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Van de redactie
Deze extra feestelijk uitgedoste en laatste Vreelandbode van 
het jaar staat weer vol met frisse nieuwsfeiten, gezellige terug-
blikken, ijspret en hartverwarmende verhalen. Zowel ‘oud en 
nieuw’ als ‘jong en oud’ komen aan bod want de Vreeland-
bode is er immers voor ons allemaal. Deze saamhorigheid 
bleek ook op de oergezellige kerstmarkt in sprookjesachti-
ge setting. En natuurlijk is iedereen nu lid van onze Dorps-
raad die daar gratis drankjes schonk om de handen aan op 
te warmen, nietwaar? Lees hiernaast hoe je eenvoudig lid 
kunt worden en je stem kunt laten gelden voor belangrijke 
Vreelandse dorpszaken waar fantastische vrijwilligers zich 
voor inzetten. En jawel, toen de oranjekoorts nog maar net 
was gezakt kwam de ijskoorts opzetten. Dat leverde natuur-
lijk mooie plaatjes op en was meteen een goed moment om 
kennis te maken met het nieuwe bestuur van de Vreelandse 
‘IJsclub Voorwaarts’ en drievoudig Elfstedentochtrijder Ja-
cob Hansma. Het prachtige verhaal over opa Pul van onze 
dominee spreekt weer boekdelen maar er blijken nog meer 
Vreelanders met schrijftalent. Natuurlijk maken we ook 
weer kennis met nieuwe buren, - dit keer met Linda en Os-
kar aan de Lindengracht - en nemen we een kijkje achter de 
façade van de bunker die wij vanaf de A.Lambertszkade 
spotten. Het energieneutrale huis dat we daar treffen, maar 
ook hoe ‘onze’ Gijs Lutje Beerenbroek vanuit de TU Delft 
met verduurzaming bezig is moet onze Klimaatburgemees-
ter aanspreken. En terwijl we de kou zoveel mogelijk buiten 
de deur proberen te houden maken we ons al op voor die 
ijskoude duik op nieuwjaardag. Al is het maar om ernaar te 
kijken of anders over te lezen onder een warm dekentje op 
de bank? Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alvast 
een prachtig, liefdevol en gelukkig nieuwjaar. 

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Een weekend lang ijspret 
Het weekend voor kerst was een cadeautje voor 
schaatsliefhebbers want drie dagen lang kon er ge-
schaatst worden op de ondiepe veenplassen rond 

Vreeland en op de ijsbaan bij de Bergseweg. Het 
was één groot feest voor jong en oud! Zondagnacht 
zette de dooi in en was het uit met de (ijs)pret.

Word lid van de Dorpsraad en praat mee
In dit alweer laatste bericht van 2022 willen we 
graag van de gelegenheid gebruik maken om al 
onze leden te bedanken voor de inbreng en steun, 
en Vreelanders die nog geen lid zijn op te roepen 
dat vooral te worden. Want hoe meer leden de 
Dorpsraad heeft, hoe meer kracht we onze punten 
kunnen bijzetten richting bijvoorbeeld de provin-
cie of de gemeente. Dan rijst natuurlijk al snel de 
vraag, wat krijg ik daarvoor? Het antwoord is sim-
pel maar belangrijk: een stem. 

De Dorpsraad zoekt de verbinding tus-
sen wat er speelt en leeft in Vreeland en 
de overheden die ons gebied besturen, 
maar dat doen op relatief grote afstand. 
Door regelmatige overleggen proberen we invloed 
uit te oefenen rond belangrijke thema’s of proble-
men in ons dorp en te zorgen dat de belangen van 
Vreeland in besluiten en regelgeving zo goed mo-
gelijk behartigd worden. 
Uit de samenwerking en hoe onze inbreng wordt 
meegenomen merken we al dat Vreeland op veel 
punten serieus wordt genomen door overheden. 
Zo hebben we het afgelopen jaar onder andere 

kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bus-
verbinding van en naar Vreeland, en het behoud 
van het fietspad naar de Loenense sportvelden. 

Plannen geluidswal en drempels 
N201 aangenomen
Een van de zaken waar de Dorpsraad nauw bij be-
trokken was blijkt nu ook positief uit te vallen in 
het voordeel van Vreeland. De Provinciale Staten 

hebben op 14 december ingestemd 
met de voorgestelde maatregelen om 
de doorstroming op en de leefbaarheid 
rond de N201 te verbeteren. Jarenlange 
overleggen, inspraakrondes, ontwer-
pateliers, nog meer inspraakrondes en 

nog meer overleggen hebben geleid tot de volgende 
veranderingen voor Vreeland: de geluidswal tussen 
de brug en de BP wordt verlengd tot aan het kruis-
punt, en aan de andere kant van de brug, ter hoog-
te van het Sluisje, zal ook een geluidswal worden 
aangelegd. De fietsoversteek bij de BP wordt ver-
legd naar de andere kant van de stoplichten zodat 
het fietspad beter op de Singel aansluit en veiliger 
wordt. Bij de stoplichten bij de Singel en de Raad-
huislaan komen drempels zodat de 60 km per uur 
nog beter wordt afgedwongen. Daarnaast komt er 
tussen de N201 en het fietspad richting Loenen een 
zogenoemde geleiderail, belangrijk voor de veilig-
heid van fietsers. De volledige plannen zijn te vin-
den op www.toekomstN201.nl. 

We investeren veel in contacten en kennis op alle 
terreinen waar dat voor Vreeland belangrijk kan 
zijn. Maar we willen nog zoveel meer en het kan 
natuurlijk altijd beter, dus sluit je aan! 
Dat kan eenvoudig via onze website: https://www.
dorpsraadvreeland.nl/contact/.
En voor alle leden die ons al steunen, veel dank en 
we horen het graag als jullie onderwerpen of situa-
ties op de agenda willen zetten! 
Mail ons via info@dorpsraadvreeland.nl.
Fijne feestdagen! 

Foto: v.l.n.r.: Leontine, Olivier, Myrthe, Christa, 
Willem en Jan. Niet op de foto: Herman en Bo.

Het Plantagehuis, Kleizuwe Karel Kammeijer
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Colofon

Agenda
23 dec. Theatrale Kerstwandeling, v.a. 17.30 uur
1 jan. Nieuwjaarsduik, Duinkerken, 14.00 uur
3 jan.  Buurtkamerpraatje, Kees Beelaerts,   
 Dorpshuis, 11.00-12.00 uur
6 jan. Peuterleut, Dorpshuis, 8.30-11.00 uur
6 jan. Nieuwjaarsconcert Penta, Grote Kerk  
 Loenen, 20.15 uur
9 jan. De Vreelander creëert: Jelle van Doornik,  
 Dorpshuis, 20.30 uur
10 jan. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
13 jan. Filmhuis Vreeland, 15.00 en 20.00 uur
17 jan Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
20 jan. Filmhuis Vreeland
24 jan. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
28 jan. Saxofoonconcert OrVeO, Grote kerk   
 Loenen 
 2 feb. Wereldpremière viool-pianoconcert 
 Micha Hamel, kerkje Kortenhoef, 20.15 uur 

24 dec.  22.00 uur kerstnachtdienst 
 ds. Rineke van Ginkel
25 dec. 10.00 uur Kerstochtend 
 ds. Casper van Dorp
1 jan. 10.00 uur ds. Casper van Dorp
8 jan. 10.00 uur ds. Rineke van Ginkel
15 jan. geen dienst in Vreeland, gezamelijke   
 dienst Raad van kerken Loenen-Vreeland
 22 jan. 10.00 uur ds. Casper van Dorp
Diensten zijn ook te volgen 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.: 0346-254000 www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Fysiotherapie Salus Fysiocare
Fetha 3, 3633 CT Vreeland 
0294-745036, www.salus-fysiocare.nl

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

Kerkdiensten

Schaatspret
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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

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

Dames - Herenkapsalon
  

 

 Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 8.30 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Wij wensen iedereen 
gezellige en 

liefdevolle dagen. 

Buurtkamer 
Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur koffiedrinken 
met dorpsgenoten in de Buurtkamer. Op dinsdag-
ochtend 3 januari om 11.00 uur start Kees Beelaerts 
van Blokland met het maandelijkse buurtkamer-
praatje over het ontstaan en de geschiedenis van de 
Vecht. Komt allen.

De Vreelander creëert 
Op maandagavond 9 januari toont Jelle van Door-
nik opnieuw zijn Film "Nieuwe Luister" over de 
restauratie van het nieuwe orgel in de Sint Nicolaas 
Kerk.  Voor allen die deze prachtige film nog niet 
hebben kunnen zien. Kom kijken! Het is enorm de 
moeite waard. Lieuwe Visser, onze organist zal ook 
aanwezig zijn. Inloop 20.00 uur, start 20.30 uur. 
Entree € 5,-, koffie en thee gratis. 

Podium Vreeland:
Op 27 november genoot een klein maar fijn pu-
bliek van het wonderlijke samenspel van Trio 
Saba,  De wind die uit het oosten komt. Hoewel 
de kerk frisjes aanvoelde werden onze harten ver-
warmd door de prachtige muziek van dit Syrisch, 
Albanees, Franse trio op de ut, tar, duduk en fluit. 
Mooie improvisaties vol kwart-tonen en micro-to-
nen en ritmische dansen. Gedichten over de liefde, 
de vlucht, heimwee naar het thuisland en de slaap 
die niet wil komen -uit angst voor nachtmerries-, 
werden voorgedragen in het Arabisch. De sfeervol-
le verlichting van Gijs Oomkes , en de oude perzen 
van de kerk maakten de sfeer helemaal af. Na af-
loop was het ook genieten van de gratis borrel met 
zoute nootjes.
Kom je de volgende keer ook?:
Save the date:
Zondag 26 februari met Gamelanmuziek van Sinta 
Wullur, begeleid door Peter Prommel.
Zondag 26 maart staat in het teken van barokmu-
ziek met topluitist Mike Fentros met Channa Mal-
kin, sopraan en onze Vreelandse Peter Prommel op 
trommels.

