
Januari 2023  1 De Vreelandbode

Van de redactie
2022 was nog maar net knallend en kleurrijk uitgeluid 
toen een aantal dappere dorpsgenoten de Vecht en daarmee 
symbolisch het nieuwe jaar indoken. Letterlijk een sprong 
in het diepe kun je wel zeggen, want wat zal dit jaar ons toch 
gaan brengen? Verfrissend is het wel zo’n ‘nieuwe start’ 
maar eerlijk is eerlijk, we weten ook dat de oude gewoontes 
vaak snel komen bovendrijven en veel goede voornemens 
langzaamaan wegebben. Onze columnisten helpen ons de 
balans te houden. Wijzelf hebben een aantal goede voorne-
mens waar we ons gemakkelijk aan kunnen houden. Zoals 
volgend jaar naar de theatrale kerstwandeling te gaan, waar 
dit jaar al zo’n 300 Vreelanders intens van hebben genoten. 
En terwijl wij tijdens de redactievergadering ongegeneerd 
genoten van de traditionele nieuwjaars kroketten van ‘onze’ 
Connie bedachten wij dat de Vreelandbode dit jaar alweer 
15 jaar bestaat. Tja, wij Vreelanders zijn nou eenmaal goed 
in feestjes en uiteraard gaan wij dit heugelijke feit later dit 
jaar met iedereen vieren! Met de nieuwste plannen voor het 
multicultureel centrum en met Kees Kramer, als nieuwe di-
rigent van het orkest OrVeO, klinkt er nog meer toekomst-
muziek. Maar er zijn ook zorgen, zoals over de hoogte van 
het MFC en over de mogelijke locaties voor windturbines 
nabij ons vredige dorp. In de rubriek bedrijvigheid lezen we 
hoe ‘Anneloes met aandacht’ heel andere zorgen uit handen 
kan nemen. Ons nieuwste redactielid Charlotte laat ons in 
deze editie kennismaken met de sportieve Sander van Els-
hout en wij ontdekten het verhaal achter de façade van een 
oude muur. En voor wie nog meer wil, de agenda staat bom-
vol met fijne tips om deze donkere dagen door te komen. 
Zo maken we samen die sprong in het diepe en houden we 
hopelijk het hoofd boven water in 2023!
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Voortgang nieuw multifunctioneel centrum 
De gemeente werkt aan het ontwerp voor een 
nieuw multifunctioneel centrum (MFC) op Fetha 
14 en 16 in Vreeland. Het nieuwe MFC zal ruim-
te bieden aan het dorpshuis, een sportzaal en een 
gezondheidscentrum van de Stichting Aanvullen-
de Gezondheidszorg (STAG).  Het ontwerp is in 
samenspraak met een ontwikkelgroep 
tot stand gekomen. De ontwikkel-
groep bestaat uit een aantal betrok-
ken bewoners, het bestuur van het 
dorpshuis, de STAG, de dorpsraad 
en de gebruikers van de gymzaal. Er 
komt een nieuw MFC omdat het hui-
dige dorpshuis en de gymzaal sterk verouderd zijn 
en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.
Nadat eerder het schetsontwerp door de gemeen-
teraad is vastgesteld, heeft Architectenbureau 
Heren 5 dit ontwerp verder uitgewerkt naar een 

voorlopig ontwerp. Dit voorlopige ontwerp is 
door de gemeente en de ontwikkelgroep vastge-
steld en te zien op de website van de gemeente: 
stichtsevecht.nl/mfcvreeland Het voorlopig ont-
werp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief 
ontwerp. Ook bij de uitwerking tot een definitief 

ontwerp wordt de ontwikkelgroep 
weer nauw betrokken. 

Woningen
Op de plek van het huidige gezond-
heidscentrum van de STAG komen 
vijf woningen. Voor deze woningen 

is een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat door de 
welstandscommissie is goedgekeurd. De gemeen-
te zal een partij selecteren die deze woningen 
straks kan ontwikkelen en bouwen.                                

Lees verder op pagina 4

Bericht 
van de 

gemeente

Recentelijk is in opdracht van de Provincie Utrecht 
een inventarisatie gemaakt van potentiële onder-
zoekslocaties voor windturbines in de provincie. 
De komende tijd wordt door gemeenten onder-
zocht in hoeverre zonne- en/of windenergie in 
deze zoekgebieden mogelijk en wenselijk is. “Deze 
inventarisatie geeft een globaal inzicht waar in de 
provincie Utrecht kansen voor windenergie te ver-
wachten zijn. Het ligt voor de hand om juist deze 
gebieden nader te onderzoeken”, aldus het rapport.
De kaarten uit het rapport zorgen bij sommige 

dorpsgenoten voor onrust, want een van die ge-
bieden betreft de weilanden langs het Amster-
dam-Rijnkanaal ter hoogte van Vreeland (tussen 
Loenen en Nigtevecht, locatie 38). 

Reinko Abels woont in het Tolhuis aan de Spoor-
laan, dus in de directe nabijheid van deze locatie. 
“Het is erg spijtig dat de Vreelandse Dorpsgemeen-
schap niet geïnformeerd is door de Provincie of het 
gemeentebestuur over de windturbineplannen. 

Lees verder op pagina 5

Nieuwe Dorpshuis gezien vanaf de Vredelantstraat  

Inventarisatie potentiële onderzoeks-
locaties windturbines verschenen

De Nieuwjaarsduik op 1 januari was geslaagd! Lees meer hierover op pagina 12.

Nieuwjaarsduik Foto Ruud Taal
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Colofon

Agenda
20 jan. Peuterleut, Dorpshuis, 8.30-11.00 uur
24 jan. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
27 jan. Peuterleut, Dorpshuis, 8.30-11.00 uur
28 jan.  Saxofoonconcert OrVeO, 
 Grote Kerk Loenen, 20.00 uur
31 jan.  Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
2 febr. Vioolconcert Isabella van Keulen met   
 première werk Micha Hamel, 
 Oude Kerkje Kortenhoef, 20.00 uur
3 febr. Peuterleut, Dorpshuis, 8.30-11.00 uur
7 febr. Buurtkamerpraatje: Sven Fremeijer,   
 Dorpshuis, 11.00 uur
9 febr.  Lezing Rampjaar, Dorpshuis, 20.00 uur
10 febr. Peuterleut, Dorpshuis, 8.30-11.00 uur
10 febr. Filmhuis Vreeland, Dorpshuis, 15.30   
 (Brief voor de Koning) en 
 20.00 uur (Jenzeits der Stille) 
11 febr. Cabaret Rob en Emiel, 
 Dorpshuis Nigtevecht, 20.00 uur
13 febr. Valentijnsbingo, Dorpshuis, 14.00 uur
13 febr. De Vreelander creëert: Kees Beelaerts,  
 Dorpshuis, 20.30 uur
14 febr. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
17 febr. Peuterleut, Dorpshuis, 8.30-11.00 uur
18 febr. Repaircafé, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
26 febr. Podium Vreeland: Sinta Wullur en Peter  
 Prommel, Nicolaaskerk, 16.00 uur

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

Gelukkig Nieuwjaar!
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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

"Bij een happy nieuw jaar 
hoort happy nieuw haar"  

Buurtkamer:
Iedere dinsdagochtend koffiedrinken met dorpsge-
noten in het Dorpshuis. Op 7 februari het buurt-
kamerpraatje van Sven Fremeijer: hij komt iets 
vertellen over Ondernemend Vreeland, de bedrijfs-
vereniging. Voor de meesten van ons wat onzicht-
baar, maar wat doen ze eigenlijk? Het praatje start 
om 11.00 uur.

De Vreelander creëert:
Op de tweede maandagavond in de maand, 13 fe-
bruari, komt Kees Beelaerts van Blokland vertellen 
over het ontstaan en de ontwikkeling van de rivier 
de Vecht. In het maandelijkse buurtkamerpraatje 
op 3 januari kregen we al een voorproefje. Heel in-
teressant en beeldend verteld door Kees, dus kom 
luisteren. Inloop 20.00 uur, start 20.30. 
Entree € 5,-, koffie/ thee gratis.

