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Van de redactie
Vol goede moed en met een frisse start is deze redactie aan 
het nieuwe jaar begonnen waarin wij iedereen uiteraard 
het allerbeste wensen! Traditiegetrouw lieten wij al onze 
‘slanke’ voornemens tijdens de eerste redactievergadering 
al schaamteloos varen met de zelfgemaakte kroketten van 
onze Connie. Interessanter voor u is wellicht dat zij voor 
deze eerste editie van 2022 van een aantal Vreelanders de 
ervaringen en verwachtingen van het oude en nieuwe jaar 
optekende. Interessant zijn ook de vele interviews die wij 
weer met vele anderen mochten hebben, zoals met Lot 
Aarts en met nieuwe buren Hansje en Frits Grooss. We 
nemen een kijkje ‘achter de façade’ bij Suzanne Deveer en 
haar dochtertje Naleyah en horen de plannen van de nieu-
we eigenaar van het pannenkoekenrestaurant. De nieuwe 
naam wordt ‘Hendrik’, een historische verwijzing naar bis-
schop Hendrik van Vianden, die rond 1260 kasteel Vre-
delant bouwde. Dominee Rineke van Ginkel steekt ons een 
hart onder de riem om het jaar hoopvol te beginnen en om 
gevoelsmatig wat vrieskou en natuurijs te beleven komt de 
historie van de 126 jaar oude Ijsclub aan bod. Nu de cul-
turele sector nog dicht is geven we u wat tips om online 
cultuur te snuiven, met als laatste tip een paar mooie wan-
delingen. Want na al dat binnen zitten willen we natuurlijk 
weer lekker uitwaaien! Dat is dan ook meteen het thema 
voor de volgende editie. Stuur foto’s of uitwaaiverhalen of 
-tips gerust naar info@vreelandbode.nl. 
Veel leesplezier met deze Vreelandbode, de frisse start van 
weer 12 mooie edities het komende jaar.

De Redactie

Er is onrust ontstaan over het plan van de provin-
cie om het fietspad aan de oostkant van de N402 
-de Rijksstraatweg naar Loenen- weg te halen. De 
bedoeling is dat alle fietsers dan via het fietspad aan 
de overzijde fietsen om het overzicht te bevorde-
ren. Maar dat betekent bijvoorbeeld 
dat veel Vreelandse kinderen die deze 
route gebruiken om naar de sportvel-
den te fietsen, twee keer een drukke 
weg over moeten steken (zie foto pag. 
4). De Dorpsraad en vele bewoners 
vinden dit een zeer gevaarlijke en bovendien on-
nodige ingreep en zijn dan ook fel tegen de aanpas-
sing. De gemeente deelt deze zorgen en gaat half 
januari in gesprek met de provincie om het fietspad 
aan de oostelijke kant van de N402 te behouden.

Buurtbus 
In vervolg op eerdere berichten zijn we blij te kun-
nen melden dat er belangrijke vooruitgang is ge-
boekt om Vreeland een betrouwbare en effectieve 
busverbinding naar Loenen centrum en Weesp NS 

te geven. Alle verantwoordelijke instan-
ties hebben inmiddels hun akkoord ge-
geven om deze verbinding te realiseren. 
Daarmee komt er een directe verbin-
ding tussen Vreeland en het centrum 
van Loenen. Zodat niemand meer hoeft 

over te stappen voor de winkels, huisarts, tandarts 
en andere voorzieningen in Loenen. Half december 
heeft de Dorpsraad een bijeenkomst georganiseerd 
in het Dorpshuis. 

Lees verder op p. 4

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Een paar stoere dames organiseerden hun eigen 
nieuwjaarsduik, nu de officiële duik niet doorging. 

Annebel van de Paauw wint met deze prachtige 
foto de fotowedstrijd met het thema 'frisse start'.

Een frisse start van 2022
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Fietspad langs N402 weg?

Een frisse start voor de leerlingen

Eindelijk konden de leerlingen van CSVRidderhof 
op 10 januari weer naar school, na een periode van 
online lessen en een hele lange kerstvakantie van-

wege de lockdownmaatregelen. Ze hadden er veel 
zin in. Een frisse start dus!
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Colofon

Agenda
8 feb.    Ophaaldag GFT-afval
11 feb  Ophaaldag PMD-afval
26 feb.  Concert Mike Boddé- en Ineke van   
  Klinken, Doornburgh
4 maart  Ophaaldag PMD-afval

23 jan.   pastor Fred Flantua
30 jan.  ds Rineke van Ginkel
6 feb.  ? 
13 feb.  ds Rineke van Ginkel  
20 feb. pastor Fred Flantua
Alle diensten beginnen om 10.00 uur en kunnen 
gevolgd worden via www.kerkdienstgemist.nl.

Huisartspraktijk Loenen 
Keizer Ottolaan 11
3632 BV  Loenen aan de Vecht 
Tel.: 0294-231310
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.: 0294-232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen

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

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

Welzijn Stichtse Vecht
Vondelstraat 51 3601 EX Maarssen
0346-290710 of info@welzijnstichtsevecht.nl
www.welzijnstichtsevecht.nl

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

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.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

 

Renate Vermeijs & Gerard Versteeg 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 
1231 KX Loosdrecht 
 
Monument in 
info@monumentin.nl / www.monumentin.nl 
035-208 02 63 / 06-152 38 787 

Ontwerp in 
info@ontwerpin.nl / www.ontwerpin.nl 
035-208 26 34 / 06-152 46 460

Op Oudjaarsavond 24.00 uur maakte het nieuwe 
jaar een spetterende start met ongelofelijk veel en 
mooi vuurwerk.                   Foto: Bärbel Post Uiterweer

Kerkdiensten

Van oud naar nieuw

Harold Linnartz,
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elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

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

Betalingsconditie: binnen 14 dagen na factuurdatum.

Alle materialen blijven eigendom totdat de gehele factuur is voldaan.

Montagebedrijf R. v.d. Spoel
Spoorlaan 40, 3633 EV  Vreeland. Telefoon (0294) 23 07 66. Telefax (0294) 23 09 35. Mobiel (06) 5461 24 73. Email ray.spoel@planet.nl
Rekeningnummer NL46RABO 0310663261. BIC nummer RABONL2U. KvK 30149243

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

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 

Sinds tweeënhalf jaar werkt Lot Aarts als eind-
verantwoordelijke voor HR & communicatie bij 
voestalpine Automotive Components Bunschoten 
B.V. (voorheen: Polynorm); een groot productie-
bedrijf dat carrosseriedelen maakt voor Europese 
automobiel - & truckfabrikanten. 

Aan de voorkant van de fabriek leveren vrachtwa-
gens immense rollen staal af, en aan de achterkant 
komen autodeuren, motorkappen en andere on-
derdelen van staal en aluminium op maat gemaakt 
uit de productielijn rollen. Terwijl Lot foto’s laat 
zien van het imposante fabrieksterrein vertelt ze 
over haar bijzondere baan en de grote uitdagingen 
waar ze afgelopen periode voor kwam te staan. 