Peuterleut start vrijdag 6 januari 
in het Dorpshuis 

Roos Mudde, Mits Winnik, Sanne Bent en Miriam 
van der Paauw zetten hun schouders onder Peuter-
leut, een nieuw initiatief van de Sterren van Vreel-
and. Iedere vrijdagochtend kunnen moeder met 
hun peuters - onder het genot van een kop koffie 
of thee - vanaf 8.30 tot 11.00 uur gezellig bijpraten, 
stoom afblazen en/of handige tips delen. Natuur-
lijk zijn ook vaders, grootouders of andere verzor-

gers van harte welkom. Ook voor de nieuwkomers 
in ons dorp is het leuk om op deze manier andere 
ouders te leren kennen en de peuters met elkaar in 
contact te brengen. Wie ook zin heeft om eens per 
maand mee te draaien kan een mailtje sturen naar 
info@sterrenvanvreeland.nl  of bellen met Dieuwer 
Elema: 0611096274. 

Repaircafe:
Op de derde zaterdag, dus 21 januari is er opnieuw 
een Repaircafe waar u kunt binnenlopen met ka-
potte spullen: Het kan van alles zijn: een apparaat, 
laptop, een kledingstuk, speelgoed, noem maar 
op...Kom langs.

Vreelanders trainen voor 
positieve gezondheid!

Deze maand start een groepje Vreelanders aan de 
training positieve gezondheid in het kader van de 
ambitie van Vreeland het gelukkigste dorp van de 
provincie Utrecht te maken. ROC Midden-Neder-
land dat jaarlijks 7000 studenten volgens deze filo-
sofie opleidt, kijkt daarbij vooral naar wat burgers 
wèl kunnen in plaats van wat ze niet meer kunnen.
De acht deelnemers brengen op de eerste dag ook 
een bezoek aan het vitaliteitslab van het ROC in het 
stadion van FC Utrecht. In januari volgt een be-
zoek aan het gezondheidscentrum in Leidsche Rijn 
en later komt een delegatie van het ROC nog naar 
Vreeland. 
In april wil een groep ondernemers die actief zijn 
op het gebied van wellness en human health een 
gezondheidsdag organiseren waarin ze hun kunde 
en expertise willen presenteren.
In januari wordt de eerste sessie van atletiektrai-
ningen afgesloten. Met veel enthousiasme heeft Ed-
mond Pasman zijn ‘leerlingen van jong tot oud’ on-
derricht gegeven in speerwerpen, discuswerpen en 
kogelstoten. Na de jaarwisseling wordt gestart met 
een nieuwe reeks. In totaal worden meer dan twin-
tig activiteiten aangeboden. Meer dan 75 inwoners 
van Vreeland hebben al laten weten mee te willen 
doen. De campagne wordt afgesloten met een ge-
luksdiner met de inwoners die hebben meegedaan. 
Voor meer informatie zie: www.broccori.nl. 
De activiteiten worden gehouden onder de vlag 
van Sterren van Vreeland en in samenwerking met 
de Seniorenraad Stichtse Vecht.

Wilt u op de hoogte blijven van alle Sterrenactivi-
teiten stuur ons een mail en we nemen je op in de 
Sterrenapp: info@sterrenvanvreeland.nl

Namens het team: Wendela, Dieuwer, 
Frederiek, Jaap Jan, Herman en Kees

Sterren Nieuws

Lezers schrijven: Laadpalen
Bestuurders /eigenaren van elektrische auto's, 
opgelet! Er is een beperkt aantal oplaadpalen in 
Vreeland. Regelmatig staan voertuigen nog aan 
een oplaadpaal terwijl ze al vol zijn. Soms wor-

den laadpalen grote delen van de dag op deze 
manier bezet gehouden voor andere gebrui-
kers. Gaarne rekening houden met mede-elek-
trische autobestuurders. 
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Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

 Edgar Keehnen www.greyocean.nl

Gijs Lutje Beerenbroek werkt aan verduur-
zaming scheepvaart

Hoog bezoek voor diamanten bruidspaar 
Soede-Bakhuisen
Afgelopen 30 november kwam burgemeester Rein-
ders naar Vreeland om het diamanten bruidspaar 
Gerrit Soede en Corrie Soede-Bakhuisen te felicite-
ren. Zestig jaar huwelijk werd ook gevierd met de 
kinderen en kleinkinderen. 

Corrie de Veer-Soede, de voor velen bekende post-
bode, sprak met de gemeente over haar jubilerende 
ouders. Uit dat gesprek is veel over het leven van 
haar ouders naar voren gekomen. Veel Vreelanders 
zullen het echtpaar Soede kennen vanwege hun rit-
jes in een wagen door het dorp, getrokken door 
hun eigen paard. De liefde voor paarden loopt als 
een rode draad door het leven van het bruidspaar, 
want Gerrit Soede en Corrie Bakhuisen leerden el-
kaar rond 1949 kennen via hun gezamenlijke liefde 
voor paarden. Gerrit was toen 17 jaar en woonde 
op de boerderij bij kasteel Loenersloot. Corrie was 
14 jaar en woonde op een boerderij in het Gein in 
Abcoude. 
Niet ver bij elkaar vandaan dus, vandaar dat bei-
de gezinnen dezelfde huisarts hadden, dokter Van 
Doorn. Deze was voorzitter van de Slotruiters in 
Abcoude en hij gaf paardrijlessen. Gerrit en Corrie 
kregen beiden een rijzadel te leen van de dokter en 
zo konden ze bij hem op les. Vanaf die tijd zagen ze 
elkaar bij de rijlessen en later ook bij wedstrijden. 
Na vier jaar kregen ze verkering die maar liefst 9,5 
jaar duurde, voordat het stel in 1962 in het huwe-
lijk trad. Natuurlijk gingen ze met paard en wagen 
naar de trouwlocatie, geëscorteerd door een hele-
boel Slotruiters.
Vanaf hun trouwen in 1962 tot 1995 runde het 
echtpaar de ouderlijke boerderij van Gerrit bij kas-
teel Loenersloot. Hier werden drie dochters gebo-
ren, die de liefde voor dieren met de paplepel werd 
ingegoten en die meehielpen op de boerderij met 

Maas-Rijn-IJssel koeien, Texelaar schapen en paar-
den. Prachtig stamboekvee waarmee ook aan keu-
ringen werd meegedaan.
Gerrit was naast zijn werk op de boerderij ook ac-
tief in diverse besturen zoals bij de kerk van Baam-
brugge, diverse schoolbesturen, rijvereniging de 
Slotruiters, het schapenstamboek, de koeienfok-
commissie en de kerk van Vreeland. 
Vanaf 1995 wonen Gerrit en Corrie in Vreeland, 
waar de schapen en paarden (op het veldje op de 
hoek van de Singel en de Spoorlaan) nog lang een 
belangrijke rol in hun leven hebben gespeeld. Tot 
een paar jaar geleden reed het paar vaak samen 
met paard en wagen door de omgeving. Vooral de 
gezondheid van Gerrit laat deze activiteiten helaas 
niet meer toe. Met hulp van onder meer de thuis-
zorg kan het echtpaar nog steeds samen thuis wo-
nen, waar zij hun diamanten huwelijk met de drie 
dochters en alle kleinkinderen gevierd hebben. Ook 
andere dorpsgenoten leefden mee, want er waren 
de hele week bezoekjes en er zijn bloemen, kaarten 
en taarten afgeleverd. Digitaal nagenieten doen zij 
ook, want familieleden en vrienden hebben felici-
tatieboodschappen opgenomen die zij op de tablet 
terug kunnen kijken. Een trouwdag om niet licht te 
vergeten. Ook namens de Vreelandbode: hartelijk 
gefeliciteerd!

Het TU Delft Hydro Motion Team wil de maritie-
me sector aansporen om de transitie naar groene 
energie te versnellen. Dit zullen de Vreelandse 
Gijs Lutje Beerenbroek en 22 andere studenten 
van de TU Delft proberen te bereiken door de 
grenzen van technologie, duurzaamheid en engi-
neering te verleggen. In één jaar tijd zal Gijs met 
het Hydro Motion Team laten zien dat het moge-
lijk is om een foilende waterstofboot te ontwer-
pen, te bouwen en mee te racen. 

Gijs is na het behalen van een vwo-diploma aan de 
International school in Hilversum begonnen met 
de studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. 
In het Hydro Motion Team specialiseert Gijs zich 
in het koelsysteem van de boot.

Veel potentie voor waterstof 
Het TU Delft Hydro Motion Team is een team 
bestaande uit studenten dat ieder jaar een boot op 
duurzame energie ontwerpt, bouwt en racet. Elk 
jaar bouwt een nieuw team voort op de kennis van 
de voorgaande jaren zodat niet elk jaar het wiel 
opnieuw uitgevonden wordt. Dit jaar streeft Gijs 
met het Hydro Motion Team 2023 ernaar om de 
toepasbaarheid van nieuwe technologieën aan te 
tonen. Zo wordt waterstof gebruikt als drager van 
groene energie en zal de boot foilen, een soort 
vliegen over het water, om de weerstand te ver-
minderen.

Door in één jaar een waterstof aangedreven boot 
te bouwen wil Gijs samen met het TU Delft Hy-
dro Motion Team de potentie van waterstof binnen 
de maritieme industrie laten zien. Aangezien 90 % 
van al onze producten over water vervoerd wordt, 
is verduurzaming in deze sector van groot belang. 
Om de boot op de proef te stellen zal Gijs met het 
team in juli afreizen naar Monaco om deel te ne-
men aan de Monaco Open Sea Class van Monaco 
Energy Boat Challenge. In 2021 was de TU Delft 
Hydro Motion Team het eerste team ter wereld dat 
een vliegende waterstofboot bouwde. 
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DORPSDINER 
Nieuwsgierig naar je dorpsgenoten én 

een fantastisch diner bij de Nederlanden? 
Wees welkom op het dorpsdiner!