Peuterleut:
De eerste ochtenden Peuterleut in het Dorpshuis 
waren een groot succes. Vele jonge ouders wisten 
de weg al te vinden. In de gezellig ingerichte ruimte 
was het heerlijk spelen voor de kinderen. De ouders 
genoten van een kop thee of koffie en een leuk ge-
sprek. Voor alle ouders een reden om snel terug te 
komen. Iedere vrijdagochtend van 8.30 tot 11.00 uur 
ben je welkom. Wil je ook een ochtend meedraaien 
kom langs en ontdek hoe leuk en gezellig het is.

Repaircafé:
Op 21 januari gaat het volgende Repairca-
fé plaatsvinden van 10.00 tot 12.00 uur in het 
Dorpshuis.  Kom langs met uw kapotte apparaat, 
speelgoed, een pop, een kledingstuk etc. De pop-
pendokter is er weer. En...zoals al eerder aangekon-
digd is er een duurzaamheidscoach aanwezig, die 
u kan adviseren over het verduurzamen van uw 
woning. 

Podium Vreeland: 
Concerten in de Sint Nicolaaskerk: 
Op 26 februari: Gamelanmuziek van Sinta Wullur, 
begeleid door onze Vreelandse Peter Prommel.
Op 26 maart: Barokmuziek met topluitist Mike 
Fentros met Channa Malkin, sopraan en onze Pe-
ter Prommel op trommels. 

Wilt u op de hoogte blijven van onze Sterrenactivi-
teiten? Mail naar info@sterrenvanvreeland.nl. 
Dan nemen we u/je op in onze Sterren-app!

STERRENWANDELING in het voorjaar
SAVE THE DATE: zondag 23 april 2023!
Het wordt een korte, maar bijzondere wandeling in 
ons dorp…

Namens het Sterrenteam: Wendela, Dieuwer, Fre-
deriek, Jaap Jan, Herman en Kees

Sterren Nieuws

Op de tweede vrijdag van de 
maand, 10 februari, is het 

weer Filmhuis Vreeland-tijd! Met in de middag 
een geweldige jeugdfilm en ’s avonds een prachti-
ge film voor de volwassenen. 

Jenseits der stille

‘Jenseits der Stille’ is 
een film uit 1997 die in 
2021 een Amerikaanse 
remake kreeg (Coda). 
Beide versies werden 
zeer goed ontvangen 
en wonnen verschil-
lende prijzen, Oscars 
en Oscarnominaties. 
In Filmhuis Vreeland 
tonen we op 10 februari de originele Duitse versie. 
De film vertelt het verhaal van Lara, die opgroeit 
als dochter van dove ouders. Lara is zelf horend 
en spreekt vloeiend gebarentaal. Al als jong kind 
fungeert ze als tolk voor haar ouders in veel situa-
ties, zoals kredietonderhandelingen bij de bank en 
haar eigen ouderavond, hoewel niet altijd geheel 
naar waarheid.
Lara krijgt voor Kerstmis een klarinet van Cla-

rissa, de zus van haar vader en een enthousiaste 
muzikante. Lara ontdekt de wereld van de mu-
ziek, waar haar ouders haar niet kunnen volgen. 
In de jaren die volgen ontdekt ze dat ze een geta-
lenteerde klarinettist is. Als de 18-jarige Lara aan 
een conservatorium in Berlijn wil studeren, lijkt 
het gezin uit elkaar te vallen.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5 euro.

De brief voor de ko-
ning
De jeugdjury koos voor 
de verfilming van het 
geweldige boek van 
Tonke Dragt: ‘De brief 
voor de koning’. De 
zestienjarige schild-
knaap Tiuri wordt op 
de proef gesteld als hij 
de opdracht krijgt een 
geheime brief naar de 
koning van zijn buur-
land te brengen. Een spannende tocht volgt, maar 
de film gaat bovenal over vriendschap, vertrou-
wen en volwassen worden. Een fijne, spannende 
film. Nederlands gesproken.
Aanvang 15.30 uur. Toegang 5 euro.

Filmhuis Vreeland
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Vervolg van pagina 1
Transformatorhuisje
Voor het nieuwe MFC zal het huidige transforma-
torhuisje achter het dorpshuis verplaatst moeten 
worden. De gemeente onderzoekt samen met Ste-
din een nieuwe locatie. De hoek aan de Floraweg/
Duinkerken is de meest geschikte locatie geble-
ken. In het verleden heeft hier al een transforma-
torhuisje gestaan.

Vervolg
Volgens de huidige planning zal het definitief ont-
werp in mei 2023 klaar zijn, zodat het nog voor 
het zomerreces door de gemeenteraad kan wor-
den vastgesteld. Het definitief ontwerp zal met de 
inwoners van Vreeland worden gedeeld. Hierna 
start de formele bestemmingsplanprocedure. De 
start van de bouw van het nieuwe dorpshuis staat 
gepland voor half november 2023.

Claudia Perin (56): “We gaan weer collecte-
ren voor de Hersenstichting”

Zoals voor vrijwel alle Nederlandse huishoudens, 
zijn ook voor onze Nicolaaskerk de tarieven voor 
gas en elektriciteit per 1 januari 2023 fors geste-
gen. 
Wat betekent dit voor het gebruik van het kerkge-
bouw? In de afgelopen jaren konden wij door de 
week de temperatuur in het gebouw op 15 graden 
houden. En voor kerkdiensten en concerten wer-
den de temperaturen verhoogd tot 17 à 18 graden.
Met dit stookregime zou de energie rekening voor 
2023 € 14.500,- hoger worden, dit zou  betekenen 
dat de energiekosten ongeveer een verviervoudi-
ging zouden zijn van die van 2022. Bij de kosten 
wordt rekening gehouden met de aftopping, van-

wege de overheid voor particuliere aansluitingen, 
die ook geldt voor de kerk.
Dit kostenniveau is te hoog voor de kerkgemeen-
schap. Om de energiekosten te beperken heeft het 
bestuur van de kerk besloten om op doordeweek-
se dagen tot maximaal 14 graden te verwarmen 
en op zondagen en ander gebruik van de kerk tot 
maximaal 15 graden.
Na de maanden januari en februari 2023 wordt 
geëvalueerd of de kosten dan draagbaar zijn en 
blijven voor de kerkgemeenschap. 
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u 
contact opnemen met Reinko Abels, penning-
meester-pkn-vreeland@outlook.com.

Nicolaaskerk in de kou

Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

 Edgar Keehnen www.greyocean.nl

Voortgang nieuw multifunctioneel centrum 
Nieuwe Dorpshuis gezien vanaf de hoek Fetha

De collecteweek van de Hersenstichting is dit jaar 
van 30 januari tot en met 4 februari. Dit jaar kan 
er voor het eerst ook via een QR-code gedoneerd 
worden. De Vreelandse Claudia Perin, die al sinds 
2016 jaarlijks haar rondje loopt met de collec-
tebus, is nu ook de organisator. Hans van Ekris 
heeft zijn functie aan haar overgedragen. Claudia: 
“We collecteren in Vreeland met zo’n acht vrij-
willigers. Wie zich geroepen voelt kan contact met 
mij opnemen. Hoe meer collectanten hoe beter!”
Wat betreft hersenaandoeningen is Claudia zelf 
ook ervaringsdeskundige. In 2015 kreeg ze een 
beroerte. Ze vertelt: “Inmiddels ben ik weer aar-
dig hersteld. Maar ik weet hoe vreemd het is als je 
opeens bijvoorbeeld niet meer weet hoe je je com-
puter moet opstarten en niet meer kan plannen. 
Zelf werk ik alweer enige tijd als begeleidster van 
mensen met dementie die nog thuis wonen. Dat 
doe ik in de gemeente Wijdemeren.”

Gezonde hersenen voor iedereen
De Hersenstichting is er voor mensen met een 
beroerte, hersentumor of  -kneuzing, maar ook 
voor mensen met dementie, ADHD, migraine, 
dyslexie, angststoornis, autisme, epilepsie, MS, 
Parkinson, schizofrenie enz. Claudia: “Eigenlijk 
kent iedereen wel iemand met één van deze aan-
doeningen. En we weten allemaal hoe belangrijk 
het is dat er onderzoek wordt gedaan naar deze 

aandoeningen om zo gezonde hersenen voor ie-
dereen een stap dichterbij te brengen!”