Na haar studie bestuurskunde werkte Lot jaren-
lang eerst bij Delta Lloyd Group en vervolgens bij 
Schiphol Group. HR ging daar vooral over ambitie, 
groei en ontwikkeling van de veelal HBO+ opge-
leide medewerkers. Lot: “De maakindustrie is hele 
andere koek. De productiemedewerkers – bijna 
alleen maar mannen – werken in ploegendiensten 
en doen vaak fysiek zwaar werk. Daardoor zijn de 
HR-vraagstukken waar Lot mee te maken krijgt 
heel anders dan in haar eerdere banen. ”

“Saai zijn de afgelopen tweeënhalf jaar zeker niet 
geweest”, zegt Lot lachend. Want niet alleen het 
type werk is anders, al een half jaar nadat ze bij 
voestalpine Automotive Components Bunschoten 
begon, zag het bedrijf zich genoodzaakt tot een gro-
te reorganisatie. Dat betekende een ontslagronde 
waarbij 120 arbeidsplaatsen kwamen te vervallen. 
Een confrontatie met de harde kant van HR. “Ik zat 
ineens om de tafel met vakbonden en kreeg te ma-
ken met allerlei aspecten van het vakgebied waar 
ik helemaal geen verstand van had. Toch dacht ik 
steeds. Het komt wel goed.” Hoe pakte ze dat aan? 
Lot: “Ik ga uit van mijn eigen kracht en die ligt in 

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

Hart & ziel: Lot AartsHart & ziel: Lot Aarts
altijd met respect luisteren naar de 
andere kant van het verhaal. Bo-
vendien is het heel belangrijk om 
duidelijk uit te leggen waarom een 
reorganisatie noodzakelijk is en de 
tijd van onzekerheid voor mede-
werkers zo kort mogelijk te hou-
den. Zodra duidelijk is voor wie de 
reorganisaties consequenties heeft, 
kun je hulp bieden in de vorm van 
een goed sociaal plan en goede be-
geleiding bij het vinden naar een 
andere baan. Dat is niet alleen be-
langrijk voor de medewerkers van 
wie je afscheid neemt, maar zeker 
ook voor de blijvers. Met hen moet 
je immers weer verder.”

En verder gingen ze, maar na die 
eerste ontslagronde kwam corona, 
waardoor in rap tempo de toe-
leveringsketen stokte. Lot: “Wij 
hadden op dat moment helaas 
nog te weinig vet op de botten. 
Eerst kwam er NOW-steun van 
de overheid, maar later werd die 
weer teruggetrokken. Dat had te 
maken met het Oostenrijkse moe-
derbedrijf en verschillen in het 
Oostenrijkse en Nederlandse co-
ronabeleid. De steun moest wor-
den teruggestort, wat precies een 

“Ik ga uit van mijn eigen kracht en 
die ligt in altijd met respect luisteren 

naar de andere kant van het verhaal.”

jaar later resulteerde in een tweede ontslagronde. 
En na de twee reorganisaties kreeg voestalpine 
Automotive Components Bunschoten te maken 
met meerdere stakingsdagen, waaraan steeds ook 
grote groepen van ‘haar’ productiemedewerkers 
meededen. Inmiddels is een nieuwe cao overeen-
gekomen en zijn stakingen niet meer aan de orde.

Lot: “Als ik van tevoren had geweten waar ik alle-
maal mee te maken zou krijgen in deze baan, dan 
had ik niet aangedurfd, maar spijt heb ik zeker 
niet. Het zijn wel hele vermoeiende jaren. Vanaf 
het moment dat ik ’s ochtends vroeg in de auto 
stap sta ik de hele dag onafgebroken aan. Maar 
ik krijg ook heel veel energie van mijn baan. Het 
is ontzettend leuk dat ik dingen in beweging kan 
zetten.” Een van haar lievelingsprojecten is de in-
terne bedrijfsschool. Lot: “Bij veel bedrijven zijn 
soortgelijke opleidingen weggesaneerd, maar wij 
hebben nog steeds een interne bedrijfsschool in sa-
menwerking met het ROC. De leerlingen volgen bij 
ons het praktische deel van hun MBO-opleiding tot 
gereedschapsmaker of monteur: techniek, lassen, 
handvaardigheid. Ze blijven bijna allemaal bij het 
bedrijf werken, dat gaat van generatie op generatie. 
Bovendien biedt de opleiding ook een kans voor 
oudere medewerkers voor wie de productielijn te 
zwaar wordt. Zij kunnen hun kennis overdragen 
aan de nieuwe generatie. ”

Komend jaar wil Lot deze school gaan uitbreiden 
met een HBO-opleiding gericht op Robotics en In-
dustrial Automation. Ze zit vol plannen om de op-
leiding ook te openen voor andere bedrijven. “Veel 
bedrijven willen alles binnenskamers houden, 
maar ik geloof juist in vernieuwing en openheid, 
dat kan een enorme boost geven. Ik wil de ramen 
openzetten.”

C.W.

“Als ik van tevoren had geweten waar 
ik allemaal mee te maken zou krijgen in 
deze baan, dan had ik niet aangedurfd, 

maar spijt heb ik zeker niet.”
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Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

 Edgar Keehnen www.greyocean.nl

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

Vervolg van p. 1
Met een aantal van de (vrijwillige) chauffeurs om 
hen de geplande route opties uit te leggen. De 
bedoeling is om in het eerste kwartaal van het 
nieuwe jaar de definitieve route vast te leggen, de 
bewijzering aan te passen en een Buurtbusver-
eniging op te richten. En dan kunnen de ritten te 
starten. Daarvoor zijn we nog wel op zoek naar 
enthousiaste vrijwillige chauffeurs! Ben je geïn-
teresseerd om op te buurtbus te gaan rijden en 
Vreeland beter bereikbaar te maken, mail ons dan 
voor meer informatie en vragen: 
info@dorpsraadvreeland.nl 

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur van de Dorpsraad is versterkt met twee 
nieuwe leden. Omdat het helaas niet mogelijk is om 
een ledenvergadering te organiseren waarbij we el-
kaar weer kunnen ontmoeten, zijn Jan Greijdanus 
en Olivier Jongeneel eind december digitaal door de 
leden benoemd tot bestuurslid. We hopen van harte 
dat we in het voorjaar weer een live algemene leden-
vergadering kunnen organiseren in het Dorpshuis 
waarin Jan en Olivier zich verder voorstellen. En we 
als bestuur weer met iedereen in gesprek kunnen 
over onze plannen en belangrijke onderwerpen waar 
we ons de komende tijd mee bezig gaan houden. 

Puzzel

Horizontaal
1 Voorganger van de Vreelandbode (12)
5 Voormalige functie Spoorlaan 58 (7)
7  Vroegere bedrijfsvorm Vrederust, Klapstraat (9)
8 Kasteeltje dat stond op huidige Greifterrein (10)
10 Eerste molen ten noorden van Vreeland (11)
13 Hier staat het oorlogsmonument (13)
14 Boerenijs-verkoop (10)

Verticaal
2 Onze burgemeester (8)
3 Weg naar voormalige station Vreeland (9)
4  Fort aan het einde van de Kleizuwe (7)
6 Vroeger proefboerderij, nu polocentrum (13)
9 IJsverkoop in het dorp (2)
11 Niet meer bestaand autobedrijf in Vreeland (4)
12 Dier in het logo van De Nederlanden (5)

Bericht van de Dorpsraad

Het plan om het fietspad links op te heffen zou betekenen dat (jeugdige) fietsers vijf keer een weg moeten overste-
ken om naar De Heul te komen (N402, Kerklaam, Rijksstraatweg bushalte Slootdijk en oversteek naar De Heul)
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BLIJF JE VERHEUGEN!

Voorlopig kunnen wij nog niet zeggen
wanneer we jullie weer in eigen dorp 

culinair kunnen verwennen. 

Blijf ons volgen
op instagram of Facebook!

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26 

www.nederlanden.nl

Eind februari opent Restaurant Hendrik haar deu-
ren, maar voor die tijd moet er nog best het een 
en ander gebeuren. Tjerk van der Linden vertelt 
erover tijdens een rondleiding door het pand, dat 
op dit moment nog volop verbouwd en gemoder-
niseerd wordt. Enthousiast licht hij de plannen 
toe die hij heeft met voormalig Pannenkoekenhuis 
Noord-Brabant.