DATUM: donderdag 12 januari 2023
AANVANG: 18.30u

PRIJS: all inn 125,- per persoon
RESERVEREN: via 0294 232326 

of info@nederlanden.nl o.v.v. dorpsdiner

We zetten grote tafels klaar en je schuift bij elkaar aan. 
Dit diner is alleen voor mensen die woonachtig zijn in 

Vreeland, niet voor introducees.

Mogen wij jou/jullie ook ontvangen?
Met een culinaire groet,  De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel
Wilco & Caroline Berends

www.nederlanden.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. 

Achter de bunker
Wie, net als wij, graag over de A.Lambertszkade 
wandelt komt vaak ogen tekort om alle schoon-
heid rondom op te kunnen nemen. Op weg naar 
de ‘Wijde Blik’ staan wij dit keer stil ter hoog-
te van de bunker die links in de verte opdoemt. 
Waarom is die ons in de afgelopen jaren niet eer-
der opgevallen? Deze schuilplaats moet er immers 
al voor de tweede wereldoorlog hebben gestaan. 
Het pas gebouwde huis erachter contrasteert 
in tijd maar lijkt zich op een bescheiden tweede 
plaats te zetten. Nieuwsgierig als we zijn doen we 
de wandelschoenen uit en trekken de ‘stoute’ aan 
om verhaal te halen bij de bewoners achter deze 
bijzondere façade.

Eiland in het weiland
Vanaf de Boslaan stuiten we, via een pad langs 
het huis van Oer-Vreelander Soede en twee nieu-
we schuren, op een bruggetje. Het blijkt de enige 
toegang tot het door sloten omringde perceel met 
adembenemende vergezichten waar Janneke Vos 
(45) met Michel (46) en hun zonen Rein (10) en 
Tommie (8) sinds vorig jaar wonen. “Dit perceel 
was, toen het lang geleden nog tot buitenplaats 
‘Slotzicht’ behoorde, al een eilandje waar diver-
se fruitbomen stonden.” Janneke vertelt, aan de 
keukentafel waar het hele gezin op deze zondag 
is aangeschoven, dat ze hier na hun stadse leven 
vooral voor de rust en ruimte zijn komen wo-

nen. “Het zoveel mogelijk terugbrengen naar de 
oorspronkelijke staat is pas later gegroeid. Eerst 
moest het perceel, waarop tot voor kort nog diver-
se recreatieve huisjes en schuurtjes stonden en dat 
allang geen eiland meer was, opgeruimd worden. 
Daarbij stootten we vrijwel letterlijk tegen de vol-
ledig door planten en schuurtjes ingepakte bun-
ker.” Michel pakt er een boek over de Hollandse 
Waterlinie bij; “Wist je dat de voornaamste reden 
dat de betonnen bunkers uit de nieuwe linie er 
nog vrijwel allemaal staan is dat het gewoonweg 
vrijwel onmogelijk is ze te slopen?” Voordat er 
met de bouw van het woonhuis kon worden ge-
start waren er nog wel meer ‘hobbels’ te nemen. 
Daarom woonde het gezin zo’n vijf jaar langer 
dan gepland in het tijdelijke huis op Wallestein in 
Loenen en zijn ze vooralsnog meer op ‘het Loe-
nense’ gericht. Uiteindelijk wisten ze ook van deze 
nood een deugd te maken en wordt de geschiede-
nis hier hand in hand met de toekomst voortgezet. 

Back to the future
De bouw van het ecologische en volledig energie-
neutrale woonhuis is gepositioneerd met de mo-
numentale bunker als uitgangspunt. Janneke en 
Michel, beide econoom, geven een groot deel van 
de eer voor het eindresultaat aan architect Evert-
Jan de Jong, maar hebben ook hun eigen stempel 
op het geheel gezet. Het gezin zelf is overigens ook 
energieneutraal te noemen want ze verbranden 
graag de gezellige extra’s van het leven in het spor-
ten. En voor wie het nog niet wist, google eens op 
Janneke Vos met haar prestatie in 2005 als Neder-
lands kampioen wielrennen op de weg! Janneke 
en Michel fietsten daarna nog vele wielerronden 
over de wereld. Inmiddels zijn de fietsen spreek-
woordelijk ‘aan de wilgen gehangen’ maar zoals 
voormalig eigenaar van het perceel en buurman 
Willem Soede zijn oude brommers koestert doet 
Michel dat met ouderwets stalen racefietsen. Te-
ruglopend naar de brug horen we dat de helft van 
de bijbehorende achterste schuur dit voorjaar, ‘op 
de valreep’ is omgebouwd tot tijdelijke woning. 
Vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraï-
ne besloten Janneke en Michel hiertoe. Inmiddels 
wonen een Oekraïense oma, moeder, dochter met 
hun hondje en kat hier dankbaar en gerieflijk in 
afwachting van hun nog onzekere toekomst.

Janneke en haar gezin gingen in eerste instantie 
eerder voor de plek dan voor het dorp. Rein en 
Tommie zullen hun lagereschooltijd nog in Loe-
nen afmaken maar hebben ook al wat Vreelandse 
buurjongens leren kennen.  Janneke tot slot: “Ik 
doe met enige regelmaat mijn boodschappen bij 
de Dagwinkel en we beginnen pas net te beseffen 
hoe leuk Vreeland is!"

P.v.d.H.

Het verhaal achter de façade  



6  December 2021

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
erikdevries@kaashandeldevriesbv.nl

Komend voorjaar zijn er leuke 
cursussen, workshops of rondleidingen 

waar je je voor in kunt schrijven!
Neem een kijkje op de site.

 
Maar voor nu: 

Fijne feestdagen en 
alle goeds voor 2023!

Iets meer dan een jaar geleden was het nog hele-
maal geen zekerheid dat Buurtbus 522, het enige 
openbaar vervoer van en naar Vreeland, weer een 
directe verbinding met het centrum van Loenen 
aan de Vecht zou krijgen. Met het verdwijnen van 
de huisarts en andere eerstelijns voorzieningen in 
Vreeland een toenemende wens. Halte Kerklaan 
zou vooralsnog het dichtstbijzijnde overstapstati-
on naar het amper twee kilometer verderop gele-
gen Loenen blijven, met een reistijd die kon oplo-
pen tot 30 minuten. 

Ook hier bleek vroeger alles beter toen de aloude 
NBM en later Connexxion nog een busdienst van-
uit Hilversum onderhielden. Met de landelijke her-
indeling van vervoerconcessies kwam daaraan een 
eind. Een eerder experiment om per buurtbus bin-
nen het uur vanuit Vreeland via Loenen-Dorp en 
Nigtevecht naar Weesp-station te rijden stuitte op 
te hoge werkdruk voor de chauffeurs. Met name de 
geopende bruggen in het vaarseizoen bleken vaak 
een brug te veel om op tijd te kunnen rijden.
Pas deze zomer is het een paar vrijwillige chauf-
feurs uit Vreeland en Loenen gelukt om de route te 
doen wijzigen en Loenen aan te doen. 

Met de aankondiging van de route-uitbreiding 
werd ook de roep om vrijwillige chauffeurs groter. 
De bus stopt wekelijks, van maandag tot en met 
zaterdag, maar liefst 84 keer bij het Dorpshuis. De 
vrijwillige chauffeurs komen van heinde en verre, 
soms niet eens uit nabij gelegen plaatsen. Sinds 
oproepen daartoe, ook in de Vreelandbode, is het 
aantal chauffeurs uit Vreeland in korte tijd geste-
gen van zegge en schrijven één (Ed Nakken) naar 
tien. Tijd voor een tussentijdse evaluatie met de 
Vreelandse chauffeurs in het Dorpshuis. Hun er-
varingen zijn zeer divers. Over het toenemend aan-
tal passagiers dat de nieuwe route een zegen vindt, 
maar ook over de onbekendheid met de nieuwe 
route. Oude gewoontes, bijvoorbeeld even met de 
auto boodschappen in doen in Loenen, zitten ken-
nelijk diep geworteld.

Nog nooit zo vaak bedankt
Bert Ypey is – sinds hij de buurtbus bestuurt - nog 
nooit zo vaak bedankt per uur! En zijn partner 
Wendela Sandberg, die ook regelmatig achter het 
stuur van de buurtbus zit, vertelt: “Je kunt mensen 
ook met andere informatie helpen. Het is mooi om 
een zieke mevrouw die 3,5 uur deed over retour-

tje Vreeland-gemeentehuis Maarssen, voor een 
volgende keer door te kunnen verwijzen naar de 
vrijwilligers van Graag Gedaan die mensen kunnen 
begeleiden.” Jan Willem Jonker heeft net zijn eerste 
proefrit achter de rug en vond het een interessante 
ervaring. “Het is een grote verantwoordelijkheid 
een bus vol mensen veilig te vervoeren, en op tijd te 
rijden. Je helpt mensen met een rollator instappen, 
maakt een praatje en ik had meteen een zwartrijder 
te pakken bij mijn eerste rit. Ik heb bewondering 
voor coördinator Cora Kuiper, die de schema’s in-
vult met chauffeurs. Er zijn overduidelijk veel vrij-
willigers nodig om de bus te laten rijden. Zij vertel-
de mij dat uit Vreeland altijd verreweg de meeste 
vrijwilligers komen, ook bij andere vrijwilligers-
projecten waar zij bij betrokken is”. Remko Daal-
der heeft niet veel tijd, maar als het even kan kruipt 
hij ook achter het stuur. Remko: “Ik ben stand-by 
als invaller, als er onverwacht iemand uitvalt. De 
buurtbus is ontzettend belangrijk voor jong en oud. 
Met de buurtbus wordt de omgeving bereikbaar. 
Kortom, de bus is noodzakelijk!”
Lijn 522 rijdt alle dagen behalve zondag negen keer 
per dag tussen Weesp en Vreeland. Door de week 
start de bus om 6.30 uur in Weesp (in het week-
end om 8.15 uur), tot 18.30 uur (zaterdag tot 18.00 
uur). De eerste vertrektijd vanaf het Dorpshuis in 
Vreeland is 8.45 uur. De route gaat via de N201 en 
de Straatweg naar Loenen en via de rondweg en 
het Amsterdam-Rijnkanaal langs Nigtevecht naar 
Weesp. 