Hersenvriendelijke recepten
Vorig jaar werd in Vreeland bijna 1100 euro op-
gehaald. Claudia: “We merken de laatste jaren dat 
steeds minder mensen cash geld in huis hebben. 
Met de QR-code hopen we nu meer geld op te 
halen. Dat moet lukken.” Tot slot heeft Claudia 
nog een paar tips, namelijk de ‘Ommetje’ app 
van hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, 
die gratis gedownload kan worden. Maar ook het 
boek ‘Voed je brein’ van prof. Dr. Iris Sommer 
met 44 recepten die niet alleen gezond zijn, maar 
die ook je hersenen 
in topvorm houden. 
Meer informatie is 
te vinden op www.
hersenstichting.nl. 
En wie zich wil aan-
melden als collectant 
kan Claudia bellen: 
06-51214999. 
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LEKKER LUNCHEN

Donderdag tot en met zondag kun je 
heerlijk uitgebreid lunchen. 

Er is een 4 gangen lunchmenu
á 85,- per persoon of je kiest 

een van de grote menu's.

Wees welkom!

Met een culinaire groet,  
De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends
 

Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl

De Vreelandse Anneloes Kokshoorn is alweer 
vier jaar zelfstandig uitvaartondernemer en dat 
doet ze met hart en ziel, maar vooral ook met veel 
aandacht. Aandacht voor het leven, voor het af-
scheid, voor de overledene en de nabestaanden. 
Maar ook aandacht voor ‘hoe nu verder’. Hierbij 
luistert zij naar alle wensen en geeft zij samen met 
de nabestaanden, maar soms zelfs ook al met de 
terminaal zieke, vorm aan het afscheid. Ik sprak 
Anneloes (38) over haar bijzondere werk en ging 
daarvoor naar haar woonboot in de Nes, waar ze 
samenwoont met haar vriend Daan (36) en zoon-
tje Kobe (9 maanden).

Na haar opleiding aan Nijenrode University werkte 
Anneloes een tijdlang als Operations Manager bij 
een cosmeticabedrijf. Totdat zij zich op een gege-
ven moment afvroeg “maar wie help ik hier nu mee, 
behalve mijn baas?”. En daar begon haar zoektocht 
naar een baan waarin ze zich nuttiger zou voelen 
en waarbij ze tegelijkertijd ook kon doen waar ze 
goed in is: mensen bijstaan, luisteren, plannen en 
organiseren. Maar wat dan? 

Bij een rondvraag onder vrienden werd vaak het 
idee van weddingplanner geopperd, maar dat was 
het ook niet helemaal. “Ik hou juist van snelheid 
en korte deadlines!” En toen kwam het idee van 
begrafenisondernemer voorbij, “daar moet je bin-
nen een week een boel organiseren en plannen en 
kun je echt wat betekenen voor mensen”. En nu, 
vier jaar later, is Anneloes nog steeds heel blij met 
de keuze om binnen dit vakgebied voor zichzelf te 
beginnen. “Ik heb nooit eerder een baan gehad die 
me emotioneel raakt, waarin ik emotioneel groei en 
waarin ik ook echt iets toe kan voegen.”

Kort nadat Anneloes haar opleiding tot uitvaart-
verzorger afrondde overleed haar vader, waar-
door haar eerste uitvaart het afscheid van haar 
eigen vader was. “Mede hierdoor realiseer ik mij 
hoe belangrijk een goed afscheid is.  Daarom gun 

ik dit iedereen. Zowel privé als zakelijk staat jezelf 
zijn bij mij hoog in het vaandel. Dus het is voor mij 
belangrijk dit terug te laten komen in het afscheid 
nemen.” 

Op haar website anneloesmetaandacht.nl om-
schrijft Anneloes heel mooi wat er bij een uitvaart 
komt kijken en wat je daarbij van haar kunt ver-
wachten en waarin zij zich onderscheidt. “Als jullie 
mij bellen, dan kom ik, desgewenst voor de verzor-
ging, en gaan we samen bespreken hoe we alles in 
gaan vullen. Op jullie tempo en op jullie manier. 
Het belangrijkste vind ik dat het afscheid passend 
is, voor de overledene en voor de nabestaanden. 
Wat zijn zijn of haar wensen, wat zijn jullie wen-
sen? Vertel me vooral wat jullie willen, mooi vin-
den en waar jullie je goed bij voelen. Dat vind ik 
zoveel belangrijker dan ‘hoe het hoort’. Vanaf het 
moment dat jullie mij inschakelen als uitvaarton-
dernemer sta ik tot jullie beschikking. Indien ge-
wenst neem ik alle taken op me, van het moment 
van overlijden tot en met de dag van de uitvaart 
en indien nodig daarna. Ik kom naar jullie toe en 
regel de verzorging, samen met jullie als jullie dat 
willen. Samen vullen we het afscheid in zoals jul-
lie dit willen: de locatie, de muziek, de planning, 
de catering.” Eigenlijk mag en kan alles, maar niet 
iedereen weet dat, dus denkt Anneloes graag mee. 
Zo kan een uitvaart bijvoorbeeld ook op of over het 
water plaatsvinden. Of kan je met de boot naar het 
crematorium, de begraafplaats of de ceremonie.”

Anneloes werkt op een transparante manier, wat 
betekent dat ze bij elke stap laat zien wat ze doet 
en waarom. Daarom  rekent zij ook geen provi-
sie, zodat haar klanten betalen wat zij betaalt. Dat 
vindt zij niet meer dan logisch. Zij realiseert zich 
dat ze met haar 38 jaar jonger is dan de gemiddelde 
uitvaartondernemer en dat ziet ze als haar kracht. 
“Want ik sta midden in het leven, sta open voor 
vernieuwing en heb een groot en creatief netwerk.” 
                A.F.

Bedrijvigheid - Uitvaartonderneming Anneloes met aandacht 
Anneloes Kokshoorn: Ik kijk vooral waar de nabestaanden zich goed 
bij voelen. Dat vind ik zoveel belangrijker dan ‘hoe het hoort’.

Op woensdag 25 januari gaan we weer Aan Tafel in 
Studio Idee in ‘t Nieuwe Kampje. Elke alleengaan-
de uit Loenen ad Vecht, Vreeland, Nieuwersluis, 
Nigtevecht en Loenersloot is van harte welkom 
voor het diner dat een initiatief is van de Raad van 
kerken Loenen/Vreeland. Pieter Pronk verzorgt 
de opening. 
Om 17.30 uur starten we met het diner, vanaf 

17.00 uur bent u van harte welkom.
Kosten 12 euro voor het driegangenmenu van 
Maya Kookt en 1 euro voor een drankje.
Opgeven (en afmelden) bij Maaike van Schaik (let 
op: ander telefoonnummer! 06 20091850).
Bij Maaike kunt u ook eventuele dieetwensen aan-
geven en melden als u niet als zelfstandig kunt ko-
men. Dan zorgen wij voor vervoer.

Aan Tafel in Loenen
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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
erikdevries@kaashandeldevriesbv.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

Waar wordt jij blij van?

Een mooie wandeling, creatief bezig zijn, 
geschiedenis opsnuiven, lekker koken?

In het cursusaanbod is voor iedereen 
wel iets leuks te vinden.

 
Neem snel een kijkje op de site!

 

Vervolg van pagina 1

Het is sowieso de vraag of windturbines (van 200 
meter) in de Vreelandse polder geplaatst kunnen 
worden. Wij wonen in een erg dicht bevolkt ge-
bied”. 

Potentiële onderzoekslocaties windturbines
In het rapport wordt gesproken over een (door 
Provinciaal beleid vastgestelde) minimale af-
stand van 300 meter tot woningen en 400 me-
ter tot een bebouwde kom. Andere zogenaam-
de ‘harde’ belemmeringen voor het plaatsen 
van windturbines zijn o.a. Natura 2000 gebied, 
Rijkswegen (75 m. afstand), vaarwegen (105 m.), 
hoogspanningsinfrastructuur (241 m.) en gan-
zerustgebieden (75 m.). Het gebied bij Vreeland 
valt buiten deze harde beperkingen, evenals bui-
ten de ‘complexe’ beperkingen, als stiltegebied of 
Waterliniezone. 

