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Van de redactie
‘Uitwaaien’ Zo nou, de afgelopen periode was het wel echt 
uitwaaien geblazen nietwaar? Gelukkig zat de wind deze 
maand eindelijk niet alleen tegen maar ook weer eens heer-
lijk mee. Want hoewel de storm nog niet echt is gaan liggen 
mogen we weer van alles. Iets waar we kortgeleden alleen 
nog van konden dromen. Deze februari editie staat dan 
ook bol van nieuws over en interviews met krachtige men-
sen die zich niet snel van hun voetstuk laten wegwaaien. 
Maak daarom kennis met de stoere vrouwelijke molenaars 
en lees over het ijzersterke duo Nely en Jan Hos achter hun 
bijzondere façade. Edith vertelt ons vol enthousiasme hoe 
ze met haar restaurant Op ’t Eiland in Nederhorst, na een 
stormachtige start, het voormalige restaurant van het Cha-
letpark nieuw leven heeft ingeblazen. Dorpsgenoten Dave 
en Diana barsten van de ideeën om Vreeland nóg leuker te 
maken en ‘Nieuwe Buren’ Ferdi en John roepen met hun 
Peanut alvast op om eens gezellig te zwaaien als je bij ze 
langs vaart. In de altijd fijne Kinderpost wordt er dit keer 
geknutseld op hoog niveau. Voor wie wel een steuntje kan 
gebruiken is er fantastisch goed nieuws, want per maart 
komt er gelukkig weer een fysio in Vreeland! 
Afstormend op de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 
maart leest u de ideeën van de politieke partijen rond een 
kleine kern als Vreeland en de verkiesbare Vreelanders 
stellen zich voor. Kortom, na het lezen van deze Vreeland-
bode bent u weer helemaal bij. En met beide benen op de 
grond kunnen we weer verder naar volgende maand waar-
voor we alvast iedereen oproepen mee te denken in het 
thema: ‘Wie zaait zal oogsten!’                                De redactie

Klapstraat, Karel Kammeijer

Op 16 maart mogen we naar de stembus om een 
nieuwe gemeenteraad te kiezen. De Dorpsraad 
heeft daarom alle partijen een aantal vragen voor-
gelegd over thema’s die de komende jaren belang-
rijk zijn voor Vreeland: wonen, bestemmingsplan 
de Vecht, de N201, energietransitie en leefbaar-
heid. In deze Vreelandbode leest u een korte selec-
tie van de reacties van alle partijen. 

De volledige antwoorden van iedere partij over 
die thema’s vindt u op www.dorpsraadvreeland.nl. 
Leefbaarheid heeft bij iedere partij veel aandacht.

Zo antwoordt GroenLinks: “We zien dat het voor-
zieningenniveau, zeker in de kleine kernen, steeds 
verder afneemt. Dat baart ons zorgen.” De par-
tij wil dat er in iedere kern een minimum aantal 
voorzieningen is. De PvdA wil daarover graag met 
bewoners in gesprek. En dat is voor meer partij-
en belangrijk, samenwerking met bewoners die 
aangeven waar behoefte aan is. “Wij vinden dat de 
gemeente in zo’n geval passende ondersteuning 
moet bieden,” schrijft de ChristenUnie SGP. En 
ook D66 vindt dat bewoners zelf vaak goede en 
creatieve ideeën hebben.             Lees verder op pagina 4
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Leefbaarheid en OV belangrijke thema’s
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De VreelandbodeDe Vreelandbode 
Vrouwelijke molenaars in de schijnwerpers

Lekker uitwaaien, dat doet molenaar Karen Walter 
elke zaterdag op molen De Ruiter, als zij de molen 
op de wind kruit of alle zeilen bij zet. Zij is een van 
de dertien (!) vrouwelijke molenaars in de provin-
cie Utrecht, die daarmee het grootste aantal vrou-
welijke molenaars van het land telt. 

Maar liefst vijf van hen zijn onder de 25, ook een 
bijzonder gegeven. Deze stoere dames en ‘hun’ 
molens worden dit jaar in het zonnetje gezet 
vanwege het 50-jarige bestaan van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars. Dit Gilde zorgt ervoor dat 
het molenaars opleidt, het ambacht uitdraagt, mo-
lenaars verbindt en door verjonging werkt aan be-
houd voor de toekomst. 
Vanwege dit lustrum ontwikkelde de afdeling 
Utrecht-’t Gooi audiotheatertochten “Zij is 
Molenaar” over de dertien vrouwelijke molenaars 
met hun dertien molens in Utrecht en het Gooi. 

Lees verder op pagina 14Foto: @Zaarstudios

Lekker uitwaaien aan de rand van Vreeland
Lekker uitwaaien is het thema van deze Vreeland-
bode, erg toepasselijk met de stormen die maar 
blijven razen. Op deze bijzondere dronefoto van 
Gerhard Hof is de uitwaaitip van deze maand 
prachtig te zien: de Alambertskade. Wandel eens 
over dit eeuwenoude pad, een ontginningskade 
van de vroegere veenontginningen, naar de vo-

gelhut. Van daaruit heb je een schitterend uitzicht 
op de Loenderveense plas en de Waterleidingplas, 
met de ronde dijk erom heen. En natuurlijk op de 
restanten van de legakkers, die als beboste strepen 
in het water liggen. Meer luchtfoto’s van Gerhard 
zien? Een tentoonstelling van zijn foto’s is zojuist 
geopend in het Vechtstreekmuseum in Maarssen. 
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Colofon

Agenda
22 feb.   Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
22 feb.   Lezing Thuis heb ik nog een ansicht-

kaart, 20.00 uur, Pieterskerk Breukelen
25 feb. Filmhuis Loenen 20.00 uur
1 mrt.  Buurtkamerpraatje Irmgard Michielsen, 

10.00-12.00 uur, Dorpshuis
5 mrt. Rondleiding Vreedenhorst, 14.00 uur
8 mrt. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
10 mrt. Cultuurcafé, 20.00 uur, Pauluskerk
14 mrt.  De Vreelander creëert: Edward van de 

Marel, 20.30-21.30 uur, Dorpshuis
15 mrt Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
16 mrt Gemeenteraadsverkiezingen
21 mrt  ALV IJsclub Voorwaarts, 20.00 uur, 

Dorpshuis
5 apr.  Buurtkamerpraatje Marjolein Lausberg, 

10.00-12.00 uur, Dorpshuis
8 april  Bezoek aan biologische kwekerij Veldlof, 

Nigtevechtseweg
11 apr.  De Vreelander creëert: Anna Nelemans, 

20.30-21.30 uur, Dorpshuis

6 mrt. ds Rineke van Ginkel
24 mrt.  ds Harold Schorren   
20 mrt.  ds Rineke van Ginkel 
27 mrt.  pastor Fred Flantua 
De kerkdiensten beginnen om 10 uur en zijn ook 
te volgen via 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 De Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht
Zorgbemiddeling: 0346-258428
Thuiszorg ’t Kampje: 06-55818141

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

Wie kan er af en toe een 
dagje op ons lieve, makke-
lijke en enthousiaste hond-
je passen? Jimmy is drie 
jaar en is dol op mensen en 
andere honden. Een lange 
wandeling en spelen vindt 
hij heerlijk en hij kan daarna ook urenlang slapen. 
Meer informatie via Pauline: 06-10654363.

Kerkdiensten

Vechtzooitje
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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

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. 

‘Opvallend veelzijdig en knap staaltje werk’
Er zijn niet veel wegen die naar de Pomonaweg 
leiden. Je komt daar meestal alleen als bewoner 
of diens bezoeker. Wanneer wij, vanaf de Boter-
weg via het Molenpad, naar deze fraai verborgen 
woonplek wandelen lopen we -in the end- letter-
lijk tegen een muur op. De tekst erop doet stil-
staan en verwonderen. Rechts van deze zijmuur 
ontwaren we de bijzondere stalen carport met 
glazen dak dat de ingang van de woning aan de 
voorzijde omlijst. Daarnaast in de voortuin een 
kunstig systeem dat het hemelwater vernuftig van 
dit dak trapsgewijs via stalen bakken opvangt. 
Achter deze bijzonder façade worden we verwel-
komd door niemand minder dan het echtpaar Jan 
en Nely Hos!

Veelzijdig 
Zowel het huis als de bewoners zijn in meerdere 
opzichten bijzonder en over alles is wel een in-
teressant verhaal te vertellen. We zouden er zo-
maar een Vreelandbode mee kunnen vullen maar 
moeten keuzes maken. Dus eerst even voor wie 
het nog niet wist: Jan heeft o.a. in de Dorpsraad 
gezeten, organiseerde de befaamde Wielerron-
de tijdens Vreeland 750 en werkte tot voor kort 
bij Conmedra Steel+ Design, het familiebedrijf 
van Nely die daar al 35 jaar directeur van is. Nely 
heeft onder meer acht jaar in het STAG-bestuur 
gezeten, maakte vele kostuums en foto’s voor 
Vreeland 750 en zette zich in voor Cursusproject 
Loenen. Samen zetten ze zich sportief in voor de 
Vreelandse schaatsclub, de Wad-wat-lopers-club 
en wielerclub OMAWEFILEDO, ofwel Oud Maar 
We Fietsen Lekker Door! Zo, dan zijn we maar 
even in het kort bij….