Vrijwilligers welkom
Ondanks de aanwas van nieuwe chauffeurs kampt 
de onlangs opgerichte Buurtbusvereniging Vecht-
streek incidenteel met uitval wegens ziekte en ver-
loop door leeftijd. De krapte die daardoor ontstaat 
vormt een bedreiging voor de continuïteit; een 
probleem dat doorgaans, maar helaas niet altijd, 
op het laatste moment door de vrijwilligers wordt 
opgelost. Dames en heren met rijbewijs B, die af en 
toe een paar uurtjes over hebben, zijn daarom nog 
steeds van harte welkom. Op de fraai geïllustreerde 
website www.bbv-vechtstreek.nl staat alles wat u 
daarover zou moeten weten. 
En dan maken we de staatsiefoto gewoon weer op-
nieuw.

Foto en tekst: Ruud Taal

De Vreeland-crew van de buurtbus
  

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

De groep kersverse vrijwillige chauffeurs uit Vree-
land bijeen; v.l.n.r.: Karel Sneyers, Bert Ypey, Wen-
dela Sandberg, Aginus Kalis (achter het stuur), Ed 
Nakken, Gerbrandt Meijers, Hetty Sneyers, Jan Wil-
lem de Bruyn Kops en Kobus Hennipman. Niet op 
de foto: Remco Daalder en Jan Willem Jonker. 

'De buurtbus is ontzettend belangrijk 
voor jong en oud'
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Linda Verheul (32) en Oskar van Enst (32) ver-
huisden vorig jaar december van Amsterdam naar 
Vreeland. Ze vierden Kerst in hun nieuwe huis 
aan de Lindengracht, dat nog helemaal verbouwd 
moest worden. Linda: “Het was een beetje kam-
peren.” Dit jaar zitten ze er beter bij. Het huis is 
flink verbouwd en gezellig ingericht, inclusief een 
feestelijke kerstboom. 

Linda en Oskar kennen elkaar al best lang. Ze zaten 
namelijk tegelijkertijd op het Comenius College 
in Hilversum. Later gingen hun wegen uit elkaar, 
omdat Linda Kinder- en Jeugdpsychologie ging 
studeren in Utrecht en Oskar koos voor een studie 
International Business en Finance in Groningen. 
Tijdens en na zijn studie heeft Oskar veelvuldig in 
het buitenland gewoond. Onder andere in Mexico, 
Zweden, Hong Kong en Singapore. Na hun studie 
gingen ze samenwonen in Amsterdam. Inmiddels 
is Oskar bij KPMG aan de slag als adviseur Corpo-
rate Finance M&A. Oskar: “Ik houd me bezig met 
fusies en overnames en werk fulltime.” 

Digibende biedt kansen
Linda is kinder- en jeugdpsycholoog bij Digibende. 
“Ik werk met jongeren van 12 tot 28 jaar die zijn 
vastgelopen, niet lekker in hun vel zitten, of die op 
zoek zijn naar meer uitdaging. Wij proberen ze 
weer nieuw perspectief te geven, zodat ze hun leven 
of hun studie weer kunnen oppakken. Digibende 
is gericht op jongeren met interesse in technologie, 
vormgeving en/of ICT.  Wij bieden hen de moge-
lijkheid om zichzelf uit te dagen, te ontwikkelen en 
te groeien in elk opzicht. Ik werk vier dagen per 
week.” 

Kortenhoef en Nigtevecht
Na elf jaar fijn gewoond te hebben in Amsterdam, 
besloten Oskar en Linda in coronatijd te gaan ver-
huizen. Linda: “We misten allebei de natuur. Ik 

groeide op in Kortenhoef en Oskar in Nigtevecht. 
We gingen dus ook in die regio een woning zoe-
ken.” Oskar vervolgt: “We kwamen op Funda dit 
huis in Vreeland tegen. Een weekend lang zijn we 
op het terras van Mevrouw Daalder gaan zitten om 
naar de woning te kijken. Er waren al wat biedin-
gen gedaan, dus het was helemaal niet zeker of wij 
het konden kopen. Op een gegeven moment heb-
ben we blind geboden. De makelaar stelde voor om 
de woning eerst eens te bekijken.” Waarschijnlijk 
omdat er veel verbouwd moest worden, haakten de 
eerdere potentiële kopers af en werd het bod van 
Oskar en Linda geaccepteerd. Ze zochten snel een 
aannemer en gingen gelijk in Vreeland wonen. Lin-
da: “Het voelde heel fijn in Vreeland. Het was ook 
prettig om weer op de begane grond te wonen. We 
zijn boven nog met de verbouwing bezig. Bijzon-
der is dat hier een jongeman ondergedoken heeft 
gezeten in de oorlog. We vonden een tekst van J. 
Boerstra uit 1944. Een 18-jarige jongen die niet in 
militaire dienst wilde.”

IJsvogels spotten
Dan willen we nog even weten wat Oskar en Linda 
in hun vrije tijd doen. Oskar: “Ik hou van wielren-
nen en jagen. Dat laatste doe ik in Noord-Holland, 
in de omgeving van Schoorl.” Linda vult aan: “Ik 
werk graag in mijn moestuin, loop hard in de na-
tuur, doe yoga in Loenen, of ga lekker in de zomer 
met een bootje over de Vecht. Verder wil ik ook 
graag suppen én pottenbakken. Trouwens, Oskar 
en ik gaan ook graag samen ijsvogels spotten.” Het 
is duidelijk. Deze nieuwe buren hebben het naar 
hun zin. Ze zijn regelmatig te vinden bij Mevrouw 
Daalder of Hendrik. Maar de pizza’s in Nederhorst 
bij Op t’ Eiland zijn ook favoriet. En in de toekomst 
hopen ze op gezinsuitbreiding. Linda tot slot: “Ik 
denk dat kids krijgen of een hond nemen dé manier 
is om meer Vreelanders te leren kennen.”

C.L.

Linda Verheul en Oskar van Enst:  
“We voelen ons thuis in Vreeland”

Nieuwe buren

De Vreelandse mindful-ouderschapsexpert 
Charlotte le Conge Kleyn bracht deze maand 
haar eerste boek uit: ’t Maanemannetje’. 
Kinderen leren niet alleen over de maan, de aar-
de en het universum, maar ook over meditatie, 
ademhaling en het omgaan met emoties en ge-
dachten. 
Een nieuw concept waarbij tekst gecombineerd 
wordt met geluidsopnames. Door het scannen 
van een QRcode zijn meditaties en een liedje te 
beluisteren. 

‘Vreelands’ boek uit
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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

Drie kerstverhalen 
van groep 8
Hoi ik ben Dwayne en ik ga een fantasie kerstgedicht 
vertellen het andere gedichten worden vertelt door 
Bauke en Willem. 

Dwayne
Er was eens een kindje en dat heette Dwayne. Dwayne 
heeft het heel erg druk met Kinderen voor Kinderen en 
met dansen. Daardoor kreeg hij veel kansen. Zingen 
is zijn ding. Dus daarom moet hij de showbusiness 
in. Daarom kwam voor em een nieuw begin. Hij werd 
steeds beroemder en werd op straat herkend. Daarom 
kwam hij een High-end. Wanneer je naar zijn optredens 
kijk krijg je vast geen spijt. Dit jaar pakt hij goed uit met 
kerst. Daarom moet je zeker naar zijn Kinderen voor 
Kinderen Kerstvakantieconcert. Moeilijke tijden moet 
je zelf vrolijk maken. Zodat jouw zaken beter worden. 
Daarom zijn mijn zaken beter geworden dus ik wens 
jou een prettig kerstfeest. Zodat je dit verhaal nog een 
keer leest. Alles kan wat jij wilt als je het maar zelf waar 
maakt. En ik hoop dat jij op jouw eigen manier bepaalt 
en dat jij goede toetsen behaalt. I wish you a very good 
Christmas and a Happy New Year. 

Dwayne, groep 8

Kerst
thuis zijn
met z’n allen bij elkaar
en de kerstboom gevuld
met slingers de piek en ballen

Wees blij met Kerstmis
en vier het met elkaar
want Kerstmis komt maar
1 keer per jaar!

We eten oliebollen
en we drinken glühwein
samen met iedereen die wilt
want de kerstmagie is wonderlijk

We gaan schaatsen en sleeën
en een sneeuwballen gevecht
en daarna snel naar binnen
en warme chocomelk drinken

We steken vuurwerk af en tellen af
en we roepen gelukkig nieuwejaar iedereen
en we drinken champagne met gezellig iedereen

Bauke, groep 8

Kerstelf
Er was eens een kerstelf. Hij vond zichzelf heel grappig 
en hij haalde de stomste grapjes uit. Pas nog: hij moest 
een kerstwens schrijven voor een kind maar hij schreef 
in plaats van “Fijne kerstdagen!” schreef hij “Fijne kers 

t dagen!”. Nu zou je denken, daar 
is toch niks mis mee, hij is één spa-
tie vergeten, maar hij heeft het zo 
gedaan. Hij schreef gewoon fijne 
op, maar kerstdagenging fout. Hij 
deed het namelijk zo. Achter fijne 
plakte hij een kers en daar schreef 
hij een T achter. Daar was de 
kerstman zeker niet blij mee, dus 
hij kreeg kamerarrest. Daar was 
kerstelf weer niet zo blij mee, dus 
die ging ontsnappen. Dat deed 
ie zo. Toen een kerstelf hem zijn 
eten kwam brengen zette hij een 
hinderlaag, hij ging achter de deur 
staan en toen de kerstelf binnen-

kwam sprong hij van achter op hem. Hij bondt de ker-
stelf vast en liep toen naar buiten met het lege dienblad 
alsof hij de kerstelf was die hij net had vastgebonden. 
Maar de vastgebonden kerstelf had zichzelf bevrijdt, 
stormde naar buiten en riep: “Hij is ontsnapt!”. Alle ker-
stelfen raakten meteen in paniek en renden rond maar 
op gegeven moment kregen ze de ontsnapte kerstelf 
in de gaten en gingen ze er achter aan. Maar die klom 
in de kerstboom en toen klommen ze met z’n allen in 
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Tekeningen
De kerstboompjes zijn gemaakt door kinderen van 
groep 1 en 2 de andere tekeningen door Lynn en Oscar 
uit groep 4. 