Net als veel Vreelanders heeft ook Tjerk (33) nostal-
gische herinneringen aan het Pannenkoekenhuis in 
Vreeland. Hij werd geboren in Nigtevecht en ging 
met zijn ouders en drie broers regelmatig op de fiets 
of met de boot een pannenkoek eten in Vreeland. 
“Het verrassingstoetje en de Keulse strooppotten 
staan mij nog helder voor de geest en die wilde ik 
dan ook zeker behouden”, vertelt hij lachend.
Het komt niet echt als een verrassing dat Tjerks eer-
ste  horecazaak een pannenkoekenhuis is, want in 
zijn tienerjaren heeft hij jarenlang zelf in een pan-
nenkoekenhuis in Bloemendaal gewerkt, zowel in 
de keuken als in de bediening. En het horecabloed 
heeft hij van geen vreemde want zijn vader is eige-
naar van verschillende horecazaken in Amsterdam, 
waaronder Hoppe op het Spui en Brasserie Keyzer 
op de Van Baerlestraat. Ook zijn moeder Barbara 
was daar altijd nauw bij betrokken voor de inrich-
ting en de aankleding. En dat zijn eerste zaak dan 
ook nog eens een restaurant in Vreeland is, waar 
drie tantes (Van der Linden) van hem wonen, 
maakt de cirkel helemaal rond.
Wandelend door het pand, lopen we Brecht (Brecht 
Murré Atelier) tegen het lijf die samen met Tjerks 
moeder Barbara verantwoordelijk is voor de in-
richting van het restaurant. Maar ook bedrijfsleider 
Annelot Heslenfeld en kok Rob van der Linden zijn 
er druk bezig. “Al het personeel van Noord-Brabant 
is aangebleven en is ook betrokken bij de verbou-
wing”, vertelt Tjerk. “Het is zo een goede sfeer! De 
mentaliteit van de mensen hier is echt heel prettig. 

Iedereen is heel positief en enthousiast.”
Toen Tjerk besloot Noord-Brabant over te nemen 
stond één ding voor hem als een paal boven water: 
het moest een pannenkoekenhuis blijven met be-
houd van vele oude en vertrouwde details zoals de 
rood-wit geblokte lampenkapjes, de strooppotten 
met houten lepel en een groot deel van het meubi-
lair, maar dan wel in een gemoderniseerd jasje. Dus 
het hele pand, inclusief een deel van de bestaande 
stoelen, krijgen een likje verf, zowel de kaart als 
de openingstijden worden wat uitgebreid en het 
restaurant krijgt een nieuwe naam: Restaurant 
Hendrik, vernoemd naar Hendrik van Vianden, 
de bisschop die ons dorp stadsrechten gaf en kas-
teel Vredelant bouwde. Een mooie lokale, histori-
sche knipoog.

De nieuwe eigenaar is ambitieus en zit vol ideeën 
voor zijn pannenkoekenhuis. Hij wil onder andere 
leuke dingen gaan organiseren voor de kinderen uit 
het dorp. Zo komt er een wensput in de tuin, een 
knutselhoek in een aparte ruimte, mogelijkheid voor 
het vieren van kinderfeestjes en hij wil de Vreeland-
se kinderen gaan uitdagen om de ‘Pannenkoek van 
de maand’ te bedenken. Maar het draait niet alleen 
om kinderen, ook aan volwassenen wordt gedacht. 
De kaart wordt uitgebreid met borrelhappen en 
-planken, een breder wijnaanbod en seizoensge-
rechten zoals stamppotten en kaasfondue. “Niet te 
ingewikkeld, maar net even wat meer keuze dan er 
was”, licht Tjerk toe. “En natuurlijk blijven we een 
uitgebreid assortiment aan pannenkoeken aanbie-
den, gebakken met meel van molen De Ruijter”. En 
ook Robs ‘signature dish’ de overheerlijke saté van 
kippendij blijft op de kaart.
Het is een spannende tijd om een horecazaak te 
beginnen, beaamt Tjerk “Maar ik heb zin om te 
beginnen. Ik kreeg ook al zoveel hartverwarmende 
reacties via Facebook en op straat dat ik er wel ver-
trouwen in heb”.                      A.F.

BedrijvigheidBedrijvigheid

‘Tjerk van der Linden en zijn moeder Barbara’

Pannenkoekenhuis Noord-Brabant wordt Restaurant Hendrik
Tjerk van der Linden – “De mentaliteit hier is echt heel prettig, positief en enthousiast”

 Bestaande stoelen kregen een likje verf

Nieuw detail in glas in lood bij de entree.
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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 

Rond oud en nieuw spraken we met een viertal 
optimistische Vreelanders. We vroegen hoe ze 
terugkeken op 2021 en wat hun plannen voor het 
nieuwe jaar zijn. Alle vier kijken ze ernaar uit om 
Corona achter zich te laten of op zijn minst onder 
controle te krijgen…..

Lucy Versloot 
Vorig jaar januari startte Lucy Versloot als be-
heerder van het Dorpshuis. Het was midden in 
de Coronatijd. Lucy: “Ik wist dat het moeilijk zou 
worden. Maar na de eerste lockdown kwamen alle 
clubjes weer terug. Het was gezellig in de nieuw 
ingerichte huiskamer. En van september tot en 

met november heb ik met veel plezier gewerkt. 
Het werd al moeilijker toen we om vijf uur moes-
ten stoppen. Veel activiteiten vinden namelijk 
plaats in de avonduren. En de laatste maand van 
het afgelopen jaar en nu de eerste weken van janu-
ari 2022 gebeurt er helemaal niets meer. Behalve 
Arie Boutkamp die de leerlingen nog bijles geeft. 
Tja, en wat verwacht ik nu van dit nieuwe jaar. 
Ik zou het niet weten. Ik hoop dat de Buurtkamer 
door kan gaan, anders vallen veel ouderen terug 
in eenzaamheid. Het is belangrijk dat ze iets om 
handen hebben, dat ze een afspraak in hun agenda 
hebben staan. Ik heb heel veel zin om weer leu-
ke dingen te organiseren. Feestjes, pub quizzen, 
exposities. Mijn hoop is dat iedereen zich zoveel 
mogelijk laat prikken, zodat we Corona onder 
controle krijgen. En het liefst heb ik het virus na-
tuurlijk de wereld uit!”

Daisy van Breukelen 
Het is nog maar anderhalve maand geleden dat 
Daisy van Breukelen door Corona geveld was. 
Daisy: “Ik ben twee dagen goed ziek geweest en 
daarna kon ik weer online lesgeven aan groep 8 
op mijn school in Bussum. Wel enorm balen dat 

ik hierdoor de intocht van de Sint in Vreeland 
heb gemist. En eerlijk gezegd heb ik af en toe nog 
last van vermoeidheid. Dus helemaal weg zijn de 
klachten nog niet.” 

Daisy heeft het afgelopen jaar vooral het reizen 
gemist. In 2021 is ze voor haar doen in de school-
vakantie dicht bij huis gebleven. De reis ging naar 
Slovenië, wat echt een prachtig land is. Haar wen-
sen voor 2022 zijn duidelijk. “Ik wil dat de scholen 
open gaan en open blijven. Dat is het beste voor 
alle kinderen en vooral voor die in groep 8. Deze 
leerlingen moeten ook hun schoolkeuze maken, 
dus is het belangrijk dat ze de open dagen kun-
nen bezoeken. En natuurlijk vind ik het fijn dat 
onze lonen gelijk worden getrokken met die van 
het vervolgonderwijs. Maar….eerst zien en dan 
geloven!” Tot slot heeft Daisy weer heel veel zin in 
het dorpsfeest. En hoopt ze dit jaar weer een rol te 
spelen in een Vreelandse musical.