Het verhaal achter de façade  Het verhaal achter de façade  

Eerste bewoners
Wat niet iedereen weet is dat Jan en Nely, voor-
dat ze in ’92 als eerste bewoners dit huis aan de 
Pomonaweg betrokken, samen als eerste bewo-
ners van het voormalige Gemeentehuis aan de 
Raadhuislaan woonden. In 1988 leerden ze elkaar 
kennen op een seminar in Hilversum, woonden 
een paar weken later al samen en trouwden nog 
datzelfde jaar. Jan, geboren in Maastricht, werk-
te 15 jaar als geluidstechnicus bij de NOS, daarna 
net zoveel jaren eerst bij Apple en tot voor kort bij 
Conmedra. Nely is opgegroeid in Loenersloot en 
Vreeland was in haar jonge jeugd nog een brug te 
ver. De iconische staalconstructie van haar vaders 
bedrijf Conmedra voor de Vreelandse voormali-
ge benzinepomp ‘De Roos’ viel hier overigens in 
goede aarde en het ontwerp viel zelfs in de prijzen. 
Inmiddels bestaat deze benzinepomp niet meer 
maar Nely en Jan zelf zijn niet meer weg te den-
ken uit Vreeland. 

De cirkel is rond
Na de sloop van ‘de Roos’ hebben ze de glaspane-
len terug weten te krijgen en bouwden hiermee 
hun carport. Hiermee is niet alleen een gerecycled 
en wederom iconisch bouwwerk neergezet, ook 
het opgevangen regenwater wordt hergebruikt 
voor de tuin. En dan nog die tekst op de zijmuur. 
De letters zijn uiteraard van staal gemaakt en 
middels de legendarische woorden van The Beat-
les spreekt Jan zijn warme liefde voor muziek én 
Nely uit. Nely en Jan, een ijzersterk duo met een 
hart van goud! 

P.v.d.H.

Jan en Nely Hos, een ijzersterk duo 

De Algemene Ledenvergadering van de IJsclub 
Voorwaarts Vreeland, die oorspronkelijk gepland 
was op 17 januari, is verplaatst naar 21 maart, 20.00 
uur in het Dorpshuis. We roepen onze leden op zo-
veel mogelijk te komen, want de toekomst van onze 
vereniging hangt ervan af. Net als de vorige keer 
zullen we ook al onze leden nog persoonlijk per 
email uitnodigen. Helaas merkten we toen dat bij 
een aanzienlijk aantal het bij ons bekende e-mail-
adres niet meer bleek te werken. Dus bent u wel lid, 
maar hebt u onze mail niet gezien, stuur dan even 
een mailtje met het juiste adres naar onze secre-

taris janhos@euronet.
nl. Via dit adres kunt u 
ook uw aanwezigheid 
aanmelden, zodat het 
Dorpshuis weet hoeveel 
stoelen er moeten wor-
den klaargezet. Zoals 
het er nu naar uitziet, is een CoronaToegangsBe-
wijs waarschijnlijk nog verplicht. Zet de datum in 
elk geval vast in uw agenda, zodat we met zoveel 
mogelijk mensen kunnen beslissen over de toe-
komst van Voorwaarts Vreeland.

Nieuwe datum voor IJsclubvergadering

LOENEN

presenteert:

Hors Normes
Vrijdag 25 februari 
Aanvang 20.00 uur
Vecht & Angstel Kerk www.vechtenangstelkerk.nl

Cadeautip:
het Vreelandboek

Te koop bij de Dagwinkel
www.hetvreelandboek.nl

€20

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224
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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

Kieswijzer verkiezingen
Vervolg van pagina 1
“D66SV wil zich maximaal inzetten om deze crea-
tieve plannen en ideeën te helpen realiseren.”                                                     
Op het gebied van leefbaarheid is de actieve rol van 
bewoners ook belangrijk voor het CDA: “Wij moe-
ten met elkaar gebruik blijven maken van de voor-
zieningen in het dorp om er zo voor te zorgen dat 
het voor de ondernemers mogelijk blijft om hier 
een toekomst op te bouwen.” 
Lokaal Liberaal wil dat er essentiële zorg blijft in 
een kleinere kern als Vreeland. Hoewel de partij-
en aangeven slechts beperkt invloed te hebben op 
diensten zoals een huisarts, vinden ze het wel be-
langrijk dat de Raad invloed uitoefent waar kan. 
Samen Stichtse Vecht vindt het een probleem 
dat de lokale overheid formeel geen rol heeft in de 
vestiging van gezondheidscentra en wil dat de ge-
meente daarin meer faciliteert. 
Ook de VVD wil dat ‘de gemeente binnen de mo-
gelijkheden actief handelt en beleid ontwikkelt en 
uitvoert om de voorzieningen te behouden en waar 
mogelijk te vergroten.’ Verschillende partijen ge-
ven ook aan dat ze groei van kleine kernen zoals 
Vreeland als mogelijkheid zien. 
Zo zegt Streekbelangen: “want dat is goed voor het 
verenigingsleven en winkels. Voor het vestigen van 
zorgverleners willen wij een soepel en aangenaam 
beleid ten aanzien van bestemmingplannen.” 
De PVV vindt het belangrijk dat als een huisarts 
Vreeland te klein vindt om zich te vestigen, de ge-
meente het gebruik en de toegankelijkheid van een 
huisarts wel faciliteert. 
Het Vechtse Verbond ondersteunt van har-
te de plannen voor een nieuw multifunctioneel 
Dorpshuis om meer faciliteiten in ons dorp te 
waarborgen. Daarnaast wil de partij dat de buslijn 
naar Hilversum in ere wordt hersteld. OV is voor 
alle partijen een zeer belangrijk punt. Unaniem 
willen ze zich inzetten voor betere verbindingen 
tussen Vreeland en de omgeving. 
De PvdA Stichtse Vecht wil het OV gratis maken 
voor inwoners met een laag inkomen.

Lokaal Liberaal
“Lokaal Liberaal pleit voor zonopwekking op be-
schikbare daken. Geen landschapsvervuiling door 
zonneakkers, eerst zoveel mogelijk kijken naar 
daken, want: ‘Eén paneel op het dak erbij is er één 
minder in de wei!” 

VVD
“De VVD pleit voor zon-op-dak. In Stichtse Vecht 
is geen ruimte voor windmolens. Daarnaast is de 
VVD warm voorstander van kernenergie om het 
energievraagstuk op te lossen. Mochten we niet 
genoeg duurzame energie opwekken met zon-op-
dak dan kijken we naar alternatieven en kleinscha-
lige opwek via zonnevelden. Het realiseren van 
een zonneveld door een initiatiefnemer moet aan 
strenge voorwaarden voldoen en kan alleen na uit-
gebreide participatie met omwonenden en maat-
schappelijke organisaties (zoals LTO). Daarnaast 
dient de kwetsbare natuur beschermd te worden. 
Inwoners kunnen dus nooit voor een voldongen 
feit worden gesteld. De gemeenteraad zal altijd de 

finale beslissing over de 
aanleg van een zonne-
veld moeten nemen.” 

Groen Links
“Wat GroenLinks betreft moeten zonnepanelen 
allereerst zoveel mogelijk op bestaande daken wor-
den gelegd. De gemeente Stichtse Vecht moet daar 
volgens ons bewust en nog véél meer actief op in-
zetten. Pas daarna komen wat GroenLinks betreft 
de zonneweides in beeld. Deze moeten wat Groen-
Links betreft zo goed mogelijk worden ingepast in 
het landschap. En áls er al zonneweides worden 
aangelegd, dan vinden we dat de bewoners breed 
moeten delen in de opbrengst daarvan. We raden 
daarom iedereen aan zich te verenigen in een Ver-
eniging of Coöperatie die zonneweides kan exploi-
teren. Van tevoren moet u namelijk uitgebreid zijn 
ingelicht en betrokken bij de plannen.” 

PvdA
“Ons doel is een “fossielvrije gemeente Stichtse 
Vecht” in 2040. Wij willen dat in 2035 alle energie 
wordt opgewekt door schone bronnen. We zet-
ten in op zonnepanelen, maar we sluiten andere 
(nieuwe) technieken in Stichtse Vecht niet uit, zelfs 
windmolens niet. De PvdA wil in Stichtse Vecht 
niet afwachten en wegkijken, maar samen, soms 
moeilijke, besluiten nemen. Van de gemeente mo-
gen inwoners verwachten dat dat écht samen met 
hen gebeurt. Van inwoners mag de gemeente ech-
ter ook verwachten dat ze niet altijd maar roepen: 
‘Niet hier’. De tijd van treuzelen en hopen op een 
oplossing zonder offers is voorbij. Offers die we sa-
men moeten dragen.”

CDA
“De zonnevelden zijn een positieve ontwikkeling 
waarbij de in Vreeland opgerichte Energietransitie 
groep het verschil kan maken. Wij wensen echter 
geen mega zonnevelden in ons mooie landschap. 
Met betrekking tot windenergie zetten wij ons in 
voor kleine boerderijmolens met een maximale as-
hoogte van 15 tot 20 meter bij agrarische bedrijven. 
Grote windmolens zijn niet gewenst. Onze agrariërs 
in de buitengebieden willen ook graag een bijdrage 
leveren, maar kunnen dit nu vaak niet omdat het 
netwerk dat niet aan kan. Wij zetten ons daar ook 
regionaal voor in, om dit wel mogelijk te maken.”