Kerstverhaal op rijm
door groep 7
Groep 7 bewerkte een kerstverhaal op rijm voor de 
kerstviering op CSV Ridderhof. Hier vast een kleine pre-
view met een paar fragmenten.  

In een land was eens een keizer,
Ja, het was een hele Piet.
In zijn rijk woonden veel mensen,
Hoeveel? Nou, dat wist hij niet.

Daarom wilde hij gaan tellen,
Honderd, duizend, nog veel meer.
Maar van tellen werd hij bazig,
Rijk en machtig was mijnheer.

Bijna iedereen moest reizen,
Naar een telkantoor ver weg,
Jozef en zijn vrouw Maria,
Moesten ook, oh wat een pech.

Jozef en Maria komen in Bethlehem aan, vinden 
onderdak in de stal en daar wordt hun kindje geboren. 

In de buurt waren ook herders,
Met hun schapen in de wei.
Plotseling was daar de engel,
Die toen tot de herders zei:

Schrik maar niet hoor, lieve herders!
Weet je wat mijn boodschap is?
Hier is net een kind geboren,
Lichtje in de duisternis.

De herders gingen naar Bethlehem, om het kindje 
te zoeken. Maar zij waren niet de enigen die 
het kindje wilden bezoeken. 

Verder in het land waren drie koningen.
Zij zaten te chillen in hun kasteel. 
In de lucht zagen ze een grote ster schijnen.
‘Daar moet ik heen op mijn eigen kameel!’

Met z’n drie gingen ze op reis,
Vol vreugde kwamen ze in de stal aan.
Daar openden zij hun kistjes,
En gaven hun geschenken aan het kind met het nieu-
we bestaan. 

En wat zei toen iedereen?
Vrede zal er komen, ja,
Want eens zullen alle mensen,
Leven in de gloria.

de kerstboom. Maar dat was niet slim want toen viel de 
kerstboom om. De kerstelf waar dit verhaal over gaat 
kon er net op tijd uit springen. Nu denk je misschien, 
waarom lees ik nog, dit verhaal slaat helemaal nergens 
op! Nou, dit verhaal slaat wel degelijk ergens op, want 
de kerstelf rende hard weg, lands de kerstelf die hem-
verraden heeft en gaf hem een klap op zijn hoofd. Maar 
zo rende hij recht tegen de dikke buik van de kerstman 
die net wou gaan kijken wat er allemaal aan de hand 
was. De kerstman nam hem mee naar zijn kamer, vroeg 
eerst wat er allemaal was gebeurd, liet hem nadat hij 
alles had uitgelegd alles opruimen en maken e deed 
hem vervolgens op therapie. Na de therapie was het de 
beste kerstelf die de kerstman ooit heeft gehad.

Willem, groep 8
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Arends
Banden- en

Auto Service

Ook voor uw APK keuring, onderhoud en reparaties 
Binnenweg 22, Loenersloot tel. 0294-293377 
info@arendsbanden.nl www.arendsbanden.nl

Openingstijden: Ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

• Banden
• Velgen
• Uitlaten
• Remmen
• Accu’s

• APK keuringen
• 3D Uitlijnen
• Balanceren
• Trimmen (bij ‘cuppende’ banden)
• Opslag zomer- en winterbanden

• Sneeuwkettingen
• Schokdempers
• Trekhaken

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

Zorg met Aandacht
FysioCareFysioCare

Fetha 3, tel.: 0294-745036

Bel voor vragen of voor het maken 
van een afspraak. 

www.salus-fysiocare.nl

Fysiotherapie in Vreeland! 

Maar liefst twee lokale initiatieven steunden deze 
maand een goed doel door het maken en verkopen 
van kerstdecoraties. 

De diaconie van de kerk van Vreeland organiseer-
de een gezellige kerstmiddag waarbij men onder 
het genot van een hapje en een drankje een kerst-
stukje of een insectenhotel kon maken. De extra 
kerststukjes werden rondgebracht bij zieken uit 
het dorp en bij de vluchtelingen uit Oekraïne die 
in Vreeland verblijven. 

Voor de derde keer sloegen Loenen en Vreeland 
op initiatief van de Vreelandse Mariella Vink de 
handen ineen door kerstkransen te maken voor 
een goed doel. Omdat het Loenens Fanfare Or-
kest en Muziekvereniging de Vecht tegenwoordig 
prachtig samenklinken in het symfonisch blaasor-
kest OrVeO is er dit jaar voor gekozen om de to-
tale opbrengst hieraan te schenken. In Vreeland 
werden de kransen, onder het genot van een hapje 
en drankje, geheel in kerstsfeer bij Mariella op de 
Boterweg afgehaald. 

Kerstdecoraties voor het goede doel

In de vorige Vreelandbode las u al dat ijsclub Voor-
waarts een geheel nieuw bestuur heeft. Tijdens de 
kerstmarkt konden wij al met veel Vreelanders 
kennismaken, maar ook hier willen wij ons graag 
even voorstellen. 
 
Mijn naam is Inge Via-
nen. Ik woon sinds 2019 
in Vreeland en wil me 
graag als secretaris voor 
de ijsclub inzetten. Het 
schaatsen is mij met de 
paplepel ingegoten: ik 
begon al vroeg op houten 
doorlopers en werd later 
lid van de schaatshardrij-
vereniging Woerden. Met 
vriendinnen schaatste ik een aantal jaar geleden in 
Zweden en vorig jaar maakte ik mijn eerste slagen 
op de Loenderveenseplas. Ik zet me graag in voor 
de ijsclub omdat ik het plezier in schaatsen graag 
wil doorgeven aan anderen. 
 
Ik ben Casper Zeldenrijk, in 2000 in Vreeland ko-
men wonen, lid geworden van de ijsclub en al snel 
toegetreden in het bestuur als algemeen bestuurs-
lid. Ik houd  machines en de ijsbaan in conditie 
en heb het ijsbaantje op het Maartenplein gereali-
seerd. Waarom wil ik graag verder in het bestuur? 
Het doorgeven en behouden van ijspret voor jong 
en oud, kinderen het plezier op en rond het ijs la-
ten beleven en het schaatsen in het algemeen pro-
moten en stimuleren vind ik belangrijk. Het is iets 
wat echt bij Nederland hoort en er komen heus wel 
weer schaatstochten in de nabije toekomst en dan 
moeten wij er klaar voor zijn.
 
Mijn naam Niels Molewijk.  Ik ben opgegroeid in 
Vreeland en heb leren schaatsen op de ijsbaan in 
Vreeland. Later schaatste ik met mijn vader met 
veel plezier de toertocht. Ik ben lid van de Vereni-
ging de Friesche Elf Steden en heb de alternatieve 
Elfstedentocht in Oostenrijk gereden. Ik wil me 

graag als penningmeester  inzetten voor de ijsclub 
om het schaatsen in Vreeland te behouden voor 
jong en oud.
 
Ik ben Jeroen  Breggeman  en wil graag als voor-

zitter  het bestuur 
van  de  ijsclub ver-
sterken.  Ik heb vele 
sporten gedaan, waar-
onder  schaatsen en 
lesgeven op de Jaap 
Eden-baan en nu, om de 
conditie op peil  te hou-
den, loop ik hard rond-
om Vreeland. Wanneer 
er op natuurijs kan wor-
den geschaatst ben ik er 

gelijk bij, want ik heb nog niet de kans gehad om de 
‘tocht der tochten’ te mogen schaatsen, maar ik heb 
hoop dat koning winter mij goed gezind is in 2023!
 
Wij willen graag dat iedere Vreelander lid wordt 
van de ijsclub zodat er een goed draagvlak is, wan-
neer er een schaatstocht kan worden georganiseerd 
op de Loenderveenseplas, zodat jong en oud hier 
veel schaatsplezier aan zal beleven. De ijsclub Voor-
waarts bestaat al 126 jaar en daar zijn wij heel trots 
op als club en dorp en om de toekomst te waarbor-
gen hebben wij alle steun nodig vanuit het dorp.
Want zeg nu zelf: lopend of per fiets vanuit je eigen 
dorp een schaatstocht rijden is uniek en dat willen 
wij graag behouden.

Met sportieve groet,
Inge, Casper, Niels en Jeroen 

Nieuw bestuur ijsclub Voorwaarts

Foto: Minnemijn Smit
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Vreelanders in de pers

Nieuwjaarsconcert Penta in Grote Kerk Loenen
De Grote kerk in Loenen ontwikkelt zich na haar ver-
bouwing tot multifunctioneel gebouw tot een waar po-
dium voor muziek en cultuur. Zo is op vrijdagavond 6 
januari om 20.15 uur Strijkkwintet Penta te horen met 
de voorstelling ‘Het begin 2.0’. 
Het Strijkkwintet is opgericht in seizoen 2020/2021 
en bestaat uit: Helena  Druwé  (  viool), Rebecca Hu-
ber (viool), Bernadette Verhagen ( altviool), Esther van 
der Eijk  (  altviool) en Tine van Parys  (  cello). Zij laten 
deze avond prachtige werken horen van de Salzburg-
se  baanbrekers van het repertoire; Mozart, Haydn en 
een uitstapje naar de Weense Franz Schubert. Kaarten 
voor deze voorstelling zijn voor € 20,- (inclusief 1 con-
sumptie) te koop bij Scharlei in Loenen en de Dagwin-
kel in Vreeland. Ze zijn 
ook online te bestellen 
via www.hgloenen.nl/
tickets. Via deze website 
is tevens te zien welke 
voorstellingen en con-
certen er dit seizoen 
verder te bezoeken zijn. 
Het programma wordt 
regelmatig aangevuld.