Reinko: “Agrariërs in de Vreelandse polder zijn 
wel geïnteresseerd in kleinschalige windmolens, 
die in te passen zijn in de omgeving. Echter door 
het absolute ‘nee’ van het gemeentebestuur voor 
iedere vorm van windenergie bij de vaststelling 
van RES (Regionaal Energie Strategie), zijn deze 
initiatieven op dit moment niet mogelijk. Wij 
roepen het bestuur van onze gemeente op om 
in een open gesprek de mogelijkheden van zon- 
en windenergie in de omgeving van ons dorp in 
kaart te brengen.”
Het hele rapport met veel informatief kaartmate-
riaal is het gemakkelijkst te vinden door te goog-
len op: Potentiële onderzoeksgebieden wind-
energie Utrecht.

Inventarisatie potentiële onderzoeks-
locaties windturbines verschenen

Detail van de provinciekaart, met daarop aangegeven de aan-
tallen met potentiële windturbines in onze omgeving.

Kaart potentiële onderzoeksgebieden windenergie in de pro-
vincie Utrecht

Wat gebeurde er in Loenen 
met de kastelen Kronenburg en 
Loenersloot? Wat hebben pamflet-
ten en de gebroeders De Witt met 
elkaar te maken? Werden de kerk-
klokken van Loenen en Vreeland 
daadwerkelijk in beslag genomen? 
En hoe werden kinderen ingelicht 
over de verschrikkingen die tijdens 
het Rampjaar plaatsvonden? 

Afgelopen periode zijn er verschil-
lende lezingen geweest over het 
Rampjaar. Maar vanuit deze in-
valshoeken is het nog niet belicht. 
De lezing wordt gehouden door 
een expert op dit gebied Daan 
Wolfert.
Aanmelden via de website 
www.hkloenen.nl 
onder de kop activiteiten.
Kosten: leden gratis, voor niet le-
den € 3,- Bij inschrijving het geld 
overmaken onder vermelding le-
zing Rampjaar. Een kop koffie/thee 
is inbegrepen.

Locatie: Dorpshuis Vreeland
Fetha 16, Vreeland.
Datum: 9 februari 2023. Aanvang: 
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

Het Rampjaar 1672-1673 en hoe ging het verder? 
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HOME.NLdbHet verhaal achter de façade  

‘Verbindende oude barsten’
Wat kan er nou zo interessant zijn aan een scheur 
in een oude muur? Vreeland ‘barst’ immers van de 
prachtige monumenten die mooiere plaatjes ople-
veren, zou je denken. Toch schuilt er achter deze 
oude muur, die door de afgeronde vorm de Voor-
straat met de Ruiterstraat lijkt te verbinden, een 
interessante geschiedenis. Bovendien leverde ver-
der onderzoek naar de verhalen achter deze façade 
spontane contacten op met zowel oude als nieuwe 
bewoners van Vreeland. 
We gaan eerst even terug naar afgelopen zomer, 
toen wij de reusachtige boom achter de façade van 
de Voorstraat beschreven. Deze publicatie in de au-
gustus editie van de Vreelandbode leverde diverse 
leuke reacties op. Zo bracht mevrouw Griffioen ons 
in contact met Yvonne Vermeulen (76) die vanaf 
haar geboorte in 1946 zo’n tien jaar op Voorstraat 
7 heeft gewoond. Van die boom in de achtertuin 
herinnert zij zich niet veel maar Yvonne weet le-
vendig over andere details uit die periode te vertel-
len. Zo liep zij als jong meisje vrijwel dagelijks langs 
deze muur om vanuit haar woonhuis naar de lagere 
school aan het einde van de Ruiterstraat te gaan. 
“Mijn moeder waarschuwde mij altijd er vooral 
niet te dicht langs te lopen vanwege de grote scheur 
die de muur wel eens kon laten instorten.” 
Inmiddels, zo’n 70 jaar later, wonen Thijs, Esther 
en hun zoon Mees al ruim vijf jaar veilig en zeer 
gerieflijk achter deze muur op Voorstraat 1. Het 
gevaar op instorting lijkt geweken maar de scheur 
is nog altjjd goed zichtbaar. Wie heeft deze dan 
gerepareerd? “Vraag het anders eens aan Bas Lin-
denkamp verderop aan de Voorstraat die hier heeft 
gewoond totdat hij dit huis ‘ruilde’ met dokter Gre-
veling”, oppert Thijs van Schenk Brill. We appen 
Bas die, hoewel hij als piloot bij KLM op het punt 

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

Yvonne met moeder Vermeulen voor Voorstraat 7 rond 1950

staat te vertrekken naar Rwanda, meteen reageert; 
“Vroeger stond hier de schuur van kolenhandel 
Van Zessen en later heeft wijlen Joop Greveling die 
oude breuk inderdaad laten opknappen.” We bel-
len nog even met Yvonne die meteen beaamt dat 
kolenhandel Van Zessen in haar jonge jeugd zijn 
handel achter deze voormalig ‘brakke’ muur had en 
ze stuurt meteen de foto van haar en haar ‘bezorg-
de’ moeder die rond 1950 moet zijn gemaakt voor 
hun woning aan de Voorstraat.  

Deze muur heeft overigens niet altijd 
als verbindend bekend gestaan. In 1958 
stelde de Provincie immers voor om 
Vreeland bij Loenen te voegen en daar-
tegen is toen hevig door Vreelanders 
geprotesteerd. “Vreeland Vrij!” werd er 
met grote letters op gekalkt. In 1964 verloor Vreel-
and toch zijn status als zelfstandige gemeente en 
deze tekst is in de loop der tijd verdwenen. Wel is 
de Y-vormige barst na al die jaren nog altijd goed 
zichtbaar. Staat die nou voor Yvonne of zou het 
een ‘peace-teken’ zijn? Wij kunnen inmiddels niet 
meer om deze muur heen zonder ons dat af te vra-
gen…                                  P.v.d.H.
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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

Otis en Nine gingen op de laatste dag van de vakan-
tie samen met hun moeder Jet wandelen bij de Vin-
keveens plassen. “Even uitwaaien en genieten van dit 
mooie moment met elkaar.”

Coco had pech vlak voor Kerst. Ze was namelijk ziek. 
Het verdriet was extra groot omdat ze het kerstdiner 
moest missen. Ze had zich vooral verheugd op de wa-
fels die een van haar klasgenootjes zou meenemen! 
(Coco houdt heel erg van wafels) Daarom was beloofd 
dat ze tijdens de vakantie ergens wafels zouden gaan 
eten. En zo geschiedde. Zie foto! Hele lekkere wafels 
met zelfgekozen toppings aardbei en karamel, mmm-
mmmmm. 

Als er één ding is dat Doris en Isebeau graag doen, dan 
is het …. Slijm maken! Daarom gingen zij deze kerstva-
kantie samen op slijmkamp in het tuinhuisje van Isebe-
au. Wat een feest! Ze maakten heel veel verschillende 
slijmen: groen, rood, oranje, blauw, geel en zelfs goud! 

Kerstvakantie in Vreeland!

Dat de nieuwjaarsduik alleen voor grote mensen is, is 
natuurlijk klinkklare onzin. Dat lieten enorm stoere Ma-
gali en Ole zien! Zij sprongen samen met hun vader en 
een boel andere Vreelanders op 1 januari in de Vecht! 

Niene en Guuusje deden een boel leuke dingen in de 
vakantie, ze gingen op schaatsles en logeerden in een 
heuse boomhut!