Streekbelangen
“Het spanningsveld tussen hinder en het moeten 
voldoen aan wettelijke opgaven willen wij per si-
tuatie bekijken. Wij zijn tegen het gebruik van 
landbouwgronden als daar de extensivering van de 
landbouw mee in het geding komt. Als een grondei-
genaar zijn gronden beschikbaar wil stellen, mag 
dit niet ten koste gaan van objectief vast te stellen 
overlast en hinder voor omwonenden. Het uitvoe-
ren van energiebesparende maatregelen moet van-
uit de gemeente veel meer gestimuleerd worden. 
Meer zelfvoorzienend zijn, bijvoorbeeld door het 
plaatsen van zonnepanelen, willen wij bevorderen 
als dat technisch mogelijk en betaalbaar blijft. Wij 
zijn tegen elke vorm van overheidsdwang.”

ChristenUnie SGP
“De ChristenUnie-SGP wil zuinig zijn op de aar-
de. Grote windmolens zijn wat ons betreft niet 
aan de orde. Daarom zijn wij voorstanders van het 
inzetten van de nu beschikbare oplossingen met 
zonne-energie. Zonnevelden zijn misschien nodig 
om onze doelstellingen te halen maar wij zijn (ook) 
van mening dat de meest logische plekken voor het 

Energietransitie



Februari 2022  5 De Vreelandbode

LUNCH
Lekker uitgebreid lunchen in eigen dorp?

Dat kan! Wij hebben donderdag tot en met 
zondag een 4 gangen lunchmenu du chef 

à 67.50 per persoon.

Reserveer nu jouw tafel!

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26 

www.nederlanden.nl

plaatsen van zonnepanelen eerst maximaal moe-
ten worden benut. Hierbij denken wij natuurlijk 
aan daken maar ook terreinen zonder overkapping 
waar geen bijzondere (natuur)waarden op rusten. 
Wanneer er dan toch zonnevelden moeten worden 
aangelegd vinden wij dat bewoners maximaal moe-
ten worden gecompenseerd. De manier waarop is 
bespreekbaar maar moet in goed overleg, met in-
vloed, van de inwoners.”

Het Vechtse Verbond
“Het Vechtse Verbond is tegen windmolens en 
vind dat eerst alle andere middelen zoals zonne-
panelen op daken optimaal ingezet moet worden. 
Bij alle nieuwbouwprojecten vanzelfsprekend 
zonnepanelen op de daken. Niet zomaar zonder 
draagvlak zonneweides in ons prachtig buitenge-
bied realiseren. Wij steunen van harte het initiatief 
voor een Energiegroep in Vreeland en willen graag 
meedenken.”

Samen Stichtse Vecht
“Koeien horen in de wei, zon hoort op dak, gevel 
of op fietspaden. We gaan geen schaarse gron-
den inzetten voor het opwekken van zon. Wij zijn 
voorstander van lokale initiatieven en wensen geen 
slachtoffer te worden van zogeheten energiecow-
boys die nu al gronden willen claimen voor groot-
schalige trajecten. Duurzaamheid kent twee kanten: 
energie opwekken is duurzaam, maar ons gebied 
moeten we ook beschermen tegen buitenlandse 
investeerders. Het vormen van lokale energiecoö-
peraties biedt mogelijkheden om gezamenlijk op te 
trekken. Daarbij moeten gezinnen die het niet breed 
hebben echt door de overheid worden ondersteund 
zodat energiearmoede voorkomen wordt.”

D66
“D66SV zet als eerste in op zonnepanelen op da-
ken en op isolatie. D66SV staat achter de onlangs 
in de Gemeenteraad vastgestelde Energie Transi-
tie doelstellingen, die we alleen met zonnepanelen 
op daken niet gaan bereiken. Hiervoor hebben we 
ook zonnevelden nodig. We vinden het essentieel 
inwoners hierbij te betrekken, goed te kijken naar 
de mogelijkheden voor inpassing in het landschap 
en samen te werken met agrariërs en lokale coöpe-
raties zodat inwoners meeprofiteren. Tevens is het 
van belang dat de plaatsing van zonnevelden op een 
natuurvriendelijke wijze plaats vindt, rekening hou-
dend met de impact op de biodiversiteit.

Lokaal Liberaal
“Lokaal Liberaal wil voor de N201 een aanpak van 
de knelpunten die door de omwonenden wordt ge-
dragen. Er moet aandacht zijn voor de leefbaarheid 
en de verkeersveiligheid. Wij zullen in nauw con-
tact met dorpsraad bij zowel lokale als provinciale 
overheden aandringen op overleg over de gewenste 
oplossing. Op dit moment is het een 60 km. traject 
en staat Lokaal Liberaal positief tegenover het plan 
om daar een 50 km. zone van te maken.”

VVD
“De VVD Stichtse Vecht is groot voorstander van 
maatregelen om met name het doorgaande - vaak 
niet lokale - verkeer op de N201 te verminderen. 

We zetten in op maatregelen om dit niet-lokale 
vervoer te beperken. Wij zijn voorstander van een 
50 kilometer zone. Hierdoor verbetert de veiligheid 
en leefbaarheid van de inwoners van Vreeland, 
maar bijvoorbeeld ook Loenersloot. Daarnaast 
maakt deze maatregel de N201 minder aantrek-
kelijk voor doorgaand verkeer. Zo zorgen we voor 
minder niet-lokaal vervoer op de N201.”

Groen Links
Wij hebben als Groen Links de afgelopen periode 
méér dan eens aandacht gevraagd voor de proble-
men op de N201. Samen met de dorpsraad van 
Loenersloot hebben we - met een ludieke kerstbo-
menactie in december 2019 - actie gevoerd voor 
een ‘autoluwe en rustige’ N201. Ter hoogte van 
Vreeland en Loenersloot moet de snelheid op de 
N201 wat ons betreft omlaag naar 50 km. En daar 
gaan we ons ook de komende tijd weer keihard 
voor inzetten. Dus plannen van de Provincie in 
die richting zullen we zeker steunen!” 

PvdA
“Over de N201 kunnen we kort zijn: 50 kilometer 
per uur is hard genoeg op de plaatsen waar die weg 
door de kernen gaat. Inwoners hebben last van het 
lawaai, het fijnstof en de onveiligheid. Als de weg 
(deels) een maximumsnelheid van 50 km/h krijgt, 
wordt deze vanzelf minder aantrekkelijk als sluip-
route en zal de drukte hopelijk ook afnemen.”

CDA
“De overlast moet verminderd worden maar dit 
moet wel een combinatie zijn van (aan de ene kant) 
wensen van de bewoners en (aan de andere kant) 
realiseerbare plannen van de overheid. Wij willen 
er als partij voor zorgen dat er een continu overleg 
is tussen alle belanghebbenden met als belangrijk-
ste punt het waarborgen van de leefbaarheid van 
Vreeland. Wij willen dat er in het nieuwe College 
iemand zit, die echt met zijn vuist op de provinciale 
tafels slaat. Het dorpsbelang gaat bij ons voor ons 
partijbelang. CDA is voor elk voorstel waarbij de 
doorstroming niet in de knel komt. Als 50 km/uur 
daarvoor het beste is, is dat mogelijk.” 

Streekbelangen
“Het drukker worden kan worden tegengegaan 
door de N201 auto-onvriendelijker te maken. Dit 
kan bijvoorbeeld door er een 50 km. zone van te 
maken. Ja, wij willen op basis van transparante af-
wegingen met en door de overheden de verschil-
lende belangen met elkaar in evenwicht brengen en 
wij willen ook alternatieven op tafel hebben.”

ChristenUnie SGP
“We begrijpen dat het aanleggen van tunnels (bij 
zowel Loenersloot als Vreeland) zeer hoge kosten 
met zich mee gaat brengen. Enerzijds kunnen we 
ons voorstellen dat deze kosten niet opwegen tegen 
het belang voor omwonenden (gezondheid) maar 
het probleem voor langere termijn niet oplost. Het 
verkeer zal alleen maar (verder) toenemen. Wij 
denken dat een alternatieve ontsluiting moet wor-
den gevonden. Welke snelheid exact voor het deel 
van de N201 door Vreeland zou moeten gelden is 
wat ons betreft minder aan de orde. De veiligheid 
en gezondheid van de inwoners moet worden ge-
waarborgd. Wanneer dat alleen mogelijk is met 50 
km/uur dat zullen we ons daarvoor inzetten.”

PVV
“Overlast, waaronder geluid, kan beperkt worden 
door daar waar de N201 langs kernen c.q. dorpen 
gat, de snelheid te beperken tot 50 km. 

Lees verder op pagina 6

De N201

Wilt u adverteren in de Vreelandbode? 
Mail naar: info@vreelandbode.nl 
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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 Vorig voorjaar bezocht priester Paul Bren-
ninkmeijer op een woensdagochtend onze 
kerk. In gesprek met gastheer Gert van Kamp, 
bleek dat deze priester ook voorganger is in 
de oosters-orthodoxe kerk en zich heeft be-
kwaamd in de kunst van het icoon-schilderen. 
Toen ontstond het plan voor onze kerk een 
icoon te vervaardigen van “onze heilige Nico-
laas”.

Vorige week zondag is met een plechtige 
overdracht het resultaat onthuld, een voor-
beeld van groot vakmanschap en schoon-
heid. Een icoon [Grieks voor afbeelding] 
is een tweedimensionale voorstelling van 
Christus, Maria en of heiligen, zoals we die in 
heel Oost Europa in de kerken vinden. Toen 
de algemene [katholieke] christelijke kerk in 
1054 in      tweeën uiteenviel, verdeeld tussen 
de oosters orthodoxe patriarch en de paus 
van Rome, was de verering van iconen dan 
wel beelden één van de grote strijdpunten.