Bezoekers van de kerstmarkt hebben haar vast 
wel gezien en gesproken: Laura van Mazijk. Zij 
verkocht, samen met haar zusje Daphne, zelfver-
sierde waxinelichtjes en andere kerstartikelen om 
sponsorgeld binnen te halen voor haar deelname 
aan ‘School at Sea’. Een project waarbij zij met 
36 andere leerlingen de Atlantische Oceaan over 
zeilt, naar de Cariben en weer terug. 

School at Sea is een talentenontwikkelingsproject 
waarbij leerlingen uit hun vertrouwde omgeving 
van thuis en school gaan. Tijdens de reis doen zij 
hun eigen schoolwerk en leven en werken zij aan 
boord van het zeilschip. Zelfstandig studeren, sa-

men het schip zeilen, koken voor ruim veertig per-
sonen... Het leven aan boord is als een snelkook-
pan: processen versnellen en je eraan onttrekken 
is niet mogelijk. Je zit, letterlijk, zes maanden met 
elkaar opgescheept. Leerlingen worden gecon-
fronteerd met hun eigen grenzen en met die van 
anderen. In deze omstandigheden gaan ze groeien 
en zich ontwikkelen. 
Een super leerzaam project dus, waarvoor Lau-
ra momenteel geld inzamelt, want alle leerlin-
gen moeten hun eigen financiering regelen. Op 
www.laura-at-sea.nl staat allerlei informatie over 
School at Sea, over Laura en hoe haar (financieel) 
te ondersteunen bij haar ambities.

Weer twee mooie films op de 
tweede vrijdag in het nieuwe 
jaar! 

15.00 uur Ghostbusters
Voor de jeugd wordt ’s mid-
dags het origineel uit 1984 
van deze hilarische film ver-
toond. Drie wetenschappers 
die onderzoek doen naar 
het bestaan van geesten en 
spoken verliezen hun baan 
bij de universiteit van New 
York. Ze besluiten voor zich-
zelf te beginnen als spokenjagers (Ghostbusters) 
en daaraan krijgen ze hun handen vol. Eerst zijn 
het nog onschuldige spookjes, maar dan blijkt er 
ook een groot gevaar te zijn. Leuke en spannende 
(6+) komedie met dat muziekje dat iedereen kent: 
"Who you gonna call?”

20.00 uur Lion
Onze volgende film neemt 
ons via India mee naar Tas-
mania, veel verder kun je niet 
gaan! De prachtige film ‘Lion’ 
heeft niets te maken met wil-
de dieren, maar is gebaseerd 
op een waargebeurd verhaal over een vijfjarig In-
diaas jongetje dat op een trein in slaap valt en via 
een weeshuis in Calcutta geadopteerd wordt door 
een liefhebbende Australische familie. Vele jaren 
later gaat hij op zoek naar zijn oorspronkelijke fa-
milie in India. De film werd overladen met prij-
zen, inclusief zes Oscarnominaties. In de hoofd-
rollen Dev Patel (Slumdog Millionaire) en Nicole 
Kidman. Een ‘Spoorloos’ film? Ja, maar tien keer 
zo spannend en kleurrijk!

Vrijdag 13 januari, in het Dorpshuis, 
entree 5,- euro.

Filmhuis Vreeland vrijdag 13 januari

Laura van Mazijk 
‘School at Sea’

Op nieuwjaarsdag om 14.00 uur duiken sportie-
ve Vreelanders weer in de Vecht bij de inmiddels 
traditionele Nieuwjaarsduik aan Duinkerken. 
Een geweldig evenement dat wederom door IJs-
club Voorwaarts wordt georganiseerd. Natuurlijk 
wordt voor een vrolijke warming up gezorgd en 
een kampvuur brandt om op te warmen na de 
frisse duik. Voor de zwemmers en het publiek 
staan de warme chocomel en erwtensoep klaar en 
duikteam Loosdrecht zorgt voor de veiligheid op 
en in het water.
Iedereen kan meeduiken, meld u ter plekke aan. 
Er wordt dan steeds met vijf mensen tegelijk ge-
sprongen, om de veiligheid te waarborgen. 

Ook wie niet duikt is van harte welkom, om de 
springers aan te moedigen en om elkaar allemaal 
een gelukkig nieuwjaar te wensen. 

Nieuwjaarsduik op 1 januari

Hier om de hoek
De nieuwe muziekvideo van het project ‘Hier om de 
hoek’ van Helge Slikker, Tim Klaase en friends werd op 
7 december uitgebreid in de spotlights gezet bij 3voor12, 
het multimediale platform voor popmuziek van de 
VPRO. “Met de onlangs gepresenteerde muziekvideo 
presenteren de Nederlandse film- en theatercomponist 
Helge Slikker (o.a. Storybox, Miss Molly & Me en Hap-
py Camper) en componist/multi-instrumentalist Tim 
Klaase hun nieuwe project ‘Hier om de hoek’. Dit pro-
ject is een vlechtwerk van filmische, Nederlandstalige 
liedjes die tezamen een spiegel vormen van de huidige 
samenleving. In persoonlijke verhalen van bewoners uit 
de streek rondom beide muzikanten worden de grote 
wereld-thema’s in het alledaagse leven teruggevonden. 
Aan de hand van drie muziekstukken word je als kijker 
meegenomen in de atmosfeer, het geluid de verhalen en 
de beelden van nu.” Aldus het begin van de toelichting 
op dit project, waar allerlei aspecten van het leven in 
Vreeland in een aantal prachtige liedjes zijn vertolkt. 
www.3voor12.vpro.nl. 

Podcast ‘De brandstapel’
Deze maand ging de BNN
VARA podcastserie De 
brandstapel van start. In 
deze spannende drama 
of  fictie podcast, zoals een hoorspel tegenwoordig 
wordt genoemd, speelt Vreeland op de achtergrond 
mee. De brandstapel is immers geregisseerd door Han-
neke Hendrix, de voormalige regie-assistent  van wij-
len hoorspel-koningin Marlies Cordia. De productie 
is door Karin van Dis en het beeldmerk is ontworpen 
door Lisa Broos, beiden Vreelanders. Karin heeft in het 
verleden diverse producties gedaan voor de Hoorspel-
fabriek van Marlies.  

Foto: Qlick by Charlie
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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 

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

In de klimaatweek werd Ber-
tine Oosthoek (55) voor één 
jaar vrijwillig aangesteld als 
‘klimaatburgemeester’ van 
Stichtse Vecht. Haar voor-
naamste doel is de bewoners 
én de gemeente zoveel moge-
lijk klimaatbewust te maken. 

De oorlog in Oekraïne helpt 
daar vreemd genoeg bij. Door 
de hogere energieprijzen zet-
ten veel mensen de verwar-
ming al een stuk lager en trek-
ken een dikkere trui aan als het 
koud is, douchen korter en zijn 
ook op andere vlakken ener-
giebewuster geworden. Veel 
financieel kwetsbare mensen 
worden erg gedupeerd door 
de hoge energietarieven. Oost-
hoek: “Ik wil dat de landelijke overheid én de ge-
meente hen – financieel – helpt om te verduurza-
men. De drempel om subsidies aan te vragen moet 
fors omlaag!”
Het interview met de klimaatburgemeester vindt 
plaats in de leegstaande pastorie van de Pieterskerk 
in Breukelen, die daags na het interview tijdelijke 
huisvesting zal bieden aan zes statushouders. Oost-
hoek heeft het pand recent circulair ingericht, of-
tewel alle meubels zijn tweedehands. De meubels 
en de inventaris zijn grotendeels afkomstig uit de 
erfenis van een milieubewuste inwoonster. Ook 
recycling heeft Bertines aandacht: “In Breukelen 
hebben we nu een kledingbank waar voor een klein 
prijsje tweedehandskleding gekocht kan worden. 
De locatie is het oude politiekantoor en de ope-
ningstijden zijn donderdag en vrijdag van 10.00 tot 
15.00 uur. Daarnaast is er in MFA Safari in Maars-
senbroek een sportspullenbank, waar zelfs gratis 
sportkleding, -schoenen en ook sportmaterialen 
worden uitgedeeld. Doel is om de drempel om te 
sporten voor iedereen zo laag mogelijk te houden. 
Verder kunnen inwoners zonder netwerk en finan-

ciën voor allerlei klusjes – van 
tuinieren en verhuizingen tot 
gordijnen ophangen – een be-
roep doen op vrijwilligers van 
de lokale helpdesk HiP Helpt, 
te vinden via www.HiPHelpt.
nl. Uiteraard is deze service 
ook voor Vreeland. We wer-
ken overigens nauw samen 
met Graag Gedaan.”

Windmolenparken 
en zonnepanelen
Oosthoek hoopt dat – wan-
neer haar klimaatburger-
meesterschap is afgelopen 
– er flinke klimaatstappen 
zijn gemaakt: “Ik hoop dat 
de gemeente op veel meer 
gebouwen en kantoren zon-
nepanelen gaat plaatsen en 

dat er eindelijk ook een plan komt om te inves-
teren in windmolenparken. Verder lijkt het me 
een goed idee als de dorpshuizen in de gemeente 
overdag voor lekkere warme opvang zorgen, voor 
mensen die thuis de kachel hebben uitgezet.” Wie 
op de hoogte wil blijven van de initiatieven van de 
klimaatburgemeester kan op Facebook vrienden 
worden met Bertine Oosthoek. En wie vragen heeft 
over energiebesparing kan naar de website https://
duurzamevecht.nl/energieloket/                           C.L.