Voetbalkampioenen
Wisten jullie dat de strijders Jo7-1 van v.v. Nederhorst 
met allemaal Vreelandse voetbaltalentjes, het zaal-
voetbaltoernooi in Breukelen heeft gewonnen. 
Gefeliciteerd Boris, Thijs, Luuk, Moos, Sem en Hidde! 
Op de foto van links naar rechts: Boris (groep 3), coach 
Wesley (vader Sem), Thijs (groep 3), Luuk (groep 3), 
coach Vincent (vader Luuk), Moos (groep 2), Sem 
(groep 3), Hidde (groep 3) 
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Filmhuis vrijdag 10 februari

Waren jullie er ook bij op de eerste avond van de kerst-
vakantie? Bij de kerstwandeling in het dorp?! Wat was 
het een sprookjesachtig en feestelijk begin van de va-
kantie. Iedereen die meedeed had ongelooflijk hard 
gewerkt, voor- en achter de schermen: wat een gewel-
dige zangers en acteurs wonen er in het dorp! En ach-
ter de schermen: de techniek, prachtige zelfgemaakte 
decors, kostuums en muziekarrangementen. Er waren 
een paar acteurs die er in het bijzonder uitsprongen, en 
dat waren de kinderen die meededen en de toeschou-
wers door weer en wind door het dorp leidden: de vijf 
kleine herders, en natuurlijk het engeltje in de kerk: 
Willem, Lotta, Rubey, Kjeld, Loulou en Pom. Wat speel-
den en zongen ze goed! Een paar van hen vertellen op 
deze Kidspagina hoe het was om mee te doen. 

Lotta
Vlak voor kerstmis speelde ik samen met heel veel an-
dere leuke Vreelanders het kerstverhaal op verschillen-
de plekken in het dorp.
Ik had de rol van kleine herder, die tijdens het hele 
verhaal met de wandelgroep meeliep en in alle scènes 
ging spelen. Ik was best tevreden met hoe het ging en 
de wandelgroep heeft genoten volgens mij, dat was 
superfijn. Ik was wel erg zenuwachtig want ik moest 
veel scènes onthouden, maar “spanning is gezond” 
zeggen ze. Gelukkig is het uiteindelijk met de zenuwen 
helemaal goed gekomen. Het was superleuk om zo’n 
rol te kunnen spelen en mensen blij te kunnen maken 
door ze goed in het verhaal mee te nemen. Ik moest 
wel veel tekst onthouden, dat was leuk maar ook moei-
lijk.
Als ik nu terugkijk vond ik het een eer om zo een leuke 
rol te mogen spelen. De andere acteurs en ik hebben 
erg genoten, we hopen jullie ook!

Loulou
Ik was eigenlijk best wel zenuwachtig op de dag van 
de kerstwandeling, maar ik liet niets merken. We gin-
gen die middag lunchen bij vrienden en een van hen 
liep ’s avonds mee. Aan het einde van de wandeling zei 
ze: “Jeetje, je had zo’n grote rol, ik snap niet dat je niet 
zenuwachtig was vanmiddag!” Gelukkig ging het heel 
erg goed die avond. We hadden veel geoefend en alles 
ging zoals ik had verwacht. Het was wel jammer dat er 
geen kinderen uit mijn eigen klas bij waren. 
Toen ik me opgaf dacht ik dat de rol van kleine her-
der een kleine rol was. Maar toen las ik het script en ik 
dacht wow, ik zit gewoon in elke scene! Dat was een 
hele leuke ervaring. Het was zo leuk, dat ik dit graag 
nog een keer zou willen doen.

Kom jij ook naar 
het Filmhuis in het 
Dorpshuis op vrij-
dag 10 februari? 

Dan is de spannen-
de film ‘Een brief 
voor de Koning’ te 
zien. Het begint om 
15.30 uur en de toe-
gang is € 5,-. 

Willem
Willem was ook heel erg zenuwachtig van tevoren: “De 
groep was veel groter dan ik had verwacht. Ik dacht dat 
het maar een klein groepje zou zijn, maar het was een 
hele grote groep. Even dacht ik dat ik al mijn tekst was 
vergeten, maar gelukkig viel dat mee. Ik was zo blij, het 
ging echt heel goed! (alleen de laatste scene niet).  Het 
oefenen was wel druk. Het was een belangrijke rol en 
ik moest heel veel tekst uit mijn hoofd leren en we had-
den veel repetities. Maar het was heel erg leuk om te 
doen, en ik vond dat iedereen heel aardig was.“

Oproep
Vind je het leuk om af en toe en stukje voor de 
Kidsredactie te schrijven, zou je wel eens iemand 
uit Vreeland (groot of klein) willen interviewen, 
of lijkt het je een uitdaging om een keer een re-
portage te maken over een onderwerp dat jou 
interesseert? Stuur dan een mailtje naar Carien 
via info@vreelandbode.nl.

Kerstvakantie in Vreeland!
De kleine herders over de 
Theatrale Kerstwandeling
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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! 

De musicalgroep Vreeland organiseerde dit jaar 
voor het eerst een theatrale kerstwandeling. En als 
het aan de bijna 300 wandelaars ligt, was dit zeker 
niet voor het laatst! De wandeling op 23 decem-
ber was een daverend succes met grappige, ont-
roerende, muzikale, symbolische, tot nadenken 
stemmende opvoeringen onderweg. 

Vijf groepen van zo’n vijftig men-
sen liepen, ieder onder begeleiding 
van een eigen kleine herder, langs 
de twee kilometer lange route op 
zoek naar de koning, waar de oma 
van de herdersfamilie in de eerste 
scène (op het Sperwerveld) al zo 
lang over droomde. En zo ontmoet-
te iedereen op diverse locaties, vaak 
zelf ontworpen en getimmerde decorstukken, de 
meest uiteenlopende figuren, variërend van een 
koninklijke os en ezel, keizer Augustus met zijn 
boekhouder, zingende engelen, een hilarische 
brugwachter, tot de zoekende vrouw van Tim-
petee en ongastvrije huisbewoners die Jozef en 
Maria niet binnen wilden laten. Elk met een eigen 
verhaal of lied, waarmee gedurende de wandeling 
een snoer van verhalen werd opgebouwd. Tot slot 

kwam men uit bij 
de Kleizuwe waar 
het prachtig ge-
zongen ‘Hallelu-
jah’ over de velden 
schalde. Bij aan-
komst bij de met 

een grote ster verlichte stal van de fa-
milie Van der Paauw troffen de mensen 
Jozef en Maria met een èchte baby in de 
kribbe, die de herders en drie koningen 
ontvingen. De koning was gevonden, en 
de moraal van alle verhalen werd duide-
lijk: echte rijkdom zit van binnen en zijn 
de mensen om je heen van wie je houdt. 
Daar kan geen goud of mirre tegenop!  

Onder het genot van een glas glühwein 
of chocomel genoot iedereen na, vol 
bewondering voor de enorme inzet van 

meer dan zestig vrijwilligers, de 
musici, zangers en regisseur Ulrike 
Bürger-Bruijs en de overige leden 
van de organisatie: Annebel van der 
Paauw, Rogier Sluijter en Daisy van 
Breukelen.

Fantastische theatrale Kerstwandeling
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Uittips Nieuwe buren
Wereldpremière viool/pianoconcert Micha Hamel
Op 2 februari gaat een nieuw werk van onze dorpsge-
noot, componist, dichter en onderzoeker Micha Hamel, 
in wereldpremière in het Oude Kerkje Kortenhoef. Een 
duo voor viool en piano, geschreven in opdracht van de 
internationaal beroemde violiste Isabelle van Keulen, 
gespeeld door Isabelle van Keulen en pianist Aleksan-
dar Madzar. “Een mozaïek van ongelijksoortige, afzon-
derlijke elementen”, aldus Hamel.
Het volledige programma van dit concert is alsvolgt: 
Mozart, Sonata voor viool en piano in A, KV 526 nr 25;  
J. Turina, Sonata voor viool en piano nr 1 in D, op. 51;  
M. Hamel, Duo voor viool en piano, opus 49: ‘Dass mir 
das Wollen der Musik nie vergehe’ 
R. Strauss, Sonata voor viool en piano op. 18 in E;
Kaarten à € 22,50 te koop via www.kunstaandedijk.nl. 

