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Van de redactie
Maart roert zijn staart… natte sneeuw en regen doen de 
lente ver weg lijken. We houden de zon in het hart met 
positieve berichten en kennismakingen met nieuwe en 
‘oude’ Vreelanders. We lezen over kunstminnende nieuwe 
buren in Vecht en Veld en over de frisse blik die Annelies 
Weijschedé vanuit haar smalste huisje van Vreeland op het 
onbekende werpt. En applaudisseren mee met journalisten 
en publiek richting de Vreelanders die de afgelopen maand 
in de pers verschenen. Veel verschillende berichten zijn er 
over onze Nicolaaskerk, variërend van bijzondere infor-
matie over de Diaconie, over de potgrondactie ten behoeve 
van de torenklok, het weggeven van kerkstoelen en vooral 
de vele verbindende en verdiepende Paasactiviteiten. Zoals 
elke maand schrijft dominee Rineke van Ginkel weer een 
treffende column, dit keer over de tijd die alsmaar sneller 
lijkt te gaan en hoe we hiermee om kunnen gaan. Verbin-
dend zijn ook de Sterrenactiviteiten zoals het Filmhuis, het 
Repaircafé, de Buurtkamer, de vele lezingen en Peuterleut. 
Tel daarbij op de lezing van de Historische Kring, het paasei-
eren zoeken op Tweede Paasdag en de Avond4daagse die 
wordt voortgezet en het blijkt weer: er is genoeg te doen in 
het dorp, voor ieder wat wils! Vaak zijn er wel extra helpen-
de handen nodig, zoals uit de oproep van het Oranjecomité 
blijkt. Vaders en moeders, geef jullie op om een paar uurtjes 
te helpen, dan wordt ook dit jaar de wijd en zijd vermaarde 
Vreelandse Koningsdag weer onvergetelijk. Met elkaar zor-
gen we voor een gezellig en leefbaar dorp!
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Textielwasserette bij B.P. 

Sinds een paar weken staat er een ‘revolutionai-
re’ textielwasserette bij de B.P. Hier kunnen grote 
wasvolumes worden gedraaid, voor bijvoorbeeld 
gordijnen of slaapzakken. Bij de grotere steden 

zien we al vaker dergelijke grote wasmachines op-
duiken bij tankstations en daar is het al heel popu-
lair. Nu is deze ‘trend’ dus ook overgewaaid naar 
ons dorp.

Vorige week maandag is een grote hoeveelheid 
plastic tonnen en ander drugsafval gedumpt op 
het Sperwerveld en in de omringende sloten. De 

politie was gelukkig snel ter plaatse om het af-
val op te ruimen. De toedracht van de dumping 
wordt nog onderzocht.

Verkeersoverlast Singel en Nigtevechtseweg
Ondernemers in en om Vreeland zitten duidelijk 
niet stil en het is mooi om te constateren dat be-
drijvigheid en landbouw in en om Vreeland heen 
aanzienlijk is gegroeid. Een logisch gevolg van 
deze toename is dat ook de verkeersstromen in-
tensiever zijn geworden, met name over de Singel 
en de Nigtevechtseweg. Steeds meer en 
grotere vrachtwagens en landbouw-
machines rijden hier af en aan, maar 
de benodigde infrastructuur is hierop 
nooit aangepast, met alle gevolgen van 
dien voor de verkeersveiligheid voor 
fietsers, voetgangers en de kinderen. Ook het weg-
dek zelf laat inmiddels te wensen over.

Aangezien er de afgelopen periode weer nieuwe 
bedrijven en woningen bij zijn gekomen neemt de 
druk verder toe. Bewoners in deze buurt maken 
zich grote zorgen over de toename van de ver-
keersdrukte en snelheid. Vanaf vroeg in de och-

tend tot laat in de avond en zelfs ’s nachts rijdt 
zwaar vrachtverkeer voorbij, dat qua zwaarte en 
breedte hier eigenlijk niet kan rijden, dit landweg-
getje is hier niet op berekend. In het verleden zijn 
er bij de Singel en Nigtevechtseweg wel wat aan-
passingen gedaan om de snelheid eruit te halen, 

maar dat heeft slechts beperkt gehol-
pen en brengt geen uitkomst voor de 
intensiteit van het verkeer.
Ook het toenemende motor- en wiel-
renverkeer in de komende maanden 
baart bewoners zorgen. Enkele bewo-

ners hebben daarom weer contact met de gemeen-
te gezocht om hier gezamenlijk naar te kijken. De 
bewoners hebben zelf al veel in kaart gebracht en 
op 17 februari jl. kwamen wethouder Wisseborn 
en gemeentelijk verkeer & veiligheidsadviseur 
Sander Wilbrink langs om met eigen ogen te kij-
ken waar de problemen liggen. 