Arie Boutkan
De enige die nog gebruik maakt van het Dorpshuis 
is Arie Boutkan. Juist in deze tijd komen er veel 
jongeren voor bijles. Arie herinnert zich nog goed 
de eerste lockdown in maart 2020. Hij vertelt: 
“Net een week daarvoor is mijn moeder overle-
den. Dus die lockdown is helemaal aan mij voor-
bijgegaan. In die tijd heb ik ook niet gewerkt. 

Toen op een gegeven moment ook het Dorpshuis 
dichtging heb ik thuis de bijlessen georganiseerd. 
Ik heb van dichtbij meegemaakt wat een enorme 
impact deze tijd op de jeugd heeft. Voor online 

Vier Vreelanders over hun Frisse Start…..

Uitstel start cursussen
Ook dit jaar weer uitstel in verband met 

Corona-maatregelen. Deelnemers hebben 
hierover persoonlijk bericht ontvangen.

Op onze site vindt u altijd de meest actuele 

Een frisse ochtend start Foto: Marion Smorenburg
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 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

We zijn 
weer open!

leren hebben de meeste kinderen geen geduld. Ze 
kunnen de concentratie niet vasthouden, missen 
de regelmaat, de sociale contacten en het sporten. 
Ik werk nu ook vijf ochtenden per week op het St. 
Nicolaas lyceum in Amsterdam. Ook daar geef ik 
bijles. Gelukkig zijn Dana en ik optimisten. We 
hopen dit jaar naar New York te gaan. En we heb-
ben weer veel zin in dorpsfeesten en kerstmark-
ten. En ik heb vooral veel zin om naar een voetbal-
wedstrijd van mijn club PSV te gaan. Verder hoop 
ik dat de nieuwe regering een consistenter beleid 
gaat voeren. Kijk, nu heiligt het doel de middelen 
niet. Er wordt teveel schade aangericht, zowel eco-
nomisch als sociaal.” Dan komt Dana er nog even 
bijzitten. Zij is na de eerste lockdown oorbellen 
gaan maken. De collectie is te zien op Instagram.

Jippe van der Velden
Jippe van der Velden is 2021 redelijk goed door-
gekomen. Wat hij vooral heeft gemist is het op-
treden met zijn band Kitsch ’n Crew. Hij vertelt: 
“We spelen onder meer op bruiloften en 21-di-
ners. Veel jongeren vieren hun 21ste verjaardag 
tegenwoordig met een luxe diner. Tja, die feesten 
zijn allemaal niet doorgegaan. Gelukkig woon ik 
in Utrecht met twee medestudenten. Eenzaam 
heb ik me niet gevoeld.” Zijn Vreelandse ouders 
Hanke en Marcel besloten in 2021 hun huis te 
verkopen. Zij vertrekken dit jaar naar de Ooijpol-
der bij Nijmegen. Ook Jippe nam een ingrijpende 
beslissing. Hij stopte met de studie journalistiek. 

Jippe: “Ik start binnenkort met wiskunde b op 
VWO niveau. Als ik dat examen heb gehaald ga 
ik – ook weer aan de Universiteit Utrecht – bio-
logie studeren. Biologie heeft altijd diep in mijn 
hart gezeten. En wat ik tijdens mijn studie journa-
listiek heb geleerd, komt altijd van pas.” Dan la-
chend: “Misschien wel als wetenschapsjournalist.” 
Verder gaat Jippe lekker door met het geven van 
gitaarles. Hij heeft inmiddels een aantal leerlingen 
in Vreeland. Op de site www.ofcorz.nl is Jippe te 
boeken. 

C.L.

Na de persconferentie van vorige week vrijdag 
kon kapper Belleza haar deuren weer openen, tot 
grote vreugde van veel klanten. De horeca moet 

nog dicht blijven. Hopelijk komt daar na de pers-
conferentie van komende vrijdag verandering in. 
Veel sterkte voor onze lokale restaurants!

Kapper weer open, horeca nog dicht

Vreeland verlicht

Het Cultuurfonds Stichtse Vecht begint het nieuwe 
jaar goed: dit jaar mag iedereen een subsidie aan-
vragen voor een creatief, cultureel, leuk, kwalitatief 
of verbindend idee. Je hoeft dus geen vereniging 
of andere rechtspersoon te zijn. Op deze manier 
hoopt het fonds kleine initiatieven te stimuleren en 
creativiteit aan te jagen, vooral bij jongeren. Orga-
niseer een optreden met allerlei verschillende soor-
ten muzikanten, bijvoorbeeld met statushouders, 
en laat iedereen genieten van muziek uit een ande-
re cultuur. Verbaas publiek met een performance 

of maak je buurt 
op creatieve 
manier mooier, 
verzin het maar! 
Deze pilot voor 
‘open’ aanvragen loopt een jaar. Vier keer per jaar 
kan je een aanvraag indienen bij het cultuurfonds. 
De deadline voor de komende ronde is 18 februari. 
Kijk op www.cultuurfondsstichtsevecht.nl voor de 
voorwaarden, een praktische handleiding en voor 
een antwoord op al je vragen. 

Steun voor creatieve ideeën

Foto: Sabine Vioen
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Boerenkaas
Boerderij-ijs
Rondleiding

Bed & Breakfast
Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

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

Op zaterdag 18 december heeft een groep kinderen van 
CSV Ridderhof onder leiding van Ulrike (de moeder van 
Maria) een prachtige kerstmusical opgevoerd! Helaas 
mocht dit niet met publiek en dus is de hele musical 
gefilmd door 3 echte cameramensen! Het verhaal ging 
natuurlijk over de geboorte van het kindeke Jezus, die niet 
2022 jaar geleden werd geboren, maar in het jaar 2021!

De Vreelandse Kerstmusical

De twee sterren Babette en Sofie nemen jullie mee in het 
verhaal. Van de ontmoeting tussen Maria en Jozef, naar 
keizer Augustus en zijn rekenmeesters. De lange tocht 
van de hoogzwangere Maria met hun ezels op zoek naar 
een plek om te slapen. Natuurlijk zijn ook de herders, 
hun schapen, de engelen, drie wijzen en de ossen in het 
verhaal aanwezig. 
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 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl

Wil je de kerstmusical ook of misschien 
wel nóg een keer zien? Hier vind je hem: 

https://vimeo.com/659945824/ada01fbcdf

De Vreelandse Kerstmusical
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Graag willen wij u op de hoogte houden 
van het orgel restauratieproject. In de 
Vreelandbode van mei  2021 informeerden 
wij u dat vanaf maandag 18 januari 2021 
het orgel werd gedemonteerd en in onder-
delen weggevoerd naar de werkplaats van 
orgelmaker Elbertse in Soest.

Ondertussen nadert de restauratie haar 
voltooiing. Het balkon waarop het orgel 
staat is naar voren gehaald om bespeling 
vanaf de achterkant van het instrument 
mogelijk te maken. De stand van zaken 
nu is dat de orgelkas, balgen en windla-
den en orgelkas + houtsnijwerk  terug in 
de kerk zijn. Het balkon en ook het orgel 
zijn ondertussen geschilderd in de type-
rende kleur die bij meerdere Knipscheer 
orgels (o.a. in Noordwijk) is toegepast: een 
okergele tint. Ook het klavier en pedaal 
zijn aangelegd. Naar verwachting zullen de 
laatste van de 700 orgelpijpen in de week 
van 10 januari geplaatst worden. Om het 
orgel goed te kunnen onderhouden is het 
Subbas 16 pedaalregister uit de orgelkas 
gehaald en in een nis in de toren van de 
kerk geplaatst, op een aparte windlade. 