Het aanstellen van klimaatburgemeesters is een ini-
tiatief van het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. Iedere bewoner van Nederland, die op een 
positieve manier zijn CO2 uitstoot vermindert en dit 
kan aantonen, kan zich aanmelden. De benoeming is 
voor één jaar. Inmiddels telt Nederland 248 klimaat-
burgemeesters. Er is vanuit het ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat geen budget beschikbaar 
de klimaatburgemeesters te ondersteunen. Ze zetten 
zich dus vrijwillig in voor een beter klimaat, zijn voor-
beelden in hun gemeente en ze inspireren anderen 
om óók het klimaat te gaan helpen.

Tips van ‘klimaatburgemeester’ Bertine Oosthoek: 
“Producten verdienen een tweede leven”

Op zaterdagavond 28 januari zal OrVeO in de 
prachtig gerestaureerde Grote Kerk in Loenen 
een bijzonder Nieuwjaars-saxofoonconcert ge-
ven. Naast solo’s door saxofonist Christiaan van 
der Weij zullen de saxofoonspelers uit het orkest 
spelen en natuurlijk zal het voltallige orkest, on-
der leiding van de nieuwe dirigent Kees Kramer, 
prachtige muziek ten gehore brengen. “Voor dit 
concert is nieuw repertoire gekocht, net als spe-
ciale muziekstukken om de saxofoonmuziek in te 
bedden in het orkest. Ook worden voor dit concert 
diverse blazers uitgenodigd die niet standaard bij 
het orkest aanwezig zijn zoals fagot, basklarinet en 

de esklarinet. En daarnaast komen ook de diverse 
saxofoon-typen aan bod”, aldus OrVeO. Meer in-
formatie over de kaartverkoop: www.orveo.nl. 

Saxofoonconcert OrVeO

Altijd al bij een archeologische opgraving willen 
zijn? Of meer willen weten over de oudste bewo-
ning in onze Gooi en Vechtstreek en de sporen 
daarvan? Wellicht is de basiscursus Archeologie 
dan iets voor u, die AWN Naerdincklant organi-
seert. In vijf zaterdagochtenden tussen 14 januari 
en 11 maart fietst u mee langs archeologische vind-
plaatsen met uitleg over sporen en vondsten, leert 
u onder meer zoeken, verzamelen en het noteren, 

determineren en beschrijven van vondsten. De 
laatste ochtend wordt een bezoek gebracht aan het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Men kan 
hierna actief aan de slag met archeologie en onder 
meer aanwezig zijn en assisteren bij veldverkennin-
gen en -onderzoek. 
De kosten bedragen € 150,- voor niet AWN-leden. 
Aanmelden kan via 
secr.naerdincklant@gmail.com.

Start cursus archeologie



December 2021  13 

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

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

Op een vrieskoude vrijdagmiddag, spreek ik de 
68-jarige Jacob Hansma bij hem thuis op de Wil-
lem van Mechelenstraat. Terwijl de media  nog 
speculeren over de eerste marathon op natuurijs, 
praat ik met deze oer-Vreelander over zijn Elfste-
dentocht ervaringen. Hij reed de Tocht der Toch-
ten maar liefst drie keer en hij reed ze ook alle drie 
helemaal uit.

Begin jaren tachtig was Jacob al regelmatig met 
zijn schaatsvrienden te vinden op de Vechtse Ba-
nen in Utrecht. In november 1984 las Jacob in de 
krant iets over een jaarvergadering van de Frie-
se Elfstedentocht vereniging. “Ik vond toen dat 
ik, met mijn Friese roots, daar toch wel lid van 
moest worden. Dus heb ik me aangemeld via het 
bijgevoegde briefkaartje en in december kreeg 
ik de bevestiging dat ik lid kon worden als ik 10 
gulden zou overmaken”, herinnert Jacob zich. En 
het bleek een goede timing want in januari ’85 be-
gon het al een beetje te vriezen, in februari zette 
dat door en in de loop van die 
maand zou de tocht verreden 
worden. “En als ‘rijdend lid’ 
mocht ik meerijden. Samen met 
mijn vrienden!” Hansma straalt 
van oor tot oor als hij daaraan 
terugdenkt.

Deze dertiende  Elfsteden-
tocht  werd op 21 februa-
ri 1985 geschaatst. Ruim 22 jaar 
na de laatste  Elfstedentocht  in 
1963 konden de schaatsen weer 
ondergebonden worden en Ja-
cob herinnert het zich nog als de 

Met Hart & Ziel
3-voudig Elfstedentochtrijder Jacob Hansma

Cadeautip:
het Vreelandboek

Te koop bij 
de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20

dag van gister: “Die ochtend van onze eerste tocht 
zette de dooi al wat in, dus we deden rustig aan 
en gelukkig hebben we hem in 12,5 uur uit kun-
nen rijden”, vertelt hij trots. “De start was vanaf 
5 uur en elke 15 minuten vertrokken er duizend 
rijders uit ‘het hok’. Eerst de wedstrijdrijders en 
wij waren uiteindelijk de 6e of 7e groep. Dan rij 
je de eerste twee uur in het donker. En we had-
den wel al wat ervaring met mooie tochten op 
de Loosdrechtse plassen, maar daar kan je lekker 
aan rammen als het ware. Hier was het lastiger 
door de slootjes met scheuren en het vele klu-
nen vanwege de dooi”, memoreert Hansma. “De 
plaatselijke bewoners hadden op sommige kluun 
plekken vloerbedekking en lopers neergelegd om 
het voor ons makkelijker te maken. Op een gege-
ven moment kwamen wij een stevige moeke met 
schort tegen die ons hielp bij het trappetje waar 
ze net haar traploper op had gelegd. Zo prachtig, 
dat spontane! Iedereen zorgt voor je en je krijgt 
ook van alles aangereikt zoals warme thee en si-
naasappels.”  
Vervolgens rijdt Hansma de tocht nog twee keer 
in zijn eentje (in ’86 en ’97). “Die tweede keer was 
de tocht ook laat in februari en had ik hier al veel 
kunnen rijden, dus ik was heel fit. Ik reed hem 
toen in 9,5 uur. Als je dan door Franeker rijdt met 
al die muziek, dan vlieg je over het ijs, maar de 
lange stukken tussen de weilanden zijn dan wel 
weer heel eenzaam. Al met al heb ik hem heerlijk 
ontspannen kunnen rijden, want het was goed ijs 
met weinig wind.” 

De tocht in 1997 kwam wat vroeger in het jaar. “Ik 
had toen nog weinig geschaatst en ook de jaren 
ervoor niet veel, dus ik had die keer een minder 
goede conditie en deed er dan ook langer over. 
Dit was sowieso een zware tocht. Ik herinner me 
nog dat ik over de Dokkumer Ee kwam, ik had er 
170 kilometer op zitten, het was al donker en ik 
had wind tegen. Op een landtong stond een boer 
in zijn Duffelse jas en toen ik hem vroeg hoe ver 
het nog was naar Dokkum, vertelde hij dat ik nog 
maar 7 kilometer te gaan had. Dat leek nog een 
hels eind. Maar toen ik in Dokkum aan kwam met 
duizenden mensen langs de kant en al die muziek, 
alsof je een stadion binnenkomt. Dan vergeet je 
alles!”
Als Jacob terugkijkt op zijn drie tochten, con-
cludeert hij dat de eerste tocht het mooiste was, 
samen met zijn vrienden. Uit zijn enthousiasme 
maak ik op dat hij het zo weer zou doen…       A.F.

Jacob Hansma en zijn schaatsvrienden, 
waaronder op de onderste rij 

Frits Overbeek en Johan Beukeboom.
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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

Ik ben opgegroeid aan een 
doodlopend straatje. In de 
volksmond wordt dit ‘het Vin-
kenlaantje’ genoemd, omdat 
het eerste huis aan het straatje 
vroeger een kruidenierswin-
keltje was, dat werd gerund 
door de familie Vink. Dat was 
voor mijn tijd, zoals dat heet, 

en daar weet ik dus niets meer van. Wat ik me nog wel 
goed kan herinneren is het laatste huis aan het straatje, 
waar een oude man met een hond en een papegaai 
woonde. ‘Opa Pul’, noemden we hem. 

Voor ons, kinderen uit de buurt, was het altijd een 
beetje spannend om langs dat laatste huisje te gaan. 
Dat kon wel, want daarachter waren volkstuinen, waar 
je mooi kon spelen. Maar toch hadden we denk ik on-
bewust iets ‘van de boze koster’ in ons hoofd (dat ver-
haal van W.G. van der Hulst, voor de kenners). Er was 
ons nooit een kwaad woord over opa Pul verteld, maar 
als kind heb je toch een grote fantasie.
Totdat we een keer werden betrapt door opa Pul, toen 

we achter de bosjes probeerden uit te vogelen hoe hij 
zijn dag doorbracht. Hij zei: “Durven jullie niet binnen 
te komen?”. Terwijl de buurjongens hard wegrenden, 
vonden mijn buurmeisje en ik toch de moed om naar 
binnen te stappen. Toen bleek dat opa Pul jarig was, 
en hij had taart en limonade voor ons. De papegaai 
bleek hilarisch, en zowel de hond als opa Pul bleken 
goedzakken. 
Ik moest hier van de week aan denken toen ik bij mijn 
ouders was. Die wonen nog steeds aan hetzelfde laan-
tje. En bijna altijd als ik daar ben, wordt er wel een ver-
haal over vroeger opgerakeld. Mooie verhalen zijn het. 
Ook over Opa Pul, die al vroeg zijn vrouw had verloren, 
en alleen met zijn hond en papagaai overbleef. 

