (de QR code op
uw telefoon of de uitgeprinte versie). Voor verdere
inlichtingen kunt u contact opnemen met Anita te
Gussinklo, telefoonnummer: 0294-232835.

Sint-Maarten

We kunnen er niet genoeg van krijgen, van die schattige kindertjes die Sint-Maarten vierden...
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Vroeger en Nu

Het jaagpad langs de Vecht		
Er is al lange tijd veel te doen op de Facebookpagina Vreeland Vroeger en Nu over het jaagpad langs
de Vecht achter Duinkerken. De recente aanvraag
van een bewoner voor een vergunning voor het
‘behoud erfafscheiding met poort’ leverde weer
nieuwe reacties op. Wat is er eigenlijk aan de
hand?
Vanaf het einde van de 16de eeuw groeiden de bevolking en de handel en werd het transport over
de Vecht steeds drukker. De rivier was als zijtak
van de Rijn de verbindingsader tussen de Rijn (het
Ruhrgebied) en de haven van Amsterdam en natuurlijk tussen de steden Utrecht en Amsterdam.
Om het transport over de Vecht te vergemakkelijken en te versnellen werd in 1628 een jaagpad
aangelegd: een smal pad direct langs het water
waarover het paard of de persoon kon lopen die
de trekschuit voorttrok. Dit was tot de 19de eeuw
het meest gebruikte vervoersmiddel in ons deel
van het land.
Het jaagpad liep van Utrecht tot Nieuwersluis
over de oostoever, het Zandpad, bij Nieuwersluis
splitste een tak zich af langs de Nieuwe Wetering
naar de Angstel en een tak volgde de Vecht over
de westoever tot Vreeland. Voorbij het dorp liep
het jaagpad over de oostoever richting Muiden.
Al honderden jaren is dit pad dus een openbaar
toegankelijk pad waarvoor bewoners recht van
overpad moesten verlenen.
Met de opkomst van de stoomvaart en de trein
en na de opening van het Merwedekanaal, later
Amsterdam-Rijnkanaal geheten, verloor de Vecht

door Juliette Jonker

haar transportfunctie. Langzaamaan raakte het
jaagpad in ongebruik en werd het een meer recreatief wandelpad. Tot eind jaren 1930 liep het
jaagpad van Loenen ongehinderd door tot voor
De Nederlanden. Toen de Provinciale weg werd
aangelegd werd het jaagpad in tweeën ‘verbroken’
en was het laatste deel alleen toegankelijk via een
trap vanaf de weg.
Vroeger stonden er nauwelijks woonhuizen bij
het jaagpad en was het recht van overpad geen
enkel probleem. Met de toegenomen hoeveelheid
woningen langs en woonboten op het water en
het verlangen naar privacy zijn er de laatste jaren
meer problemen van aanwonenden die geen wandelaars over het jaagpad willen. (het pad vormt
onderdeel van de Lange Afstandswandeling door
Nederland).
Woonbootbewoners hebben vaak hekjes geplaatst, zodat wandelaars zich min of meer indringers voelen als ze over het pad lopen. Bij de bouw
van huizen in Opbuuren bij Maarssen hadden
eigenaren het jaagpad afgesloten voor doorgaand
publiek. Zij zijn door de rechter teruggefloten en
moesten het pad weer openstellen.
Het is op zich begrijpelijk dat men liever geen
wandelaars door zijn tuin heeft lopen. Toch wisten alle kopers van dit eeuwenoude recht van
overpad. Maar hoe lang hou je oude rechten nog
in stand? De tijd zal het leren wat de gemeente
gaat besluiten.
Foto: Coll. Zehenpfenning

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

Marjolein Ophoff

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

DAGWINKEL ZOEKT MEDEWERKER
VOOR DE ZATERDAG

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

Wist u dat…

Wij dagelijks boodschappen
ook gratis aan huis leveren?

Bestellen lekker makkelijk via telefoon of website.

De dagwinkel iedere week
extra aanbiedingen heeft?

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

LEKKER MAKKELIJK BIJ
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Graag tot ziens bij Dagwinkel Aloys Hageman

16 November 2021

Haven Vecht en Veld

De Vreelandbode

Gefeliciteerd Piet Age: 60 jaar Piet!

Informatie voor de koop
van een ligplaats in de haven

www.vechtenveld.nl

60 Jaar Piet,
we geloven het haast niet!
Veel dank voor al die jaren,
die we in ons hart bewaren.