Op dit moment is de intonateur hard aan het werk, 
met het op klank brengen van het orgel voor de 
individuele registers (klanken), maar vooral ook 
het realiseren van een harmonisch geheel van alle 
registers en pijpen van het orgel. Ondergetekende 
mocht het genoegen smaken de drie al volledig ge-
intoneerde 8 voets registers te testen en het moet 
gezegd: de restauratie/reconstructie heeft geleid 
tot een natuurgetrouwe klank, dankzij een krach-
tige windvoorziening die het origineel geleverde 

klankbeeld van 1852 zeer dicht naderen; de kerk 
kan straks weer beschikken over een volwaardig 
orgel met krachtige sprekende stemmen. 
Naar verwachting is het orgel over enkele weken 
gereed voor keuring en her-ingebruikname. Ho-
pelijk zullen de corona-omstandigheden dan zo-
danig zijn dat deze her-ingebruikname met de no-
dige luister bijgezet kan worden. Informatie over 
de feestelijkheden zal te zijner tijd via verschillen-
de kanalen verspreid worden.          Lieuwe Visscher

Update Restauratie Knipscheer Orgel

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

Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe side-
rische jaar. Het komende jaar duurt 365 dagen, 6 
uren, 9 minuten en 10 secondes, en dus komt de 
feitelijke jaarwisseling een kwart dag te vroeg. But 
who cares, want er is ander nieuws.

Een enorme komeet dringt ons zonnestelsel bin-
nen en beweegt, zoals kometen dat doen, in de 
richting van de zon. De komeet is te bereiken on-
der nummer C/2014 UN271 en ook bekend als 
Bernardinelli-Bernstein, de beide ontdekkers van 
dit 155 km grote gevaarte. We hoeven echter geen 
angst te hebben, want BB komt niet in de buurt. 
Volgens de berekeningen bereikt deze kolos pas in 
2031 zijn perihelium (de stand die het dichtst bij 
de zon is) en komt hij niet veel verder dan de baan 
van Saturnus. Daarmee blijft hij op veilige afstand 
van Vreeland. Toch is dit een mooie gelegenheid 
voor astronomen om het object te bestuderen. Ko-
meten zoals BB komen uit de Oort-wolk, een groot 
gebied vol gruis en andere restanten uit de jongste 
dagen van ons zonnestelsel en dat zich buiten de 
baan van Pluto bevindt. Met een zekere regelmaat 
worden brokstukken uit de Oort-wolk gekegeld 
en kunnen dan een reis door ons zonnestelsel be-
ginnen. Vaak worden ze in een elliptische baan 
ingevangen en komen dan met een zekere regel-
maat langs. Sommige kometen doen dat eens in de 

paar jaar, andere zien we maar een enkele keer in 
de honderd jaar en BB doet over een rondje maar 
liefst 3.5 miljoen jaar. Je kunt dus maar beter nu 
kijken hoe hij eruit ziet. Dat lukt helaas niet met 
het blote oog, maar gelukkig staan her en der grote 
telescopen.
Is er dan wel nog wat te zien aan de Hemel boven 
Vreeland? Ja, voor wie vroeg op staat, Venus staat 
de komende maanden als ochtendster in het Oos-
ten te schitteren. ’s Avonds is het Sterrenbeeld Ori-
on prachtig te zien. Het sterrenbeeld ziet uit als een 
zandloper en is gemakkelijk te herkennen in het 
Zuiden. Zoek naar drie heldere sterren die mooi 
op een lijn staan, dat is de gordel van Orion. Heb 
je Orion gevonden, zoek dan Betelgeuze (een gele 
superreus – linksboven – die op ontploffen staat, 
ergens tussen nu en wanneer BB weer zijn volgen-
de rondje is begonnen) of Rigel (een blauwe su-
perreus – rechtsonder). Kun je onder de linker ster 
van de gordel een vaag vlekje zien – de Orionne-
vel – dan zijn je ogen op orde. Links onder Orion 
staat zijn hond, Canis Major, dat de helderste ster 
aan het firmament bevat, Sirius, ook bekend als de 
hondsster. Dat was in de oudheid een belangrijke 
ster. Verschenen de zon en Sirius gelijktijdig bo-
ven de horizon - een zogenaamde heliakische op-
komst - dan markeerde dit in het Oude Egypte het 
begin van het nieuwe jaar.                                    H.L.

Hemel boven Vreeland
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Kort Nieuws

Online museumbezoek
Live museumbezoek is helaas nog niet mogelijk, maar 
gelukkig biedt internet uitkomst voor degenen die 
naar een beetje cultuur snakken. Veel musea kunnen 
online bezocht worden en er zijn ook over onze omge-
ving virtuele tentoonstellingen te bezoeken. 

Op en rond de buitenplaats aan de Vecht

Upstairs-downstairs is een virtuele tentoonstelling 
over het personeel dat op de buitenplaatsen aan de 
Vecht werkte. Deze -en nog tien andere tentoon-
stellingen over het leven op en rond de buitenplaats 
(Koop & Sloop, Heen & Weer, dieren op buitenplaat-
sen etc.), over de Tweede wereldoorlog en over de re-
latie Breukelen-Brooklyn- is te zien op de website van 
het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Vecht en 
Venen: www.rhcvechtenvenen.nl. 

Een vergeten keizer

Keizer Domitianus was keizer in Rome in de eerste 
eeuw na Chr., een periode waarin ook Romeinen over 
de Vecht voeren langs het huidige Vreeland. De ten-
toonstelling ‘God op aarde’ in het Leidse museum van 
Oudheden gaat over deze Romeinse keizer. U kunt 
een virtuele rondleiding via een live verbinding boe-
ken via tickets.rmo.nl.

Voorpret

Foto: Gerhard Hof

Op de sites van het Vechtstreekmuseum, Buitenplaats 
Doornburgh en slot Zuylen kunt u alvast lezen over 
de tentoonstellingen die daar na de lockdown van 
start gaan, respectievelijk: ‘De Vechtstreek vanuit de 
lucht’, ‘Vorm aan de Vecht’ en ‘Moord en Brand!’ 
Hopelijk heel snel dus!! Ook museum Vredegoed in 
Oud-Maarsseveen is dicht, maar hier kunt u toch ge-
nieten, maar dan van natuur: er starten op het erf van 
deze historische boerderij twee prachtige wandelingen 
door het bijzondere natuurgebied achter het museum. 

Sinds 1 november wonen Hansje en Frits bij hun 
dochter Kiki en schoonzoon Niels Molewijk in het 
verbouwde tuinhuis. De kinderen van school ken-
nen hen als opa en oma van Fien, Robin en Lieve. 
Wie zijn deze nieuwe dorpsgenoten? 

Als de deur opengaat komt eerst Aslan naar bui-
ten, hun lieve maar reusachtige hond. “Hij doet 
niets hoor”, stelt Hansje me gerust, “hij blaft al-
leen naar andere honden als ze te dicht bij mij ko-
men.” Binnen valt direct op dat Hansje en Frits 
een rijke historie meenemen naar Vreeland. Het 
huis is vol met herinneringen: schilderijen, meu-
bels, beeldjes, foto’s en een prachtig geschilderd 
kamerscherm vullen de kamer. “In een opslag 
hebben we nog zestig dozen boeken van Frits 
staan en nog veel meer meubels, we kunnen het 
hier echt niet kwijt”, vertelt Hansje lachend. 

Tien jaar restaureren
Deze spullen hebben ze in de loop van vele jaren 
verzameld. Hansje (72 jaar) was begonnen aan 
haar studie Spaans maar al snel aan het werk ge-
gaan als makelaar in valuta, in Amsterdam. Een 
uitdagende stressvolle baan. Toen ze Frits (75 jaar) 
leerde kennen was hij al advocaat voor vastgoed-
bedrijven en woonde hij in Den Haag. Ze reisde 
veel heen en weer om hem te zien, in zijn Healey. 
“Alles bij elkaar veel te druk, ik kreeg er een men-
tal breakdown van, dus ik stopte met dat werk”. 
Daarna heeft Hansje veel verschillende baantjes 
en banen gehad. In 1977 kochten ze een huis in 
Den Haag. Frits: “Het was een oud en vervallen 
huis, op de Prinsegracht in Den Haag, met vijftien 
kamers, op de rand van de beruchte Schilderswijk. 
Achter de schrootjes zat de marmeren lambrise-
ring weggewerkt, het had verlaagde plafonds, al-
les was oranje en paars. We hadden meubels om 
maar één kamer in te richten.”