Rob en Emiel in Dorpshuis Nigtevecht
Al jaren verweven Rob en 
Emiel magie, cabaret, verwon-
dering en humor in feel-good 
performance-acts voor hun 
eigen televisieprogramma's, 
theatershows en evenemen-
ten. In deze wervelende show 
‘Rob en Emiel Gaan Los’, 
komt er weer een combinatie 
van magie, cabaret, mind-
reading, comedy én theater. Rob & Emiel zijn onge-
evenaard! Ze vertonen een aantal van hun beste acts 
van de afgelopen 20 jaar. Impact gegarandeerd, want 
ze horen op het gebied van mentalisme tot de absolute 
wereldtop. Ze zijn huidig Nederlands Kampioen Magic 
en vertegenwoordigden in juli 2020 Nederland op het 
WK Mindreading in Quebec en ontvingen een tweede 
plaats. Aanvang 20.30 uur en entree is € 23,-. Kaarten 
zijn verkrijgbaar op de site www.cabaret-nigtevecht.nl 
en bij Boekhandel van Kralingen in Breukelen. 

Ik moest kloppen want de bel doet het niet. Pal tegen-
over de kerk op Kerkplein nummer 4, doet Sander 
open. Een bekend gezicht? Dat kan heel goed! San-
der heeft namelijk, na zijn vroege jeugd in Loenen 
aan de Vecht, aan de Singel in Vreeland gewoond. 
Waar we Sander ook van kunnen kennen is van zijn 
werk op de Loenense Mixed Hockey Club waar hij als 
Hoofdtrainer bijna dagelijks te vinden is. 

Sinds Pasen vorig jaar is Sander officieel terug in 
Vreeland, weer in hetzelfde dorp als zijn moeder 
en stiefvader, maar ook zusje Dascha. Ondanks 
meerdere jaren Amsterdam toveren de jeugdherin-
neringen nog altijd een jongensachtige lach op zijn 
gezicht: voetbal op het Sperwerveldje, een drankje 
bij Cor (nu Mevr. Daalder) en de populaire tafel-
voetbaltafel van het Comenius College staan scherp 
op zijn netvlies. Na het afronden van het VWO ver-
trok Sander met goede vriend (en oud Vreelander) 
Daan Klever een jaar naar Australië en Zuid Oost 
Azië. Om daarna neer te strijken als student in Am-
sterdam. Nu een nieuwe fase met zijn eigen eerste 
koophuis in Vreeland. “Ik moet nog wel wennen 
aan gesprekken over een nieuwe schutting”, grapt 
hij over deze stap in zijn leven. 

Een huis met voorliefde voor architectuur
De verbouwing tijdens de corona-periode was 
niet gemakkelijk maar het resultaat is prachtig! 
Uit het verhaal van Sander blijkt dat dit geen 
toeval is. Als zoon van een huisarts leek Sander 
eerst voorbestemd om huisarts te worden, maar 
architectuur, dat had meer zijn aandacht. Met 
daarbij als inspiratie de Vreelandse architect, en 
vriend van de familie, Joost de Haan. Architec-
tuur bleek uiteindelijk toch niet de juiste route 
voor Sander, maar desondanks heeft hij zijn ge-
leerde lessen volledig benut in de verbouwing van 
zijn huis, uiteraard gecombineerd met advies van 
Joost de Haan. En de (gedeelde) voorliefde voor 
architectuur is goed terug te zien. De woonkamer 
is prachtig verbouwd en verzorgd ingericht. Met 
een moderne zwart/witte keuken, de zonder-lam-
penkap-lampen en witte muren in combinatie 

met de oude plankenvloer, gietijzeren kachel en 
grote oude apothekerskast. “Zelf ingericht, met de 
mannelijke hand.”

De enige op het hockeyveld zonder stick
Bijna elke dag is Sander op het hockeyveld te vin-
den. Maar een bal op het doel zal je onze sportieve 
buurman niet snel zien slaan. Dat ging steeds lasti-
ger vertelt Sander: “Ik zat vaker bij de fysio dan dat 
ik kon spelen”. Een gouden kans was het daarom 
ook toen hij benaderd werd om als Hoofdtrainer 
aan de slag te gaan bij zowel de hockeyclub in Hil-
versum (HMHC) als in Loenen (LMHC). Vorig 
jaar heeft Sander besloten om de focus volledig op 
Loenen te leggen omdat Loenen hem goed past.”

“Hockeyclub Loenen is echt nog een clubje. Met 
een open haard. Heel serieus, maar ook gemoe-
delijk en niet onbelangrijk, ik ken alle namen! De 
kracht van zo’n club is dat het voor de kinderen 
meer is dan alleen hockey.” Toch is Sander ook wel 
kritisch, en benoemt hij de bemoeizucht van som-
mige ouders die graag zien dat hun kind bij de beste 
van de selectie behoren. “Het belangrijkste is dat de 
kinderen het leuk hebben, alleen dan word je beter, 
hier wordt soms nog wel eens aan voorbij gegaan”, 
zo legt Sander uit. 

En vrije tijd?
Wat Sander doet op zijn vrije zondag zal je niet ver-
bazen, dan coacht hij de Dames 1 van Hilversum. 
Dat deze meestal rond hetzelfde tijdstip spelen 
als zijn voormalige team Heren 1, wat een mooie 
gelegenheid is voor een afsluitend drankje, is een 
prettige bijkomstigheid. Verder pakt Sander gere-
geld de boot vanaf het Sluisje. En bestaat de ambi-
tie om actief te gaan padellen in Loenen zodra de 
banen op het terrein van de hockeyclub af zijn. En 
natuurlijk heeft Sander nog genoeg klusjes in huis 
waar hij mee aan de slag wil. Zoals het maken van 
zijn deurbel! 

C.S.

Sander van den Elshout (34) 

“De kracht van zo’n club is dat het voor de 
kinderen meer is dan alleen hockey”
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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

Op 1 januari was het druk op Duinkerken. De 
ijsclub had het opnieuw goed georganiseerd: ie-
dereen stond paraat! Vanuit de Vrouwe Cornelia 
werd chocolademelk, glühwein en erwtensoep ge-
serveerd, duikers van Duikvereniging Loosdrecht 
lagen in het water klaar voor noodgevallen, een 
groot vuur was aangestoken door John de Nooij 
en boer Johan Beukeboom was er weer met zijn 
warmgestookte bad en Beerenburger. Al bij de 
warming-up, dit keer door Sonja Turnhout, een 

enthousiaste nieuwjaarsduiker uit Breukelen, was 
te zien dat de animo groot was. Zeker veertig dui-
kers werden aangemoedigd door een groot pu-
bliek op de dijk en de brug, zelfs enkele Oekraïen-
se Vreelanders deden mee aan dit festijn! Ineens 
kwamen vier vrolijk gekleurde mutsen onder de 
brug door zwemmen, geroutineerd want dit doen 
ze elke dag van het jaar. Toen iedereen weer op de 
kant stond, opgewarmd en aangekleed, bleef het 
nog een tijd gezellig op de dijk. Hartelijk dank aan 
de ijsclub!

Max Velthuijs schreef ooit 
een verhaal over de beer en 
het varkentje. Beer is zorge-
loos en geniet van het leven, 
terwijl varkentje druk aan het 
werk is om een voedselvoor-
raad voor de winter aan te 
leggen. Ze vraagt beer dage-
lijks of hij ook al is begonnen, 

waarop beer steevast antwoordt: ‘morgen begin 
ik’. In de winter zijn de rollen omgekeerd: beer is in 
paniek, want nooit begonnen, maar varkentje heeft 
haar zaakjes voor elkaar en kan achteroverleunen. Ze 
helpt beer natuurlijk de winter door, want dat is wat 
vrienden doen. 
Ik moest rondom de jaarwisseling weer aan dit ver-
haal denken; eind december, begin januari gaat het 
toch méér dan anders over goede voornemens. De 
meest voorkomende goede voornemens zijn: gezon-
der leven, en meer sporten of bewegen. De cijfers lie-
gen er niet om: nog geen 10% van de mensen houdt 
goede voornemens ook daadwerkelijk vol. 