Verzamelheilige
Over St. Nicolaas bestaan vele wonderverhalen 
uit verschillende tijden. Om iemand bij de recht-
bank van het Vaticaan [Rota] heilig verklaard te 
krijgen, moest zo iemand wel bewijsbaar won-
deren verricht hebben. Met het idee ‘beter één 
heilige in onze kerk dan tien in de lucht’, werden 
in het verleden daarom nog wel eens verhalen 
over verschillende bijzondere mensen bij elkaar 
geveegd om die heiligverklaring voor elkaar te 
krijgen. In het Vaticaan heet Nicolaas ook wel 
een verzamelheilige.
Op de icoon vinden we Nicolaas in het midden, 
afgebeeld zoals hij er in zijn tijd uitgezien heeft. 
Een bisschop met tonsuur [kaal geschoren met 
ronde rand haar], want de mijter waarmee wij 
sinterklaas tooien bestond toen en daar niet. 

En in acht miniaturen daar omheen, zien we de 
verschillende verhalen die we over hem kennen. 
Hij hangt, goed verlicht op ooghoogte [ook voor 
kinderen] in een nis in het noordelijke transept. 
Een geprinte toelichting ligt ter plekke voor de 
bezoeker klaar. 

Kerk open voor iedereen
De kerk is, zoals altijd, op woensdagochtend van-
af 10 uur open, na koningsdag ook op de zater-
dagmiddagen. Deze prachtige icoon is alleszins 
een bezoekje waard, al dan niet met kinderen of 
kleinkinderen. Ook voor het zeer fraai gerestau-
reerde orgel geldt dat. Maar gewoon even een 
praatje, een kop koffie, een kaarsje aansteken of 
een moment van stilte mag ook aanleiding voor 
een bezoekje zijn, van harte welkom.            J.v.A.

Nieuw icoon voor St. Nicolaaskerk

Nog enkele plaatsen beschikbaar:
Kruistochten, prinsessen, vorsten en pausen.
Schrijfster Thera Coppens schrijft én vertelt
er prachtig over. 7 maart -  20 tot 22.00 uur

‘t Web Loenen. Aanmelden via onze site!

Vervolg van pagina 5
Echter de N201 is ook één van de belangrijkste pro-
vinciale wegen die essentieel is voor een hoop be-
drijven en inwoners. Wel kan het belang van thuis-
werken door diverse instanties (Rijk, Provincie en 
Gemeente) benadrukt worden om zo iets te doen 
aan de drukte. Maar andere maatregelen tasten de 
vrijheid van de burger, en daarmee ook van de bur-
ger van Vreeland, aan. En daar is de PVV nimmer 
voorstander van.”

Het Vechtse Verbond
“Het Vechtse Verbond vindt dat de geluidswal bij 
de N201 doorgetrokken moet worden tot aan de 
verkeerslichten hoek Singel en aan de andere kant 
van de brug gerealiseerd moet worden op de hoog-
te van het Sluisje. Lobbyen bij de provincie om het 
fileprobleem tot aan de A2 vooral in de zomer als 
de brug openstaat aan te pakken door bijvoorbeeld 
het lang gewenste aquaduct te realiseren.”

Samen Stichtse Vecht 
“Samen Stichtse Vecht heeft het afgelopen jaar in 
eigen gemeenteraad het dossier geluidshinder goed 
op de kaart weten te zetten. Ook bij Vreeland is er 
de wens door bewoners uitgesproken dat er ge-
luidswerende maatregelen getroffen zullen moeten 
worden. De oplossingsrichtingen als een fietspad 
dat verder van de rijbaan komt af te liggen, vinden 
wij in het kader van verkeersveiligheid een passen-
de oplossing. In ons verkiezingsprogramma pleiten 

wij voor reductie 
van de maximale 
snelheid, dat is beter 
voor mens en dier.”

D66
“D66 SV zet in op versterken van alternatieven voor 
het autogebruik. Voor de leefbaarheid in Vreeland 
en Loenersloot is het daarnaast belangrijk om over-
last van de weg terug te dringen. Een 50 km. zone 
op de N201 past daarin.” 

Veel te kiezen
Ook op het gebied van wonen valt veel te kiezen. 
Veel partijen benadrukken het belang van meer 
woningbouw maar dan wel kleinschalig. Er zijn 
ook partijen die voor meer grootschalige bouw-
projecten kiezen en vinden dat de rode contouren 
daarbij mogen worden opgerekt of losgelaten. Op 
het gebied van het nieuwe bestemmingsplan Vecht 
lopen de meningen eveneens uiteen: een aantal 
partijen vindt dat er boten tot 12 meter aan eigen 
steigers mogen liggen, maar er is ook een partij 
die van mening is dat grote boten in de jachthaven 
thuishoren en niet in de Vecht. De partijen zijn wel 
unaniem tegen massatoerisme, helemaal wanneer 
dat ten koste gaat van eigen inwoners.

Voor het volledige overzicht van reacties en vi-
sies van partijen op deze vraagstukken, ga naar 
www.dorpsraadvreeland.nl.

Kieswijzer verkiezingen
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Dames - Herenkapsalon
  

 

 Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

"Winter/ covid-dip? 
Wij helpen uw haar 
weer om te shinen".

Op 1 maart gaan fysiotherapeuten Rosalie van 
Maaswaal en Jordy Snoeij in het STAG-gebouw 
aan de Fetha van start met een filiaal van Salus 
Fysiocare uit Nederhorst den Berg. Een zeer wel-
kome aanvulling op het voorzieningenniveau in 
Vreeland, dat na de stopzetting van Fysiothera-
pie Vreeland nog minimaal was. Op 28 januari 
tekenden Rosalie en Jan Willem van der Linden, 
penningmeester van de STAG, het huurcontract. 
De nu nog lege ruimte wordt een sportzaal met 
apparatuur voor cardio- en krachtoefeningen, in 
eerste instantie alleen voor patiënten. Hopelijk 
kan de ruimte op termijn ook als ‘gewone’ sport-
school gaan fungeren, maar dat is van verschillen-
de factoren afhankelijk. Onder andere van extra 
bezetting, want de praktijk is hard op zoek naar 

een collega. Vooralsnog zal Rosalie de dinsdag en 
vrijdag werkzaam zijn en Jordy de maandag en 
donderdag. Aanmelden kan via 0294-253838, kijk 
voor meer informatie op www.salus-fysiocare.nl.

Salus Fysiocare opent 
haar deuren in Vreeland

Dat is nog eens uitwaaien! Na een stormachtige 
fietstocht kom ik kletsnat aan bij Op ’t Eiland in 
Nederhorst. Binnen heerst een warme sfeer, een 
totaal ander gevoel; ik word gastvrij ontvangen 
door Edith met een kop thee én een handdoek.

Ruim een jaar geleden was Edith in Nederhorst, 
waar ze voor een deel is opgegroeid. Haar ouders 
wonen nog steeds vlakbij het Chaletpark aan de 
Vecht. “Mijn vader vertelde dat het restaurant van 
het Chaletpark leeg stond, en of ik niet eens wilde 
praten. Het zag er niet uit, meer een kantine dan 
een restaurant, maar ik zag direct dat het een fan-
tastische plek kon worden.” Al snel waren ze eruit 
met de eigenaar, en kon de verbouwing beginnen. 
Samen met haar vriend, zus en zwager heeft ze het 
prachtig ingericht. Basic, gezellig, praktisch. Er is 
een kas aangebouwd, en er is een groot terras aan 

de Vecht. “We begonnen in een lockdown, dus 
dat was heel spannend. Maar deze zomer, ons eer-
ste seizoen, is het superdruk geweest. Ik heb nog 
nooit zo hard gewerkt!” Het was niet eenvoudig 
om voldoende personeel te vinden, haar vader en 
zijzelf staan meestal in de keuken. Gelukkig wel 
een open keuken, zodat ze het restaurant goed in 
de gaten kan houden. “Ik heb zelfs mijn vrienden 
van toen ik op de Hogere Hotelschool in Leeu-
warden zat, gevraagd om in te springen. Ook al 
was iedereen enthousiast, het is nog (net) niet no-
dig geweest.”
Net als in haar restaurant Oost, in Amsterdam 
(oostpizzapasta.nl) is de keuken hier ook Itali-
aans. Pasta’s, pizza’s en ook antipasti en desserts. 
De pasta’s worden vers gemaakt door een am-
bachtelijk bedrijfje in Amsterdam, het pizzadeeg 
maken ze zelf volgens Romaans recept. Verder 

worden vooral lokale producten gebruikt, zelfs 
de mozzarella is van Nederlandse buffels. Er is 
ook een bezorgservice, en je kunt maaltijden 
afhalen die je thuis makkelijk kunt afmaken. 
Edith bruist van de ideeën. Zo was er een 
kerstmarkt, en op Valentijnsdag een drie-
gangen BBQ met een dichter aan tafel en een 
pianist. Er komt een plantenmarkt in de kas 
op 3 april, en ze heeft plannen voor yoga en 
sup-lessen. En deze zomer is er een buitenbar 
bij het terras aan de Vecht, dat vast een grote 
aantrekkingskracht heeft voor het vaarverkeer 
deze zomer. 
Wat een heerlijke plek. Opgewarmd stap ik 
weer de regen in, met een lekkere pastamaal-
tijd voor thuis in de tas!                                M.S.