Gered van de sloophamer
“Het heeft ons tien jaar gekost om het huis te res-
taureren en in te richten.” Hansje richtte zich op 
de stoffering, ze heeft een tijd gehandeld in de 
stoffen die ze daarvoor uit Engeland liet komen. 
In deze tijd, in de jaren tachtig, waren ze heel ac-
tief in de bewonersorganisatie. De gemeente wilde 
een dwarsweg door de wijk aanleggen, daar waren 
ze fel tegen. Frits heeft goede herinneringen aan 

het actiecomité: “Ik zat in die groep samen met 
crypto-anarchisten en communisten. Zelf droeg 
ik altijd een driedelig grijs pak, maar die anderen 
zagen er natuurlijk heel anders uit. Als we gingen 
overleggen met de gemeente of andere instanties, 
overlegden we altijd wie de meeste kans maakte 
ons standpunt over te brengen. En het is goed ge-
komen, die weg kwam er niet. Met dezelfde groep 
is het ook gelukt twee prachtige Rococo-pandjes 
te redden van de sloophamer.”

Na tien jaar was er ineens een ander huis, in Sche-
veningen in de buurt van Madurodam. Ze laten 
een 2D-maquette zien, een fraai huis met een 
deur in het midden en twee ramen aan elke kant. 
“Ook dat was niet in een beste staat, daar hebben 
we twintig jaar aan verbouwd.” En ook daar wa-
ren ze actief in de bewonersorganisatie. “Rondom 
dat huis stonden veel te veel kantoren. Met elkaar 
hebben we ervoor gezorgd dat al die panden een 
woonbestemming kregen, en nu zijn dat allemaal 
woonhuizen.” Hansje en Frits waren ook actief in 
de stichting Behoud de Hofvijver: “Ze wilden een 
parkeergarage bouwen onder de hofvijver bij het 
Binnenhof. Onder andere door tentoonstellingen 
op de vijver te organiseren konden we dat bouw-
project tegenhouden.” Ze vertellen mooie verha-
len over het ophalen van kunst voor die vijver.
 
Frisse start in Vreeland
Toen dat huis te groot werd hebben ze nog een 
tijd gewoond in een appartement in Den Haag. 
Gelijkvloers, dat is makkelijker voor Frits die al 
sinds 2007 de ziekte van Parkinson heeft. En nu 
dus een frisse start in Vreeland. Ze kenden het 
dorp al voordat hun dochter hier ging wonen, 
want Frits is actief geweest in de polo-sport, en is 
voorzitter geweest van Polo Nederland. 

Hoe is het om in de tuin van je dochter te wonen? 
Hansje is er duidelijk over: “Het is vooral belang-
rijk dat je je niet teveel met elkaar bemoeit, niet 
steeds bij elkaar naar binnen kijkt.” Ze is druk met 
het leren kennen van Vreeland en wil zich graag 
inzetten voor het dorp. Ook in een actiecomité? 
Lachend noemt ze het rode paaltje bij het tunnel-
tje, dat vaak weg is. “Ik kom daar een paar keer per 
dag met de hond en ik zet het altijd weer terug!”

M.S.

Nieuwe buren

Hansje en Frits Grooss – van Waning
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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 26 december 2021 over-
leed in Kaapstad ‘Arch’ 
Desmond Tutu. Emeritus 
aartsbisschop, winnaar van 
de Nobelprijs voor de vrede, 
maar vooral buitengewoon 
inspirerend mens. De wereld 
is met hem een groots leider 
verloren. Zelf zag Tutu de 

dood als een soort overgang ‘van de ene ruimte in 
Gods wereld naar de andere’; een volgende fase in 
de reis van het leven. Gelukkig blijft hij, ondanks zijn 
‘overgaan’, toch ook onder ons leven. In de mensen 
die zijn werk voor gerechtigheid en vrijheid voortzet-
ten, in zijn stem die blijft klinken.
Toen iemand me rond de jaarwisseling vroeg hoe op-
timistisch ik ben voor 2022, moest ik denken aan één 
van de vele inspirerende woorden van Tutu. Er werd 
hem ooit gevraagd: “U moet toch wel een heel opti-
mistisch mens zijn?” Geen rare aanname als je hem 
voor de geest haalt: een warm mens met een groot 
gevoel voor humor, die onvermoeibaar bleef strijden 
voor een beter Zuid Afrika en een betere wereld. 

Maar Tutu zei: “Nee, ik ben na alles wat ik heb ge-
zien en meegemaakt geen optimist, maar ik ben wel 
hoopvol. Dat is echt wat anders.” Hij noemde zich 
zelfs ‘een gevangene van hoop’; hij kon niet anders 
dan hoop houden en met hoop leven, ondanks de 
voortdurende realiteit van onrecht en onderdrukking 
die hij zelf ook kende. Optimisme is fragiel, wiebelig, 
zei hij. Hoop daarentegen zit dieper, is hardnekkig. 
Tutu geloofde dat uiteindelijk altijd het goede over-
wint. Dat gaf hem hardnekkige hoop én de overtui-
ging dat het dus ook de moeite waard is (en blijft) om 
ons als mensen hiervoor in te zetten, in verbonden-
heid met elkaar.
Terugkijkend op 2021 zullen sommigen zeggen dat 
het een verloren jaar is geweest. En zal 2022 echt 
beter worden? Misschien ben je optimistisch en mis-
schien ook helemaal niet. Misschien geloof je nog in 
verbondenheid, misschien wordt het steeds lastiger. 
Hoe dan ook wens ik je hardnekkige hoop toe voor 
dit nieuwe jaar. Wie hoopt, ziet mogelijkheden in wat 
voor onmogelijk wordt gehouden. Wie hoopt ziet 
wegen waar eerder geen wegen waren. Hoop is in 
staat licht te zien, ondanks alle duisternis.

Hoop
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Afgelopen vrijdagochtend 17 december 
bracht Burgemeester Ap Reinders een 
bezoek aan de acht verenigingen die 
hun “speelvloer” hebben in ’t Web. Bij 
velen daarvan zijn ook Vreelanders lid, 
speler of als muzikant of zanger(es) ac-
tief. “Was een leuk en leerzaam bezoek 
vorige week vrijdag! Loenen aan de 
Vecht heeft een bruisend verenigings-
leven met ‘t Web als centrale ontmoe-
tingsplaats” twitterde de burgemeester 
over zijn bezoek. 
Hij maakte kennis met leden van de 
Schaakvereniging Vecht & Ommelan-
den, het orkest OrVeO, de Loenense Dam Ver-
eniging, het projectkoor De Poldermodellen, het 
Cursusproject Loenen, de Bridgeclub Loenen, de 
Peuterspeelzaal/BSO Heldenopvang en de Foto-
club Loenen. De burgemeester besprak met de 
verenigingen o.a. de coronamaatregelen en de 

effecten hiervan op leden aantallen maar ook op 
toekomstige ledenaanwas. 

Burgemeester Reinders maakt kennis 
met lokale verenigingen

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

Burgemeester Reinders in gesprek met twee bestuursle-
den van projectkoor de Poldermodellen.