Het kan wel helpen om een markering in de tijd aan 
te houden om met een voornemen te beginnen (1 ja-
nuari, stoptober, dry januari, enzovoort), maar vaker 
werkt het averechts. Want als je dan op een gegeven 
moment faalt, doet dat iets met je. De meeste men-
sen gooien dan gelijk de hele boel maar in de prullen-
bak en denken: ‘volgend jaar weer een kans’. 
Als je goede voornemens hebt, kun je beter direct be-
ginnen en niet te hard van stapel lopen. Realistische 
doelen stellen, kleine stappen zetten, en ondanks 
tegenvallers toch maar blijven doorgaan. Ten minste 
drie maanden. Dat schijnt de gemiddelde tijd te zijn 
die nodig is om gewoontes en gedrag te veranderen. 
Op een gegeven moment komt er altijd discipline bij 
kijken.

Nou ja, lang verhaal kort: volgens mij gaat het erom 
dat je jezelf wat tijd gunt. Als je écht iets wilt veran-
deren kun je dat. Zeg dus niet te vaak ‘morgen begin 
ik écht’, maar begin vandaag, neem de tijd en wees 
mild voor jezelf. En, zoals beer en varkentje: vergeet 
niet te genieten van het leven!

Neem de tijd 
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Nieuwjaarsduik groot succes
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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

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

Sinds kort heeft OrVeO, het orkest van Vreeland 
en Loenen, een nieuwe dirigent. Net voor de we-
kelijkse repetitie heeft hij tijd voor een kennisma-
king. 

Kees komt uit een muzikaal gezin. Zijn vader 
speelde klarinet en was dirigent van het plaatselij-
ke harmonieorkest. “Mijn vader heeft geprobeerd 
mij klarinet te leren spelen, maar van mijn vader 
wilde ik dat niet leren. Ik was wel als heel klein 
kind al geïnteresseerd in de trommels en het an-
dere slagwerk, dát wilde ik leren. Pas toen ik der-
tien was kreeg ik daar de kans voor. Al heel snel 
pikte ik het op, en omdat mijn vader inmiddels di-
rigent was van drie orkesten, kon ik drie avonden 
in de week mee repeteren. Op mijn zeventiende 
werd ik aangenomen op het Rotterdams Conser-
vatorium.” 

Het lukte Kees om daar af te studeren op slagwerk 
en directie, met als bijvak piano. Ook behaalde hij 
het einddiploma dirigeren aan het Brabants Con-
servatorium. Daarna heeft hij altijd in de muziek 
gewerkt. Op dit moment is hij bij drie orkesten 
actief als dirigent: bij OrVeO, het harmonieor-
kest van Baarn en een fanfareorkest van Amers-
foort. Overdag werkt hij in het Concertgebouw 
in Amsterdam, waar hij accountmanager is voor 
het Koninklijk Concertgebouworkest en de Zater-
dagMatinee. Eerder werkte hij bij het Koninklijk 
Concertgebouworkest, het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest, de radio-orkesten in Hilversum, 
het Nederlands Philharmonisch Orkest en Phion.

Kees werkt dus met professionele musici én met 
amateurs. “Dat is leuk, die afwisseling. Van huis 
uit ben ik dat ook gewend. OrVeO is een goed 
orkest, met een heel fijne sfeer. De musici willen 
echt graag muziek maken, ze zijn enthousiast en 
laten zich uitdagen om net wat meer te laten ho-
ren. Het gaat niet alleen om de noten, maar om 
het gevoel, waardoor we van die noten muziek 
kunnen maken!”

Vlak voor de repetitie is er een toast op het nieu-
we jaar, zodat er kans is om orkestleden te vragen 
naar hun ervaringen met Kees. Aletta Dalhuisen 
uit Vreeland vertelt al meer dan zestig jaar speelt 
in OrVeO (en de voorganger het Loenens Fan-
farekorps Oud Over) te spelen. Net als Marian 
Prins vindt ze het heel fijn dat Kees hun dirigent 
is. “Hij is niet van Loenen en niet van Vreeland, 
en dat werkt goed!”

Er zijn veel plannen voor dit jaar, vertelt Kees: “Er 
is afgelopen jaar een concert geweest van het or-
kest uit Baarn en OrVeO samen, en dat willen we 
nog eens doen. Maar eerst is er op 28 januari een 
concert in de Grote Kerk in Loenen, met een pro-
fessionele saxofonist als solist. Het wordt prach-
tig, kom allemaal kijken!”

M.S.

Kees Kramer, de nieuwe dirigent van OrVeO

Cadeautip:
het Vreelandboek

Te koop bij 
de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20

 “Hij is niet van Loenen en niet van 
Vreeland, en dat werkt goed"
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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

 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

Goede voornemens
Het is gebruikelijk om het nieuwe jaar te begin-
nen met goede voornemens: minder eten, meer 
bewegen, stoppen met slechte gewoontes en/of 
meer tijd maken voor geliefden en jezelf.

De ervaring leert dat het niet altijd lukt om de 
goede voornemens te verwezenlijken, maar laten 
we een serieuze poging doen om onze eigen doe-
len te behalen. 
Zelden worden goede voornemens gemaakt over 
geldzaken. Toegegeven, geldzaken zijn geen doel 
op zich, maar niet onbelangrijk. Neem daarom 
tenminste 1 x per jaar de tijd om te bezien hoe u 
uw financiële positie kan verbeteren.

Beoordeling van uw huidige situatie
Bij de beoordeling van uw financiële situatie ko-
men verschillende aspecten aan de orde:
-  Zijn uw inkomsten en uitgaven voldoende in 

balans? Door het Nibud wordt aanbevolen elke 
maand tenminste 10% van het netto inkomen 
opzij te leggen en zo een buffer op te bouwen 
om tegenslagen op te vangen.

-  Zijn uw bezittingen en (hypothecaire) schulden 
voldoende in evenwicht? Bent u in staat om uw 
schulden te voldoen? Zijn er mogelijkheden de 
rente op spaartegoeden te verhogen en rente op 
schulden te verlagen? Kunnen spaargelden die u 
voorlopig niet gebruikt worden belegd?

-  Zijn belangrijke financiële risico’s voldoende 
afgedekt? Voor ziektekosten, aansprakelijkheid, 
opstal en inboedel, arbeidsongeschiktheid, maar 
ook voor het overlijden van een werkende part-

ner. De beantwoording 
van de vraag “Wat als 
….”  is geen leuk tijd-
verdrijf, maar beter 
dan erdoor te worden 
overvallen. Het getuigt 
van moed en vertrouwen als partners ook be-
spreken wat er zou gebeuren als zij onverhoopt 
komen te scheiden.

-  Dagelijkse beslommeringen nemen ons zo in 
beslag dat we geen tijd hebben om over de toe-
komst na te denken. Vaak wordt pas na het 50e 
jaar gedacht aan pensioen, maar dan zijn grote 
bedragen nodig om in de beperkte tijd een extra 
pensioen op te bouwen, terwijl met een kleiner 
bedrag een beter resultaat kan worden bereikt 
als op het 30e jaar wordt gestart. 

Actieplan 2023
Op alle bovengenoemde punten kunnen goede 
voornemens voor 2023 worden opgesteld.
Maak concrete en realistische voornemens die 
op overzichtelijke termijn kunnen worden uitge-
voerd.
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de (ook 
voor niet-leden) gratis tips op de pagina’s over 
geldzaken van de Consumentenbond (www.con-
sumentenbond.nl).
Maak vooral ook plannen voor leuke dingen. Die 
hoeven geen geld te kosten, maar als dat wel het 
geval is, maak er dan een apart potje voor, zodat 
de pret niet hoeft te worden uitgesteld.
Mijn wens is dat al uw goede voornemens in 2023 
bewaarheid mogen worden!

Goede voornemens voor 2023
             Bas Schuurmans

Op maandag 13 februari is er een Valentijnsbingo 
in het Dorpshuis in Vreeland die in het teken van 
de liefde staat. Vanaf 13.30 uur is iedereen van har-
te welkom en rond 14.00 uur gaat de bingo van 
start. Er worden acht rondes gespeeld en na de 
bingo is er ook nog een loterij. 
 
Deelname kost € 7,- voor twee bingoboekjes en 
twee consumpties (koffie of thee) met iets lekkers. 
De loterij lootjes zijn € 0,50 per stuk. De laatste 
ronde wordt gespeeld voor een mooie hoofdprijs. 