Bedrijvigheid: Op ’t EilandBedrijvigheid: Op ’t Eiland
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Groep 6
De kinderen uit groep 6 hebben een kijkdoos 
gemaakt over hun favoriete boek! 

Kunnen jullie door het kijkgaatje heen 
ontdekken welke boeken favoriet 
zijn in groep 6?

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

In de groepen 3, 6 en 7 hebben de kinderen weer 
hard gewerkt aan hele creatieve kunstwerken!

Knutselen op hoog niveau! Kidsredactie
Groep 3

Kijken jullie mee met groep 3? 
Zij werkten de afgelopen weken aan het thema “dieren” en 
leerden over zoogdieren en over dieren die eieren leggen. 

Weten jullie of een pinguïn een zoogdier is of niet?
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 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl

Kidsredactie
Groep 3

Kijken jullie mee met groep 3? 
Zij werkten de afgelopen weken aan het thema “dieren” en 
leerden over zoogdieren en over dieren die eieren leggen. 

Weten jullie of een pinguïn een zoogdier is of niet?

Groep 7
Winter, kou, sneeuw, kerstvakantie. 
Dat waren de onderwerpen waar groep 7 
aan heeft gewerkt! Wat zijn zij ook goed 
aan het werk geweest!
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Boekbespreking door Marlies Cordia

‘Een vriendschap’- Silvia Avallone

Elisa wordt als tiener ondergebracht bij haar va-
der, wanneer haar ouders gaan scheiden. Ze vindt 
dat helemaal niks, want ze houdt krampachtig veel 
van haar moeder en haar vader, tja, met hem heeft 
ze weinig contact. En dan gaan ze ook nog verhui-
zen naar een plaatsje waar werkelijk niets gebeurt, 
waar zij een outsider is en om haar accent gepest 
wordt op school. Dat dan het leukste meisje van 
haar klas, beeldschoon, stinkend rijk en een durfal, 
voor haar kiest als beste vriendin, is heel bijzonder. 
Ruim vijftien jaar na die tijd kijkt Elisa terug op die 
tijd. Zijzelf is een alleenstaande moeder en lerares 
geworden. En die vriendin is één van de bekendste 
influencers van de wereld geworden. Het is duide-
lijk dat er iets tussen de twee is gebeurd, waardoor 
ze niets meer met elkaar te maken willen hebben. 

Het boek pendelt heen en weer tussen de tijd van 
de vriendschap van Elisa en Beatrice, van hun 
eerste rooftocht wanneer ze een spijkerbroek met 
Swarovskystenen jatten, tot het eenzame leven dat 
Elisa nu met haar zoontje slijt. Uit de verte volgt 
Elisa het sterrendom van haar vroegere vriendin, 
er vast van overtuigd dat het allemaal Beatrices 
schuld is dat hun band teloor is gegaan. Haar 
kosmopolitische leven, waarvan Elisa aan de wieg 
heeft gestaan, met zijn tweeën zijn ze destijds een 
blog gestart. Het boek doet een beetje denken aan 
de Napolitaanse romans van Elena Ferrante, waar 
ook twee nogal van elkaar verschillende vriendin-
nen centraal staan. Ook hier word je meegesleept 

door hun belevenissen, 
de perikelen met vriend-
jes en de toestanden 
thuis die bij allebei niet 
echt rooskleurig zijn, al 
lijkt het met al dat geld en 
blingbling van Beatrices 
familie wel snor te zit-
ten, maar niets is minder 
waar. Alle figuren die 
ertoe doen in de roman 
worden met mededogen 
bekeken en je voelt met iedereen mee. Ook die va-
ders en moeders die zo wonderlijk leken, blijken 
allemaal stuk voor stuk begrijpelijk gedaan te heb-
ben wat ze gedaan hebben en nu te zijn wie ze zijn. 
Langzaam tegen het eind wordt duidelijk wat zich 
voorafgaand aan de breuk heeft afgespeeld en dan 
blijkt dat Elisa bepaald een minder fraaie rol ge-
speeld heeft dan ze wil weten. Elisa heeft het boek 
dat ze nu geschreven heeft, dat voor ons ligt, “een 
vriendschap” genoemd, niet “de vriendschap”. 
Omdat ‘op dat moment besefte ik dat alles wat we 
tot nu toe hadden meegemaakt maar één van de 
mogelijke vriendschappen was. Een bittere vari-
ant, die ook nog eens wemelde van de fouten. Maar 
we zouden kunnen oefenen met andere versies’. 
Het is een mooi, meeslepend en ook ontroerend 
boek over vriendschap en de eenzijdige kijk die we 
daarop hebben, uitgaand van ons eigen gezichts-
punt. Ik heb het in één ruk uitgelezen.

De Sterren stralen weer:  onze activiteiten  wor-
den weer opgestart! Samen met onze nieuwe be-
stuursleden Frederiek Kielman, Kees Verwoerd 
en Herman Poos verheugen wij ons op een  ver-
bindend en actief seizoen waarin Vreelanders hun 
talenten en mooie verhalen met elkaar delen. We 
hebben alvast de volgende activiteiten gepland:
 
De Buurtkamer:
De eerste Buurtka-
merochtend - ie-
dere dinsdag van 
10 tot 12 uur in 
ons Dorpshuis - 
was weer gezellig 
druk. Iedereen was 
blij om elkaar weer 
te spreken.  Er is 
voldoende ruimte 
voor meer gasten, 
kom gewoon eens 
langs.
De  Buurtkamer-
praatjes op de eerste dinsdagochtend van de maand 
gaan weer van start.
Op 1 maart  trapt  Irmgard Michielsen  af. Ze gaat 
met ons in gesprek over ‘Positieve Gezondheid’. 
"Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Het gaat 
over meedoen, kwaliteit van leven en zingeving". 
Een thema dat de Sterren verder gaan uitwerken 
het komende jaar met Herman Poos.
Op dinsdag 5 april komt Marjolein Lausberg ver-
tellen over haar bijzondere tuin Veldlof, en vrijdag 
8 april zijn we uitgenodigd een bezoek te brengen 
aan haar tuin aan de Nigtevechtseweg.

De Vreelander Creëert:
Op de tweede maandagavond van de 
maand, 20.30 - 21.30  organiseren we een lezing 
van een Vreelander met een creatief talent in het 
Dorpshuis.  De eerste keer is de toegang gratis, 
daarna € 5,-.
Maandag 14 maart: exact twee jaar na de start van 
de eerste lock-down vertelt  Edward van der Ma-
rel over zijn carrièreswitch getriggerd door Coro-
na. Hij vertelt hoe zijn podcastserie is ontstaan en 
over de wereld achter de podcasts.
Maandagavond  11 april  is het Dorpshuis 
voor  Anna Nelemans, voedingsdeskundige. Zij 
spreekt over:  ‘Mijn kind wil niet eten, wat kan ik 
doen?’ Een informatieve avond voor jonge ouders.
 
Noteert u vast zaterdag 30 april voor het uitge-
stelde Vrijheidsconcert van 2020: De dochter van 
Meijer door Pauline Broekema en The Amsterdam 
Consort.   Plaats: de Grote Kerk 20.00 uur. Entree 
€15,-, en kinderen gratis. Volg onze website voor 
het laatste nieuws.  Bij 1.5 meter afstand waar-
schijnlijk twee voorstellingen.

 Sterren van Vreeland

Sterren van Vreeland Nieuws



Februari 2022  11 De Vreelandbode

Kort Nieuws

Kunstenaars exposeren 
in Dorpshuis
Een aantal beeldend kunstenaars uit Loenen vormt 
het collectief ‘Loenen uit de Kunst’. De schilders expo-
seren momenteel in het Dorpshuis en vormen zo een 
gezellige omgeving voor de activiteiten die hier plaats 
vinden, zoals het wekelijkse koersbal. De tentoonstel-
ling loopt tot 14 maart en is gratis te bezoeken tijdens 
openingstijden van het Dorpshuis. 

Soms lijken dingen in het leven wel ‘meant to be’. 
Iets waar onze nieuwe buren John en Ferdi alles 
van weten. Vier jaar geleden, tijdens een boottocht-
je op de Vecht, voeren ze door Vreeland en werden 
verliefd. Toen nog niet wetende dat ze uiteindelijk 
in een van de meest iconische huizen van de archi-
tect J.W. Dudok zouden komen te wonen: het mo-
numentale voormalige brugwachtershuis.

John, oorspronkelijk uit Cork, Ierland en Ferdi, die 
uit Ede komt, ontmoetten elkaar 14 jaar geleden 
voor het eerst in Spanje. Binnen een jaar was John 
verhuisd om bij Ferdi op de prachtige Veluwe te 
gaan wonen. Maar omdat ze beiden in de Randstad 
werkten, gingen ze dichter bij hun werk wonen. 
Met hun passie voor renovatie en architectuur be-
gonnen ze aan een achtjarig renovatieproject van 
een prachtige jaren '30 woning in Utrecht. Het 
grootste deel van de verbouwing deden ze zelf.
Ferdi werkt afwisselend thuis en in Rotterdam als 
veiligheidskundige in de bouw en infrastructuur. 
John is creatief ontwerper in visuele communica-
tie. Beiden woonden graag in Utrecht, omdat het 
minder reizen voor het werk betekende, maar de 
tijd was rijp voor een nieuw project!