Foto: Maarten Bootsma

Een frisse start van het jaar met een nieuw initi-
atief. Linda is deze maand gestart met een Plant 
voor Plant doneerplek aan huis. Heb je een ka-
merplant over? Gooi deze dan niet weg maar geef 
ze een tweede leven bij het plantenasiel. Dit is ge-
vestigd in het Milieu Educatie Centrum (MEC) in 
Maarssen, maar Linda heeft bij haar huis aan de 
Singel 21 een dependance geopend. De planten 
die in het krat geplaatst worden brengt zij naar 
Maarssen, waar de planten een nieuwe eigenaar 
kunnen krijgen. Gewoon neerzetten, een afspraak 
maken hoeft niet. Via de site van het plantenasiel 
kun je een plant adopteren. Met de opbrengst 
worden nieuwe bomen geplant. Via www.plant-
voorplant.nl kun je een plant uitzoeken in het 
plantenasiel. Die kan Linda zelfs voor je meene-
men naar Vreeland!

Plantenasiel aan 
de Singel
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H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van 
elektrische rups schaar-hoogwerker.

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

www.coersmachineverhuur.nl

Struinend door de Vreelandse straten vallen soms 
opmerkelijke dingen op. Door een andere bril zie 
je opeens bijzondere details of zaken waar je eer-
der aan voorbij ging. De redactie gaat op pad om 
het verhaal erachter te ontdekken. 

Wanneer wij in december door het dorp wande-
len om verhaal te halen staan de feestdagen nog 
voor de deur. Tussen de in stemmig kerstsferen 
versierde huizen zien we, in het zijraam van het 
eerste huis op de W. van Mechelenstraat, opeens 
een exotisch aandoend tafereeltje. Om de hoek 
ontdekken we, glurend door het voorraam, een 
rijkversierde kerstboom met gouden ‘tijgerkop-
penballen’ die bewaakt lijkt te worden door een 
katachtig beeld. In de achtertuin scharrelen reus-
achtige fraai gepluimde kippen tussen de tropi-
sche beplanting. Op dat moment weten we nog 
niet hoeveel dit vertelt over de bewoners, maar 
daar komen we snel genoeg achter…

“Alsof we op een heerlijk eiland woonden…”
Suzanne Deveer, die 
met dochter Naleyah 
sinds de eerste ‘Lock 
down’ dit huis be-
trok, roept bij onze 
ontmoeting meteen 
herkenning op. “Ja 
klopt, ik heb inder-
daad zo’n zes jaar bij 
kapsalon Belleza hier 
op de Breedstraat 
gewerkt!” Suzanne 
woonde destijds nog 
bij haar ouders op de 
groene woonboot na 
de Glashut, richting 
Loenen. Daar groeide 
zij op met zusje Eva 
(nu 27), haar van oor-
sprong Surinaamse 
vader en Hollandse 
moeder, met oma van 
moeders kant als buurvrouw. “Ik vond het heer-
lijk op onze woonboot met rondscharrelde kip-
pen en andere huisdieren. Wanneer mijn vader er 
Surinaamse muziek draaide, en dat deed hij best 
vaak, gaf dat het gevoel alsof we daar op ons ei-
gen eiland woonden. Zes jaar geleden is hij helaas 
overleden maar mijn moeder woont er nog altijd. 
Hoewel ze toen al formeel gescheiden waren heb-
ben ze altijd een goede en bijzonder liefdevolle 
band gehouden.”

Oma, dochter en kleindochter 
in Vreeland op school
De moeder van Suzanne ging vroeger hier in 
Vreeland al naar de lagere school en zus Eva ook. 
Suzanne zelf ging naar het Ludgerus in Loenen 
en binnenkort gaat Naleyah naar C.S.V. Ridder-
hof. Toch heeft Suzanne hier niet haar hele leven 
gewoond. Op haar 23e vond ze het tijd om het 
dorpse ‘eiland’ te verlaten en rondde ze haar stu-
die HBO-Communicatie Management af vanuit 
Amsterdam-Duivendrecht. Enkele banen verder 
en met een dochter van anderhalf begon het leven 
in de oude omgeving toch weer te lonken. Inmid-
dels woont Suzanne hier sinds zij startte bij het 
bedrijf GS1 Nederland als communicatieadviseur. 
“Echt een fantastisch interessant bedrijf en ook 
mijn baan is super… Maar heel raar ook wel, want 
sindsdien werk ik noodgedwongen voornamelijk 
vanuit huis.” 

Terug naar Suriname
“Zodra het kan willen mijn moeder, mijn zus en 
ik met Naleyah naar Suriname gaan om de fami-
lie daar te bezoeken. Ikzelf ben er al twee keer ge-
weest en kan niet wachten weer te gaan.” Voorlo-
pig heeft Suzanne in Vreeland, vlakbij haar roots 
en het Vechts water, haar eigen fijne tropische 
eiland gecreëerd waar ze zich met haar dochter 
opmaakt voor een frisse start van dit nieuwe jaar!

P.v.d.H.

Cadeautip:
het Vreelandboek

Te koop bij 
de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20

Het verhaal achter de façade  
Naleyah (3) en Suzanne Deveer (32) 
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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

De Seniorenraad Stichtse Vecht helpt de gemeente 
om de woonbehoeften onder de inwoners in kaart 
te brengen. Zij is van mening dat als er nu niets ge-
beurt, het woningprobleem in de toekomst alleen 
maar groter wordt. 

De samenstelling van de inwoners in Stichtse 
Vecht verandert. Dit heeft invloed op de woningen 
die nodig zijn. De woningmarkt kampt met krapte, 
ook in Stichtse Vecht. Er zijn plannen en er wordt 
gebouwd. Maar is dat voldoende? Zijn dat de hui-
zen die we nodig hebben? Of moeten we aan ande-
re woonvormen denken?

Om zicht te krijgen op de wensen van de inwoners 
vraagt de Seniorenraad om:
•  uw woonbehoeftes en -wensen te beschrijven. 

Wat is uw ideaal? Hoe en waar wilt u binnenkort 
of over 5, 10 of 25 jaar wonen? Zo specifiek moge-
lijk. Over huren en kopen, over groter of kleiner 
wonen. Wanneer, waar en waarom? 

•  knelpunten die u ervaart als het om wonen gaat, 
door te geven. Een inwonend kind dat graag wil 
verhuizen, maar geen betaalbaar huis kan vinden?

•  Op zoek naar een kleiner huis of appartement? 

•  Gescheiden maar geen passend onderdak? Waar 
loopt u tegen aan, als het om wonen in Stichtse 
Vecht gaat? 

Zelf pleit de Seniorenraad voor betaalbare wonin-
gen voor alle inwoners, toekomstgericht en duur-
zaam bouwen, woonvormen die doorstroming op 
de woningmarkt bevorderen, woon(zorg)vormen 
waar mensen samenwonen en naar elkaar kunnen 
omkijken en een groene en gezonde woonomge-
ving.

De Seniorenraad bundelt de reacties en koppelt 
deze terug naar het college van B&W en de ge-
meenteraad. Daarnaast is zij bezig met de organisa-
tie van een bijeenkomst ‘Wonen in Stichtse Vecht’. 

Reageer voor 15 februari door het reactieformulier 
in te vullen op de website www.seniorenraadsv.nl, 
een email te sturen naar info@seniorenraadsv.nl of 
te bellen met 0346 794 049. U wordt dan ook op de 
hoogte gehouden van de voortgang.

Seniorenraad Stichtse Vecht 
Fred Berghout, Gisela Pel, Irmgard Michielsen, Aldert 
Nooitgedacht, Felice Postma en Gerda Mensink

Wat zijn uw woonwensen?

Karakteristieke boom geveld
Gemengde reacties op Facebook op 
het kappen van de boom op de hoek 
van de Lindengracht en de Raadhuis-
laan. Op een oude foto van die plek 
uit de jaren 1930 zijn de takjes van 
de boom boven de rij knotwilgen uit 
te zien. Zoals op de Google-mapfoto 
van twee maanden geleden zien is, is 
de boom in de loop der tijd enorm 
gaan overhellen naar de straatkant. 