Opa Pul leeft allang niet meer, maar ik dacht: hij ver-
dient een postume ode. Natuurlijk, we waren kinde-
ren, maar misschien was hij, onbewust, voor mij en 
mijn buurmeisje wel de eerste les in verder kijken dan 
je neus lang is. Elk mens heeft een verhaal, elk mens 
kan liefde geven en heeft liefde nodig. Niet alleen met 
kerst trouwens, maar ik hoop wel dat het kerstfeest 
onze ogen opent voor lichtjes als die van Opa Pul.

Opa Pul
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl

Sterren van Vreeland
Verbindt de Talenten 
van Vreeland
Muziek, kunst, film,
gezondheid en verhalen

Voor veel lezers van de Vreelandbode 
zal wooncentrum ’t Nieuwe Kampje 
in Loenen niet onbekend zijn. U hebt 
er vast wel van gehoord of over ge-
lezen en mogelijk bent u er ook ge-
weest. Het is zo’n zeven jaar geleden 
opgezet als gemengd-wonenproject. 
Dat betekent dat er mensen wonen 
die intensieve zorg nodig hebben, 
mensen met enige zorg, vitale ou-
deren en relatief jonge mensen. 
Kortom, een mix die zorgt voor di-
versiteit en levendigheid.

Die levendigheid wordt bijvoorbeeld 
gestimuleerd middels het maandelijkse ‘Happy 
Ouwer’: elke derde zaterdag van de maand wor-
den bewoners en belangstellenden uitgenodigd 
voor een gezellig samenzijn onder het genot van 
een drankje en een hapje. Dat samenzijn wordt 
opgeluisterd door een activiteit, een presentatie in 
de vorm van foto’s, muziek, dans, spel, e.d. Een 
greep uit het afgelopen jaar: MaMaBe (gitaar en 
zang), het combo van Henk van Zwieten, shan-
tykoor De Turfschippers, Gerhard Hof met dro-

ne-foto’s van de Vechtstreek, SUNdance. Voor 
het nieuwe jaar zijn we opnieuw bezig optredens 
te organiseren. Wie een Happy Ouwer wil meema-
ken is altijd welkom. Daarnaast zijn er het hele jaar 
door vrij toegankelijke exposities in de gangen van 
’t Nieuwe Kampje. Momenteel zijn de foto’s van 
Marion Densdatzki te zien, winnares van de Wim 
Kuipertrofee van de Foto- en videoclub Loenen. 

Gerard Teitink, voorzitter van ’t Kampje-Plus

Happy Ouwers en exposities in ’t Nieuwe Kampje

Schaatspret
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Even leek het erop dat we op natuurijs konden 
schaatsen, maar de Vecht was slechts vliesdun be-
vroren, dus schaatsen op de Vecht zat er niet in. 
Gelukkig was de ijsbaan wel twee dagen open! Dat 
de Vecht echt goed bevroren was is alweer heel 
lang geleden. In de strenge winter van 2004 waren 
delen van de Vecht dicht, maar was het ijs onder 
meer bij de bruggen erg onbetrouwbaar. De keer 
daarvoor was in 1995, toen kon ik met baby in de 
kinderwagen over het ijs vanaf de molen naar de 
Dagwinkel lopen om boodschappen te doen!

Op deze foto is de Vecht wel helemaal bevroren, 
we zien schaatssporen door de sneeuw die op 
het ijs ligt. De foto is gemaakt in 1945 en maakt 
onderdeel uit van een album dat burgemeester 
Schiethart in maart 1946 kreeg bij zijn afscheid na 
zijn 35-jarig burgemeesterschap. Het album toont 
tientallen foto’s van Vreeland in allevier de seizoe-
nen en geeft dus een fraai beeld van ons dorp in 
het laatste oorlogsjaar.
De foto is genomen vanaf de westoever van de 
Vecht, vanuit de tuin van het huis bij de provin-
ciale brug, die er toen pas een paar jaar lag. (De 
brug is in 1940 geopend) We zien in de Vecht 
een eilandje liggen, het zogenaamde ‘eilandje van 
Blydenstein’. Dit is vermoedelijk al eeuwen gele-
den ontstaan, bij het doorgraven van een bocht 
in de Vecht. Op meerdere plekken zijn bochten 
afgegraven in de Vecht, waardoor eilanden ont-
stonden. Zo ligt het oude dorp Vreeland op een 
eiland dat ontstaan is toen in de 15de eeuw een 
scherpe Vechtbocht werd afgegraven. De ‘echte’ 
Vecht stroomt dus om het dorp heen (nu de sloot 

langs het Boerenlaantje en de vijver voor het Plan-
tagehuis) en de Vecht die door het dorp stroomt is 
in feite een gegraven gracht. Ook de Nes was een 
eiland dat ontstaan was door het afgraven van een 
Vechtbocht. Dit gebeurde om de reistijd over de 
Vecht te verkorten bij de aanleg van het jaagpad 
in 1628. Het eiland de Nes is alleen verdwenen bij 
zandafgravingen vanaf de jaren ’30. 
Of het eilandje van Blydenstein ontstaan is tege-
lijk met het afgraven van de bocht om Vreeland of 
pas in de 17de eeuw bij de aanleg van het jaagpad, 
is niet met zekerheid te stellen. In ieder geval is het 
vele eeuwen oud.

Het eilandje hoorde altijd bij buitenplaats Slot-
zicht, maar werd in 1906 verkocht door de erven 
Voombergh aan Evert Soede. Hij kocht diverse 
onderdelen van de buitenplaats Slotzicht, zoals 
het land waar later De Keet op gebouwd zou wor-
den en het koepelhuis aan de Vecht (beide links 
op de foto) met het eilandje. Het eilandje verkocht 
hij meteen weer door, en wel aan Cornelis Willem 
Gregorius Cruys, wethouder te Loenen, die woon-
de op de buitenplaats Middenhoek aan de Rijks-
straatweg in Loenen (afgebrand in 1956). Cruys 
kocht het eilandje voor 225 gulden ‘namens en 
ten behoeve van’ Theodoor Willem Blydenstein, 
directeur van de Twentse Bank. Vermoedelijk als 
huwelijksgeschenk, want een paar weken na de 
aankoop zou Theodoor Blydenstein trouwen met 
de dochter van Cruys. Een ongebruikelijk, maar 
romantisch cadeau, dat nog steeds bestaat. Met 
dezelfde bomen, al zijn zij een stukje gegroeid, zo-
als de recente foto laat zien. 

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

Marjolein Ophoff

Vroeger en Nu

door Juliette Jonker

Vroeger en Nu

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor informatie en dorpsagenda, kijk op:

Bevroren Vecht met eilandje van Blydenstein
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Op 10 december jl. vierde Vreeland Kerst tijdens 
een zeer geslaagde kerstmarkt in een nieuw jasje! 
Ondanks de kleinschalige opzet was er een hele 
goede opkomst waarbij je kon rondwandelen 
langs de kramen en bijkletsen met dorpsgenoten, 
met veel Vreelandse gezelligheid. Dit werd door 
velen gewaardeerd, zo was te merken aan de en-
thousiaste reacties. 

De middag startte met de kerstfilmklassieker 
‘Home Alone’ in het Dorpshuis. In de Grote Kerk 
genoten jong en oud daarna van een samenzang 
met het lokale koor Vreeland Vocaal o.l.v. orga-
nist Lieuwe Visscher en van het kerstverhaal dat 
werd voorgelezen door Juliette Jonker. Op de 
markt waren gezellige en goed gevulde Vreelandse 
kramen van Mevr. Daalder, IJsclub Voorwaarts, 
World Harvest, Prinselijk Proeven met produc-

ten van NeoLea, Kweepeer, Dorpsraad Vreeland, 
Restaurant Hendrik, Sterren van Vreeland, De 
Willigen, Ruben Bosch, Orveo, Laura van Mazijk 
met haar School at Sea project, edelsmid Karin 
van Dis en sieradenmaker Maartje. En in de loop 
van de middag werd de markt opgeluisterd met 
een optreden van OrVeO. Ook aan de kinderen 
was gedacht met een silent disco, schminken en 
knutselen o.l.v. Casper Zeldenrijk. De mooie foto’s 
zijn dit jaar gemaakt door Charlotte van Qlick by 
Charlie. Veel dank aan allen die hebben geholpen 
deze dag tot een groot succes te maken. Wat ons 
betreft is Vreeland viert Kerst voor herhaling vat-
baar! Schrijven jullie 9 december 2023 vast in de 
agenda? 

Alvast hele fijne dagen en hopelijk tot volgend 
jaar allemaal! Namens de organisatie, Astrid, 

Carien, Engeline, Kiki, Nienke, Wietske.

Wie tijdens het afgelopen WK in Vreeland naar 
oranje versierde huizen zocht, kwam bedrogen uit: 
het enige oranje dat je op straat zag waren de dek-
sels van de PMD-kliko´s. Wie toch bevangen werd 
door oranjekoorts – een kruising tussen geelzucht 
en rode hond – kon zijn hart ophalen bij Hendrik en 
Mevr. Daalder, waar intens werd meegeleefd met de 
verrichtingen van het Nederlands elftal. 
Nu maar hopen dat het onder Koeman allemaal be-
ter wordt en dat ‘we’ het volgende WK – jawel, in de 
zomer van 2026 – de finale wél halen.

Voetbal in Mevr. Daalder en Hendrik

Vreeland viert Kerst voor herhaling vatbaar

Op vrijdag 23 december vindt de Theatrale 
Kerstwandeling door Vreeland plaats. De organi-
satie (Musicalgroep Vreeland) was overdonderd 
door het aantal inschrijvingen, er gaan zo’n 300 

man wandelen langs de stoppunten met verhalen 
en muziek, verdeeld over vijf groepen. 
Maar liefst 75 vrijwilligers maken dit bijzondere 
evenement mogelijk!

Theatrale Kerstwandeling