Ze keken naar huizen in Spanje, Zeeland en langs 
de Vecht. Toen ze op een zondagochtend op Fun-
da keken kwamen ze het brugwachtershuis tegen. 
Was dit het lot? Na de eerste bezichtiging waren ze 
allebei verliefd. De Vecht, het uitzicht, de architec-
tuur van Dudok, de leuke hoekjes en ruimtes bin-
nen, Vreeland, de natuur en vogels.

Ferdi is gewend om in de buurt van water te zijn, 
als zelfstandige wordt hij voornamelijk ingehuurd 
door Rijkswaterstaat en adviseert hij over de veilig-
heid van bruggen, tunnels en stormvloedkeringen. 
John werkt voor een wereldwijde datingapp in Am-
sterdam, waarvan het hoofdkantoor in het Haven-
gebouw is, ook een ontwerp van Dudok!
Beiden zijn onlangs ‘vader’ geworden van dwerg-
keeshond Peanut, hun kleine vriend die hen al vele 
leuke gesprekken in het dorp heeft opgeleverd. 
Over dit ras viel niet te twisten, John groeide op in 
Ierland met ouders die dit ras fokten. Als ze niet 
met Peanut bezig zijn, is Ferdi o.a. zeer geïnteres-
seerd in iedereen met oude foto's of verhalen van 
het huis en is hij mantelzorger voor zijn moeder. 
Zijn vader heeft jaren geleden zelfs bij Van Leer 
gewerkt. In zijn vrije tijd fietst John graag door 
de nieuwe omgeving en is hij gepassioneerd van 
LGBT-sporten.
Elke dag beleven ze de gezelligheid van de Vecht, 
de zon draait om hun huis en ze vinden het heerlijk 
om uit het raam of terras te kijken en te genieten 
van de mensen die plezier hebben op en rond de 
Vecht. 
Natuurlijk kunnen ze niet op hun handen blijven 
zitten. Ze hebben mooie plannen voor renovatie 
en een uitbouw. In de stijl van en met respect voor 
Dudok. Hiervoor werken ze samen met architect 
Bob Manders, die ook aan een ander monumentaal 
pand in het dorp heeft gewerkt. Ook is het terras 
aan het water gerenoveerd en maken ze maken zich 
op voor de zomer.
Het dorpsleven is er een van een gezellige gemeen-
schap en Ferdi en John vinden het ook geweldig bij 
kunnen te dragen aan het Vreelandse leven. Als je 
deze zomer op het water bent, zwaai dan zeker even 
als je langskomt!                   W.T.

Nieuwe buren

Ferdi, John & Peanut

Rondleiding over 
buitenplaats Vreedenhorst
Het Vechtstreekmuseum organiseert op 5 maart een 
rondleiding over Vreedenhorst, de historische buiten-
plaats aan de Bergseweg in de Dorssewaardse polder. 
De rondleiding wordt verzorgd door de eigenaar Jhr. 
Kees Beelaerts van Blokland. Tijd: 14:00 uur, de prijs is 
€ 12,- p.p. en er is plaats voor twaalf bezoekers. 
Reserveren kan via www.vechtstreekmuseum.nl. Hier 
kunt u ook reserveren voor een van de andere interes-
sante activiteiten, lezingen en rondleidingen.

GEZOCHT! 
Wie vindt het leuk om ons te ondersteunen op 
het gebied van social media en fotografie? We 
zijn een creatief bureau dat zich met name bezig 
houdt met het ontwerpen van lampen. Interesse? 
Stuur dan een berichtje naar info@leentjeenge-
len.nl of 06-42230062. 

Vechtzooitjes

Na de eerste bezichtiging waren ze 
allebei verliefd. De Vecht, het uitzicht, 

de architectuur van Dudok

OPROEP
De parkeerplaats van De Nederlanden is bedoeld 
voor gasten. Door onze noodzakelijke corona-
sluiting hebben veel dorpsgenoten die hun kin-
deren naar school brengen of ophalen, of bezoek 
krijgen, auto’s op ons terrein geparkeerd. Wij 
roepen iedereen op dit niet meer te doen. De 
laadpalen zijn voor onze gasten geplaatst en niet 
voor dorpsgenoten. Alvast dank voor de mede-
werking.
Met een culinaire groet, De Nederlanden.

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
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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 

Ik vang in de sportschool een 
gesprek op tussen de trainer 
en iemand die hij lesgeeft, 
terwijl ik mijn gewichten aan 
de barbell hang. Dat krijg je 
met een kleine sportschool. 
Meestal ontgaan de ge-
sprekken van anderen mij 
overigens, omdat ik niet zo 

goed twee dingen tegelijk kan doen. Maar nu hoor 
ik de beide mannen praten. Het gaat over Ajax, en 
het nieuws dat net uit is rondom de (inmiddels voor-
malig) directeur voetbalzaken. Seksueel grensover-
schrijdend gedrag. Na de mediawereld is het voetbal 
nu aan de beurt. “En”, daar zijn de mannen het over 
eens, “dit gaat toch wel een beetje ver hoor…” “Kan 
er dan helemaal niks meer? Wat nou als die vrouwen 
het zelf uit hebben gelokt? Maar dat mag je al niet 
meer hardop zeggen.” Vervolgens werd het gesprek 
wat lacherig. “Edwin van der Sar zal de volgende dan 
wel zijn…” 

Een dag eerder had een goede vriendin van mij een 
bericht gedeeld op social media. Ze wilde even een 
‘tegengeluidje’ laten horen. De schuld van al die 
mannen moet eerst maar eens bewezen worden, 
dat mocht toch ook een keer gezegd worden. Straks 
wordt flirten zelfs verboden. Voor je het weet hang 

je aan de publieke schandpaal… Bovendien, “ik kan 
me gewoon niet voorstellen dat hij zoiets zou doen”. 
Ik vind het buitengewoon lastig om rustig te blijven 
als ik dit soort gesprekken en berichtjes meekrijg. En 
ik word er moedeloos van. Velen lijkt het te ontbre-
ken aan intrinsiek begrip, ondanks de collectieve ge-
schoktheid na #metoo en – in Nederland meer nog 
- na het recente schandaal bij The Voice.
Er is iets systematisch mis in onze samenleving. Er is 
en blijft een cultuur die dit gedrag én dit onbegrip 
voedt. En dat gaat diep. Dat begint niet bij grens-
overschrijdend gedrag, maar ver daarvoor. Bij hoe 
kinderen, jongens én meisjes, worden opgevoed. Bij 
mythes en sociale conditionering. Bij wat de samen-
leving als normaal ziet en in stand houdt. Bij vastge-
roeste denk- en gedragspatronen. En bij onwil om de 
hiaten in ons eigen denken te ontdekken.

Kan deze cultuur veranderen? ‘Het zal wel moeten’ 
denk ik, terwijl ik na het sporten terugloop naar mijn 
auto. Ik wil het, ondanks alles blijven hopen. Dat de 
volgende generatie nooit meer #metoo hoeft te zeg-
gen. Met dat ik mijn auto aanzet gaat de radio aan, 
Meau zingt. 'Had mezelf het gezegd, en mezelf heb 
beloofd dat het afgesloten, weg met verdriet. En ik 
zou het vergeten maar het lukt me weer niet'. We zijn 
er nog niet, maar laten we in godsnaam ten minste 
onderweg zijn.

We beginnen pas
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

We willen 2022 met een frisse start beginnen. 
Helaas kon de gezamenlijke nieuwjaarsduik niet 
doorgaan, sommigen hebben dit individueel ge-
daan zoals we in de vorige Vreelandbode hebben 
gezien, een frisse start van het nieuwe jaar. Zo ook 
met IJsclub Voorwaarts Vreeland. Het huidige 
bestuur is van mening dat de IJsclub moet wor-
den opgedoekt. Na 126 jaar moet je dit toch niet 
willen! Oké, we hebben niet ieder jaar ijs, maar als 
we geen ijs hebben, kunnen we ook op een andere 
manier, als IJsclub, dingen ondernemen. 
Het beeld van de drie schaatsers op de hoek van 
de Floraweg en de Boterweg, dat geplaatst is als 
herinnering aan het 100-jarig bestaan van IJsclub 
Voorwaarts (in 1996) staat er weer helemaal fris 
en opgepoetst bij. Het zou mooi zijn als we de nu 
126-jarige ijsclub kunnen behouden. 
Er zijn al veel Vreelanders die op een eerder ar-
tikel hebben gereageerd (Vreelandbode december 

2021), die willen dat de ijsclub blijft bestaan en 
hun medewerking hieraan willen verlenen.
Wat we nodig hebben is een enthousiast bestuur 
dat de uitdaging aan wil gaan om er weer een 
mooie, bloeiende club van te maken. Deel jij deze 
mening en heb je een ‘schaatshart’ neem dan con-
tact op met Casper Zeldenrijk 06-54290365.