Wie naast iemand zit die BINGO roept voor de 
volle kaart, krijgt de inmiddels welbekende buur-
man/buurvrouw prijs. 

Anita te Gussinklo: “Aan de oproep om deze bingo 
te sponseren is goed gehoor gegeven. De volgen-
de bedrijven steunen de bingo nu: Bakkerij Both, 
Care Beauty Enzo, Dagwinkel Hageman, Hans & 
Frietje, Jumbo Koster, Marché, Oud Zuid Eetcafé, 
Bar bistro Paolo’s en Prinselijk Proeven. De orga-
nisatie is hen hiervoor héél dankbaar.”

Bingo in het teken van liefde 

Rondom Kerst zijn er heel wat mensen verrast 
met een cadeaupakket en heel veel kerstkaarten 
van (anonieme) gulle Vreelanders. Een van hen 
was Riek Buijs woonachtig op Floraweg 7. Ze is 
tot de dag van vandaag nog zo blij dat ze er een 
bedankje voor in de Vreelandbode wil plaatsen. 
Ze snapt niet waar ze het aan te danken heeft 
en is alle Vreelanders die dit voor haar geregeld 
hebben óntzettend dankbaar! Alle Vreelanders 
die hier een aandeel in hebben gehad zou ze wil-
len zeggen wat dit gebaar voor haar betekend 
heeft in deze donkere kersttijd 

Iedereen ontzettend veel dank. 
Groet, Danielle

Lezers schrijven: 
Bedankje
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Van de 23 molens in de Provincie Utrecht die be-
heerd worden door Utrechts Landschap, zijn er 
15 gestopt met draaien vanwege problemen met 
de lasnaden van de roeden, de constructie van 
de wieken. De Loenderveense molen, gelegen in 
de weilanden van de Loenderveense polder tus-
sen Vreeland en Loenen, is één van die molens. 
Het Utrechts Landschap is als onderdeel van de 
fondsenwerving een crowdfundingsactie gestart 
om de benodigde € 200.000,- op te halen. Gezien 
het belang en de monumentale waarde van deze 
iconische molen wil ik hier graag de aandacht op 
vestigen. 

Waarom staat daar eigenlijk in de polder een mo-
len? Daarvoor gaan we even terug in de tijd. 

Oorspronkelijk bestond onze omgeving uit on-
toegankelijke moerassen van veenmos met strui-
ken en bomen. In de loop der eeuwen had zich 
een dikke, zompige veenlaag gevormd van blad 
en dood hout, die meters hoger lag dan de Vecht. 
Toen in de middeleeuwen het gebied werd ont-
gonnen om het moerassige land geschikt te ma-
ken voor bewoning en akkerbouw, werd het over-
tollige water aanvankelijk door het hoogteverschil 
tussen het land en de rivier op een natuurlijk ma-
nier via sloten afgevoerd op de Vecht. Door deze 
afwatering klonken de veengronden echter steeds 
meer in, waardoor natuurlijke afwatering rond 
1500 niet meer mogelijk was. Om water vanuit 
de polders toch te kunnen afvoeren op de Vecht 
werd toen de poldermolen ontwikkeld. 

De Loenderveense molen is zo’n poldermolen, ge-
bouwd in 1652 voor de bemaling van de gelijkna-
mige polder. Het is een achtkantige bovenkruier, 
dat wil zeggen dat alleen het bovenste deel van de 
kap naar de wind kan worden gedraaid. Boven-
bouw en kap zijn riet gedekt. De molen heeft een 
gemetselde fundering met een lage voet. Daarop 
staat een eiken achtkant, die mogelijk nog authen-
tiek is. Naast de molen staat het zgn. pothuis, met 
daarin het schoepenrad. Op de foto uit 1928 is dat 
goed te zien. Voor de molen staat molenaar Jan Ja-
cob Griffioen. Vier jaar later zou een dieselmotor 
het werk van de molen overnemen en vertrok de 
molenaar met zijn gezin uit de molen. De recen-
te foto is over de molenvliet, vanaf de Vechtkant 
gemaakt, omdat de plas niet toegankelijk is voor 
boten. De boerderij en hooimijt bestaan niet meer. 

Het waterschap Loenderveen was vroeger de ei-
genaar van de molen, in 1930 kwam het beheer 
in handen van het Waterleidingbedrijf van de ge-
meente Amsterdam. Deze legde ten oosten van 
de molen de Waterleidingplas aan in de Loender-
veense plas, een omdijkte plas waarin kwelwater 
uit de Bethunepolder honderd dagen gezuiverd 
wordt voordat dit wordt doorgepompt naar Wee-
sperkarspel en van daaruit naar Amsterdam. Nu 
heeft het Utrechts Landschap de molen in beheer, 
terwijl de Stichting Utrechtse Molens sinds 1990 
eigenaar is. De molen is een rijksmonument. 
Meer informatie over de crowdfundingsactie is te 
vinden op utrechtslandschap.nl/molens. 

Foto: Coll. W Mooij

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:

De Loenderveense molen 
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Sami Boutartour, sommelier van De Nederlanden 
(links op de foto), is op de vooravond van de 
Horecava uitgeroepen tot Sommelier van het 
Jaar 2023. Met zijn 22 jaar een unieke prestatie. 
De Wine & Food association van Jan van Lissum 
reikte hem deze oorkonde uit in het Legend The 
Grand Hotel in Amsterdam. 
Van harte gefeliciteerd!

In Loenen werd op zondag 18 december het 
Lichtjespad georganiseerd, een wandelpad uitgezet 
met kaarsjes waar op tien verschillende plekken een 

stukje van het geboorteverhaal van Jezus werd ver-
toond. De wandeling was een groot succes, zo’n 250 
mensen wandelden mee. 

Geslaagd Lichtjespad

Sommelier De Neder-
landen gelauwerd

Buurtbus 522 naar Loenen is snel en handig
Tom (24) pakt elke ochtend 
om 7.30 uur de buurtbus bij het 
Dorpshuis naar Kerklaan, om 
daar op de bus naar Amsterdam 
te stappen, waar zijn werk is. Om 
18.20 uur neemt hij vanuit Ker-
klaan de laatste bus van die dag 
weer terug. Maria (54) neemt op 
dinsdagochtend om 9.59 uur de 
bus bij het Dorpshuis om naar de 
markt in Loenen te gaan. Ze stapt 
elf minuten later uit bij de Jumbo 
en pakt ruim een uur later, om 
11.10 uur, de bus weer terug naar 
Vreeland. Piet (68) gaat graag 
naar de bibliotheek en neemt 
dan de bus vanaf het Dorpshuis 
en stapt bij het Het Kampje uit. 
Twee uur later is hij uitgelezen 
en pakt hij de bus weer terug. 

Zomaar wat voorbeelden hoe 
de Buurtbus gebruikt wordt. 
Door de omschrijving ‘Vreeland 
-Weesp’ is het voor veel mensen 
niet duidelijk dat de bus ieder uur op en neer tus-
sen Vreeland en Loenen rijdt, maar dat is wel hoe 
het is! Vanuit Vreeland rijdt de bus naar Kerklaan 
en stopt vervolgens op drie plekken in Loenen, 
waarna hij weer terug naar Vreeland rijdt. Een 
kaartje kopen kan in de bus, maar een OVkaart 
gebruiken kan natuurlijk ook. 
Je hoeft dus niet een heel rondje via Nigtevecht en 
Weesp in de bus te zitten om terug in Vreeland te 
komen! Als je geen auto of fiets hebt, of het regent 

en je hebt geen zin om te fietsen, is de Buurtbus 
dus een hele handige oplossing om naar Loenen 
te komen. Te weinig mensen maken nog gebruik 
van deze service. Maar misschien dat de ‘koudwa-
tervrees’ nu afgenomen is.... Kijk op de openbaar 
vervoer-app 9292.nl voor alle tijden. 
En vrijwillige chauffeurs zijn ook nog altijd wel-
kom!

Aginus Kalis is een van de Vreelandse vrijwillige chauffeurs. Foto: Ruud Taal