Vrachtwagens moesten vaak een paar keer steken 
om de bocht te kunnen maken zonder de takken 
te raken. “Wat zonde, een karakteristiek beeld van 
Vreeland is verdwenen”, “Wat leeg zo”, “Jammer” 
reageerden sommigen. “Wat een ruimte” of “Was 
ook wel nodig zo te zien” vonden anderen. Of er 
een herplantplicht bestaat is niet bekend.

Het voormalig VIVterrein aan de Raadhuislaan 
gaat een woonbestemming krijgen. Op het bedrij-
venterrein zal een kleine woonwijk verrijzen met 
minimaal 20 woningen. De bestaande boomgaard 
van het agrarisch perceel blijft behouden en wordt 
geïntegreerd in het nieuwe plan.

De overeenkomst hiervoor is eind december gete-
kend door de ontwikkelaar Rademaker Vastgoed 
en Ontwikkeling en VIV Vreeland Beheer. 
In samenwerking met EVE Architecten B.V. wor-
den de plannen de komende periode verder uit-
gewerkt. 

Huizenbouw op VIV-terrein
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Binnenkort wordt een vergadering gehouden over 
het al of niet opheffen van IJsclub Voorwaarts. 
Een actueel moment om deze oudste vereniging 
van Vreeland – 126 jaar oud! - te belichten.

Het beeld door Joop van Huisstede van de drie 
schaatsers op de hoek van de Floraweg en de Bo-
terweg is in 1996 geplaatst als herinnering aan het 
100-jarig bestaan van IJsclub Voorwaarts in 1996. 
Ja, u leest het goed, de IJsclub is dus al in 1896 
opgericht! 
Al lang voor die tijd was er sprake van georgani-
seerd ijsvermaak in Vreeland. In 1838 organiseer-
de J. Floor, uitbater van het logement dat nu De 
Nederlanden heet, wedstrijden voor paarden met 
arrensleeën op het ijs. Tien jaar later organiseerde 
hij weer dergelijke draverijen, maar nu ook met 
wedstrijden op de schaats. Op 2 januari 1896 werd 
er een officiële ijsclub opgericht. 
De grote vijver in de tuin van het Plantagehuis 
fungeerde bij vorst als ijsbaan. Deze is op de oude 
foto te zien. Een prachtig gelegen baan waar zelfs 
al in de jaren ’20 bij elektrisch licht ook ’s avonds 
geschaatst kon worden. Ook werd er geschaatst 
op het buitendijkse oeverlandje bij de boerderij 
van Van Stam aan de Loenenseweg, op het trekgat 
achter Soede op de Boslaan en op de oude Vecht-
arm tussen het Boerenlaantje en het Kneuterdijk-
je. 
Erg populair was het schoonrijden, waarbij Vree-
landers -soms nog in klederdracht- elegant rond-
zwierden over het ijs, al dan niet op schaatsen 
door de lokale smid Niessen gemaakt. In 1962 
werden zelfs de nationale kampioenschappen 
schoonrijden in Vreeland gehouden. Ook werden 
er regelmatig hardrijwedstrijden en toertochten 

georganiseerd. De prijzen waren vaak ‘waar je wat 
aan had’, zoals vlees, sinaasappels of planten. 

Vrijwel elke Vreelander was lid van de IJsclub. 
Halverwege de jaren ’70 telde de club maar liefst 
600 leden. De ijsbaan bij het Plantagehuis was veel 
te klein geworden en in 1978 kon een landijsbaan 
geopend worden aan de Bergseweg. Deze baan is 
inmiddels niet meer door de IJsclub in gebruik, 
maar wordt wel bij voldoende vorst voor iedereen 
opengesteld door de eigenaar, Krijn Jan Driessen. 

In 1982 werd IJsvereniging ‘De Vijf Dorpen’ op-
gericht, een samenwerking tussen de IJsclubs van 
Vreeland, Kortenhoef, Nederhorst den Berg, An-
keveen en ’s-Graveland. Deze club floreert en is 
op de Jaap Edenbaan actief met jeugdschaatsen, 
trainen en wedstrijden in het hardrijden. 

Naar ik begreep is, naast de afnemende kans op 
strenge vorst, de hoge bijdrage aan de Koninklijke 
Nederlandse Schaatsenrijdersbond een belang-
rijke aanleiding tot het voorstel de IJsclub op te 
heffen. Misschien is het mogelijk om toch door te 
gaan, niet officieel verbonden aan de KNSB, maar 
als vereniging die alle sporten op en aan het water 
(bevroren of vloeibaar) in Vreeland entameert? 
De nieuwjaarsduik wordt al door de ijsclub geor-
ganiseerd, wellicht is het ook tijd voor een ‘Wim 
Hof’-winterzwemclubje? Een kano- of supclub? 
Een duikcursus in de Wijde Blik? En het liefst na-
tuurlijk een mooie koek- en zopie op het natuurijs 
als het wèl een keer hard vriest! 

p.s. Met dank aan Annelies Weijschedé 
voor haar creatieve ideeën.

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

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

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

Vroeger en Nu

IJsclub Voorwaarts (1896)                door Juliette Jonker
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  Informatie voor de koop 
van een ligplaats in de haven

www.vechtenveld.nl

Haven Vecht en Veld

Van Leerbrug gaat flitsend 
het nieuwe jaar in

Sinterklaas- en Kerst
verrassing in ‘t Kampje

Vlak na het inluiden van dit nieuwe jaar begonnen 
de slagbomen van de Van Leerbrug opeens dag en 
nacht te knipperen. Ook het stoplicht stond daar 
dagenlang op rood. Hoewel menigeen hierdoor in 
de veronderstelling was dat de brug was afgeslo-
ten bleek het om een technisch euvel te gaan. 
Op 4 januari heeft een groep techneuten uren-
lang getracht dit mankement te verhelpen maar 

nog diezelfde dag flikkerden de rode lichten weer 
op. Mogelijk zijn bruggebruikers door deze da-
genlange storing onachtzaam geworden voor het 
rode sein. 
Gelukkig is er nog altijd een levensechte brug-
wachter indien de brug daadwerkelijk tijdelijk ge-
sloten wordt voor overstekend verkeer, maar blijf 
dus vooral ook zelf altijd alert.

Een frisse ochtend Foto: Edmond Pasman

Traditiegetrouw zorgt de Stichting Vrienden van 
't Kampje in Loenen met Sinterklaas en Kerst voor 
een verrassing voor de bewoners van 't Kampje. 
Op 5 december kregen alle bewoners en het per-
soneel een banketstaaf en met kerst werden zij 
verrast met bonbons, een sapje van Schulp en een 
heerlijk warme nek-rol. De uitreiking was een 
feest. Met veel genoegen en dankbaarheid werden 
de cadeautjes in ontvangst genomen.  

Orkest OrVeO blaast sfeer in bij Mevr. Daalder
Dit blazersensemble van orkest OrVeO zorgde op 
18 december voor een gezellige sfeer op het terras 
van Mevr Daalder. In de miezerige regen genoten 
passanten van de vrolijke klanken. Bij de fraaie 

chocolaterie-stand werden ‘de ouderwets bekende’ 
kerstkransjes ten behoeve van het voortbestaan van 
OrVeO verkocht. Een mooi en heerlijk initiatief 
waar iedereen weer blij van kon worden! 

Oplossing kruiswoordpuzzel
Horizontaal    
1 Vreelandpost 5 Tolhuis
7 Brouwerij 8 Groenevelt      
10 Hoekermolen 13 Boerenlaantje   
14 DeWilligen

Verticaal
2 Reinders 3 Spoorlaan
6 Groot Kantwijk 9 Ko  
11 Evab 12 Leeuw