Lezers schrijven: Oproep bestuursleden IJsclub Voorwaarts

Op 26 januari jl. is de restauratie van het orgel 
in de Sint Nicolaaskerk afgerond en is het orgel 
weer overgedragen aan de kerkgemeenschap in 
Vreeland. Het beschrijven wat er allemaal uitge-
voerd is wordt een lang verhaal. Het beste kunt u 
zelf komen kijken.
Iedere woensdagochtend (tussen 10 en 12 uur) is 
de kerk open. U kunt dan zelf dit mooie orgel ko-
men bekijken. Vanaf begin mei zal de kerk iedere 
zaterdagmiddag open zijn. Het is dan ook mogelijk 
de toren te beklimmen.
Wij zoeken nog vrijwilligers om te helpen bij deze 
zaterdag openingen. U kunt zich opgeven bij Kees 
Hulsman of Reinko Abels.
De feestelijke ingebruikname door en voor de 
Vreelandse Gemeenschap wordt voorbereid. Wij 
hopen dat er eind april 2022 geen Coronabelem-
meringen meer zijn en dat er een bijzonder mu-

zikaal evenement georganiseerd kan worden. Wij 
nodigen Vreelanders uit om mee te denken hoe dit 
gerealiseerd kan worden.
Wilt u vrijwilliger op de zaterdag zijn of meeden-
ken met de openingsceremonie voor het orgel? 
Neem contact op met Reinko Abels: 06 57844327. 

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

Knipscheer orgel in Nicolaaskerk gereed
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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

Dave en Diana ontmoetten elkaar in 2018 op de 
braderie in Weesp. Ruim een half jaar later gin-
gen ze samenwonen aan de Spoorlaan in Vreel-
and, naast de ouders van oer-Vreelander Dave. De 
roots van Diana liggen in Amsterdam, waar haar 
vader aan de Stadionweg een bloemenwinkel had. 
Toch hadden de dorpse jongeman en de stadse 
jongedame al snel een click. Diana: “Het begon 
heel vriendschappelijk, maar na een tijdje sloeg 
de vonk over. Ik woonde in die tijd alleen in Haar-
lem, nadat mijn relatie verbroken was.” Dave: “Ik 
had ook een relatie achter de rug en heb een jaar 
in Almere gewoond. En echt, dat is een hele grim-
mige stad.”

Diana werkt als secretaresse én ICT 
coördinator bij accountantskan-
toor BDO in Amstelveen. Dave is 
hardware technicus bij Cloudwise 
in Woerden. Beiden zitten prima 
op hun plek en hebben plezier in 
hun werk. Diana: “Ik werk de laat-
ste tijd – vanwege Corona natuur-
lijk – veel thuis. We vergaderen via 
Teams online. Ik kijk er wel naar 
uit om straks weer wat vaker naar 
kantoor te gaan en mijn collega’s te 
ontmoeten.” Dave: “Ons bedrijf is 
onder andere druk met het regelen 
van thuisonderwijs. Als er bij een 
kind thuis bijvoorbeeld een glas wa-
ter over de laptop valt, wordt deze 
laptop opgestuurd naar Cloudwise 
zodat ik deze kan repareren.” Dan 
lachend: “Met een deftig woord 
heet dat Return Material Autho-
risation (RMA) en dan ben ik de 
RMA hardware specialist.”

Thuis in Vreeland. 
Dat Dave hier op zijn plek is, is 
duidelijk. Hij kent ontzettend veel 
oer-Vreelanders en heeft nog mooie 
verhalen over hoe gezellig het dorp 
vroeger was. “Ik vind het jammer 
dat alle winkels verdwenen zijn, op Aloys na. Zo 
mis ik de snackbar, de bakker en de slager, maar 
ook de Taveerne van Cor. Ik ben ook voorstander 
van het plan om buiten sporttoestellen te plaatsen, 
het initiatief van Corine Winnik. Verder vind ik 
dat het speelplaatsje aan het Maartenplein opge-
knapt moet worden. Misschien is het een idee om 
huis-aan-huis geld op te halen, zodat we het kun-
nen financieren. Verder is de komst van KO-ijs 
een top idee en ben ik ook blij dat er een nieuw 
pannenkoekenrestaurant komt.” Dave vindt ver-
der dat de kermis terug moet komen en dat de 
jaarlijkse brugborrel te elitair is. Diana knikt in-
stemmend: “Misschien is het een idee om er een 
gezellige laagdrempelige picknick van te maken, 
waar meer Vreelanders op af komen. Ik vind dit 
overigens een fijne plek om te wonen hoor. We 

wandelen regelmatig en het is heerlijk om veel 
buiten te zijn. Het is ook gezellig om naast de ou-
ders van Dave te wonen. Waar nodig, helpen we 
elkaar.” Diana en Dave zijn het erover eens dat ze 
allebei oud willen worden in Vreeland.

Haken, breien en ouderwetse spelcomputers
Dan vragen we nog even naar de hobby’s. Diana 
houdt van alles wat met handwerken te maken 
heeft. Van haken en breien, tot het maken van 
kaarten en kalligraferen. Dave heeft een fascina-
tie voor ouderwetse spelcomputers en noemt zich 
ook audiofiel. Hij legt uit: “Ik verdiep me in ge-

luidstechniek en probeer geluid zo perfect moge-
lijk weer te geven.  Eigenlijk ben ik een technische 
nerd, want alles wat met elektronica te maken 
heeft vind ik interessant.” En dan tot slot is de 
nerd aan het woord: “We hebben hier in Vreel-
and een slecht mobiel bereik. Iedereen die belt 
staat voor het raam om de telefoon aan de gang 
te houden. Mijn idee is om een kleine zendmast 
te plaatsen op de kerktoren. Dan heeft niemand er 
last van en valt er niks te klagen.”

Dave van Droffelaar (30) en Diana Renckens (40):  
“In Vreeland willen we oud worden”

 door Connie Lohuis

Moestuin zoekt tuinder
Aan de Singel is nog ruimte voor enthousiaste tuin-
ders om een stuk tuin te huren van de Volkstuin 
Vereniging Vreeland! Wie wil nou niet zo'n leuk 
stukje tuin erbij krijgen? Als je interesse hebt, bel 
dan met Annet Heslenfeld, 06-49917568.

E-mail klopperaannemers@planet.nl    Telefoon 0346 - 251639
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Vervolg van pagina 1
In samenwerking met RTV Utrecht is er ook een 
documentaire gemaakt. 
Er zijn zes fietsroutes uitgezet langs molens waar 
vrouwelijke molenaars en molenaars in opleiding 
(MIO’s) draaien. Bij elk van deze molens kun je 
met je telefoon een QR code scannen en hun au-
dioverhalen afspelen. Op de website www.zijismo-
lenaar.nl zijn de routes (tussen de 31 en 42 km. 
lang) te vinden. Hier is ook het gratis routeboekje 
te bestellen en zijn de verhalen zonder fysiek be-
zoek aan de molen af te luisteren. “We noemen 
het ‘audiotheater’: een stukje kunst voor het oor op 
locatie. Zo kunnen bezoekers dus, zelfs wanneer 
de molen gesloten is, geïnspireerd raken door het 
werk van de molenaar. Fiets, kijk en luister... en 

wie weet ontdek je de molenaar in jezelf!”, aldus 
de organisatie. Karen persoonlijk ontmoeten en 
haar verhaal horen? Dat kan elke zaterdag tus-
sen 10 en 16 uur op de molen De Ruiter aan de 
Nigtevechtseweg. En koop dan meteen dat lekkere 
meel, de kruidkoekmix of een potje honing!

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

Remko Daalder is een van de nieuwe bus-
chauffeurs van de Buurtbus. De bus is be-
langrijk voor een grotere bereikbaarheid 
van Vreeland. Het traject tussen Weesp en 
Loenen en terug duurt een uur, de dienst is 
steeds een blok van drie uur en je kunt zelf 
kiezen hoe vaak je beschikbaar bent. 
Klinkt dat als een ideale vrijwilligersbaan? 
Meld u aan via info@vreelandbode.nl.

Ook chauffeur op de 
buurtbus worden?

Wandelen moet!
Op 6 april 2021 werd via onze voorzitter en initia-
tiefnemer Bun een Whatsapp groepje aangemaakt 
om met elkaar te kunnen communiceren over het 
bijna dagelijks maken van een gezonde wandeling. 
Wij zijn een groepje variërend van zestigers tot in 
de tachtig! Het is een clubje van zeven mannen 
maar ook onze partners zijn zeer welkom. We star-
ten op de Van Leerbrug. Rondje Kleizuwe, retour-
tje Loenen zijn populair maar regelmatig rijden we 

ook een stukje met de auto naar een mooi wandel-
gebied zoals de Spiegelplas in Nederhorst den Berg 
of de Kromme Rade. Er is genoeg te vinden in onze 
prachtige omgeving. We weten allemaal dat regel-
matig wandelen een noodzaak is en zo’n gezellig 
groepje vrienden is een goede manier om elkaar te 
stimuleren. Inmiddels is er ook ingeslopen om, als 
zich de mogelijkheid aandient, een kroketje te eten. 
Het is dan ook niet toevallig dat de kroket staat af-
gebeeld in ons logo. Wij blijven dit doen!

Uitwaaien doe je samen!

Vrouwelijke molenaars in de schijnwerpers

Vorige maand plaatste projectontwikkelaar 
RV&O op LinkedIn het bericht over de over-
eenkomst met de VIV over huizenbouw op het 
VIV-terrein. Dat bericht is ongewijzigd overge-
nomen in de Vreelandbode. Hierop zijn reacties 
en vragen van meerdere bezorgde bewoners bij 
de gemeente binnengekomen. De projectontwik-
kelaar reageert aldus: “In de vorige editie van de 

Vreelandbode stond het bericht dat er woning-
bouw op het VIV-terrein gaat komen. Wij van 
RV&O willen hierbij aangeven dat deze plannen 
zich nog in een schetsfase bevinden en dat de 
overleggen met de gemeente hierover nog moeten 
gaan plaatsvinden. Zodra dit gebeurd is zullen wij 
de direct omwonenden benaderen om hen verder 
bij de plannen te betrekken.”

Huizenbouw op VIV-terrein

Remko Daalder, van alle markten thuis!



Februari 2022  15 De Vreelandbode

Met het thema ‘Lekker uitwaaien’ denk ik meteen 
aan de molens uit onze omgeving, die alleen kun-
nen werken als de wind lekker waait. Er zijn in en 
rond Vreeland twee soorten molens: korenmo-
lens (De Ruiter, De Hoop) en poldermolens, die 
het land moesten droogmalen. Daarvan is de Hoe-
kermolen er een. Deze staat precies op de grens 
tussen Vreeland en Nigtevecht.

Op deze plek stond al in 1639 een molen. De hui-
dige molen werd in 1874 gebouwd om de Hoe-
kerpolder te bemalen. Tot 1959 behield hij zijn 
functie, totdat een gemaal deze overnam. Dit staat 
vlak bij het Amsterdam-Rijnkanaal, aan de andere 
kant van de polder. Deze ontwikkeling naar me-
chanisatie van bemaling komt rond de jaren ‘50 
op veel plekken voor, waardoor veel poldermolens 
in onbruik en verval raakten. Vrijwel allen zijn la-
ter toch gerestaureerd, sommige om in geval van 
nood als reservegemaal te kunnen dienen. Met 
een kurketrekker-achtige vijzel werd water uit de 
poldersloten opgepompt en via een molenvliet af-
geslagen op de Vecht. Op de oude foto uit 1974 
ziet de molen er net zo uit als vandaag de dag. 
Toch is er het nodige aan gerestaureerd. Bij een 
grote restauratie in 2005 werd o.a. de oude vijzel 
vervangen door een nieuwe. Deze was langer dan 
de oude, omdat het polderpeil inmiddels lager was 
geworden, dus de oude vijzel ‘haalde’ het water-
niveau niet meer. Door dit lage polderpeil hoeft 

de molen momenteel niet ingezet te worden, maar 
als het nodig is kan dat wel. ‘Andersom’ kan de 
molen ook functioneren door bij hoge waterstand 
in de Vecht het water vanuit de rivier de polder 
in te laten stromen. De oude vijzel ligt nog in de 
berm als tastbare en educatieve herinnering aan 
zijn werkzame verleden. Let er maar eens op als je 
hier langs fietst.
De laatste grote restauratie dateert uit 2018. De 
binnenroe, een zgn. Potroe van 25,5 meter lang - 
waar dus twee wieken op vast zitten - dateerde uit 
1895. Onderdelen waren verroest geraakt en bij 
het kruis was een scheur ontstaan. In plaats van te 
kiezen voor de gemakkelijke weg van het vervan-
gen van de roe voor een gelast exemplaar, werd 
hier gekozen voor restauratie. Er werden nieuwe 
ijzerplaten met nieuwe klinknagels aangebracht 
waarna de roe van een epoxycoating werd voor-
zien, waarmee het in zijn totaliteit weer de kwali-
teit van een nieuwe roe kreeg. Voor deze restau-
ratie werd de molen in 2019 genomineerd voor de 
Bronzen Troffel, de prijs voor het beste restaura-
tieproject van de gemeente Stichtse Vecht.

Met de weidse omgeving rond de molen tekent 
deze zich mooi af tegen de lucht. Een fraaie vorm 
van industrieel erfgoed aan dit noordelijk deel van 
de Vecht, dat ook wel de Boerenvecht heet om-
dat hier geen buitenplaatsen, maar voornamelijk 
boerderijen te vinden zijn. 

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

De Hoekermolen                                 door Juliette Jonker
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Haven Vecht en Veld Even voorstellen… 
verkiesbare Vreelandse raadsleden 
Bij de lokale politiek gaat het veel inwoners niet 
uitsluitend om de partij waaraan een raadslid ver-
bonden is. Of een raadslid in hetzelfde dorp woont 
kan een factor van belang zijn bij het stemmen, 
omdat men ervan uitgaat die diegene zich extra zal 
inzetten als het zijn/haar eigen dorp betreft. Dit 
jaar zijn er drie Vreelanders verkiesbaar om zich 
voor vier jaar in te zetten voor de gemeenteraad 
van Stichtse Vecht: Bert Ypey (D66), Mieke Hoek 
(Het Vechtse Verbond) en René Nijland (CDA). 
Olaf Morel (Lokaal Liberaal) is ook kandidaat, 
maar hij verhuist binnenkort naar buiten de ge-
meente en kan dus niet als raadslid actief worden.

Bert Ypey (D66)
Mijn naam is Bert IJpeij 
(spreek uit iepee). Ik heb 
natuurkunde in Delft 
gestudeerd en ruim 30 
jaar aan de commer-
ciële kant van de ICT 
gewerkt, de laatste jaren 
verdiepte ik me in Data 
Science. Mijn motivatie 
me kandidaat te stellen 
voor D66 komt voort uit de unieke uitdagingen 
waar wij als gemeente Stichtse Vecht en prachtdorp 
Vreeland nu voor staan. De komende jaren worden 
er vele keuzes gemaakt met verstrekkende gevolgen 
voor onze leefomgeving: de druk op de woning-
markt, de aanstaande energietransitie en het groei-
end toerisme. Voor D66 wil ik mij inzetten om onze 
woonkern en omgeving kwalitatief en toekomstbe-
stendig te houden.

Mieke Hoek 
(Het Vechtse Verbond)
Al vele jaren zet ik mij in 
voor de lokale politiek als 
raadslid voor Het Vechtse 
verbond en als lid van de 
Provinciale Staten van 
Utrecht. Als lijsttrekker 
van Het Vechtse Verbond 
wil ik mij graag blijvend 

inzetten voor de inwoners van Stichtse Vecht zoals 
men van mij gewend is. Meedenken, oplossingsge-

richt. Niet over ‘wat kan er niet’, maar over ‘wat kan 
er wel’ en dat gesprek graag samen met de inwoners 
in openheid en transparantie. Geen valse beloftes 
maar afspraken nakomen. Zo heb ik mij onder an-
dere ingezet voor het behoud van de Buurtbus in 
Vreeland en een directe verbinding naar Loenen. 

René Nijland (CDA) 
Als relatief nieuwe in-
woner van Vreeland 
zijn wij het er als gezin 
over eens dat dit een 
prachtige plek is om 
onze kinderen te laten 
opgroeien, terwijl wij 
zelf genieten van alles 
wat het dorp ons te bie-
den heeft. Om onze kleine kern zo leefbaar mogelijk 
te houden wil ik mij graag inzetten door te luisteren 
naar de wensen van de inwoners en deze kenbaar 
maken binnen de gemeente. Ook wil ik graag de 
verschillende inwoners van Stichtse Vecht met el-
kaar verbinden, aangezien wij met zijn allen in een 
prachtige gemeente wonen. Op deze manier hoop 
ik om samen met alle inwoners een blijvende fijne 
plek voor ons en de generaties na ons te creëren.

Olaf Morel 
(Lokaal Liberaal)
Ik ben Olaf Morel en 
woon al ruim 18 jaar 
met mijn gezin in 
Vreeland.  Ik heb veel 
plezier in het organise-
ren van allerlei activi-
teiten in het dorp. Zo 
ben ik jarenlang actief 
geweest in het Oranjecomité en de organisatie van 
de huttenbouwweek in Vreeland.  De afgelopen vier 
jaar ben ik als commissielid en sinds mei 2021 als 
raadslid betrokken bij de lokale politiek. Ondanks 
het feit dat ik binnenkort ga verhuizen wil ik me 
inzetten voor een prettig woon- en leefklimaat, dus 
dat is o.a. de groenvoorziening op orde, ondersteu-
ning van kwetsbare inwoners, goede voorzieningen 
voor sport en bewegen en aandacht voor de lokale 
ondernemers.

Vleermuiskasten aan de Vijverlaan
Sinds kort staan er twee vleermuiskasten aan de 
Vijverlaan, een achter de brievenbus en een aan 
de overkant van de straat, op de hoek met de  Vre-
delantstraat. Bij een vraag op Facebook of iemand 
wist wie die kasten geplaatst had kwamen veel 
reacties binnen. “Deze kasten moeten hoog en in 
elk geval buiten bereik van mensen, lees puber-
tjes staan. Deze opstelling is veel te onrustig. 
Het is een goed plan om vleermuiskasten te 
plaatsen, deze constructie kan op een stil-
le plek achter in je tuin, ZEKER NIET ach-
ter een brievenbus”, aldus Sander van der 
Spek. Thomas van den Wijngaard voegt 
toe: “Vleermuizen moeten de kans krijgen 
om zich te nestelen op een andere positie en 
daarbij wordt gelet op de aanvliegroute. Dit 
moet in een seizoen voordat er renovatie-
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. 
Dit zijn geen nestkasten maar verblijfskas-
ten”. Iemand dacht dat de kasten geplaatst 
waren door de woningbouwvereniging, in 
verband met renovatie van de huizen aan de 

Vijverlaan. Die is echter vanwege te weinig animo 
(volgens de Woningbouwvereniging) niet doorge-
gaan. Een mail naar de Woningbouwvereniging of 
zij iets van doen hebben met de kasten is nog niet 
beantwoord. Dus vooralsnog blijft de plaatsing (en 
de locatie) van deze kasten een raadsel. Wie weet 
hoe het zit, meld het aan info@vreelandbode.nl! 