Lees verder op pagina 3
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Drugsafval gedumpt bij het Sperwerveld
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Colofon

Agenda
18 mrt. Repaircafé, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
21 mrt.  Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
24 mrt. Peuterleut, Dorpshuis, 9.00-11.00 uur
25 mrt. Potgrondactie, 9.00-12.00 uur, 
 Kleizuwe 123
27 mrt.  ALV IJsclub Voorwaarts, 
 Dorpshuis, 20.00 uur
28 mrt Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
31 mrt. Peuterleut, Dorpshuis, 9.00-11.00 uur
1 april Potgrondactie, 9.00-12.00 uur, 
 Kleizuwe 123
3 april Paasbingo, Dorpshuis, 14.00 uur
4 april Buurtkamerpraatje Stanley Winnik,   
 Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
6 april Lezing De Kampioen, Dorpshuis, 20.30 uur
7 april Peuterleut, Dorpshuis, 9.00-11.00 uur
9 april Eerste Paasdag
10 april Paaseieren zoeken, Boomgaard VIV, 
 11.00 uur
11 april Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
14 april Peuterleut, Dorpshuis, 9.00-11.00 uur
14 april Filmhuis Vreeland, 15.00 en 20.00 uur
15 april Repaircafé, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
18 april Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
23 april Sterrenwandeling, vertrek om 13.30 uur,  
 Dorpshuis 

19 mrt. Ds. K. Holwerda, 40 dagentijd
26 mrt. Ds. R. van Ginkel, 40 dagentijd/biddag
2 april  Ds. A. Buitenbos, 40 dagentijd/zomertijd
6 april Ds. R. van Ginkel en liturgiegroep, 
 Witte donderdag, 19.00 uur   
 Pesachmaaltijd, aansluitend The Passion
7 april Ds. R. van Ginkel en liturgiegroep,
 Goede Vrijdag, korte viering, 19.30 uur
8 april Ds. R. van Ginkel en liturgiegroep, 
 Stille Zaterdag, Paaswake 22.00 uur
9 april Ds. R. van Ginkel, Eerste Paasdag, 
 7.30 uur Paaswandeling, 9.00 uur 
 Paasontbijt, 10.00 uur Paasviering
16 april E.J. van Katwijk
Diensten zijn 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

MOmenz (v.h. Welzijn Stichtse Vecht)
Vondelstraat 51 3601 EX Maarssen
0346-290710 of  team@momenz.nl
www.momenz.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 dagelijks van 07.00 uur tot 20.00 uur, 
service-uren met medewerker: vrijdag van 
14.00-17.00 uur. 

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten
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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

Heel Vreeland 
wordt knapper 

dankzij uw kapper!

Repaircafé 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni
Iedere derde zaterdag van de maand van 10.00-
12.00 uur in het Dorshuis organiseert Kees Ver-
woerd met zijn team, met veel succes een Repair-
café. In maart geen duurzaamheidscoach Bob, 
maar dorpsgenoot Pieter Bas die kan adviseren 
over de belastingaangifte. Verder elektronica zo-
als printers en laptops, maar ook lampen, brood-
roosters, vragen over software, kledingreparatie, 
fotolijstjes, en de poppendokter Marieke.  
 
Buurtkamerpraatje: 
Eerste dinsdag van de maand
Op 4 april vertelt Stanley Winnik over zijn prik-
klokken verzameling. Prikklokken zijn ontwik-
keld in de tweede helft van de 19de eeuw om na 
te gaan wanneer een werknemer binnen is geko-
men en hoe laat hij/zij weer weggaat. De karton-
nen prikkaarten zijn inmiddels vervangen door 
elektronische badges of magneetkaarten. Stanley 
kan mooi verhalen over het ontstaan van zijn bij-
zondere verzameling en de ontwikkeling van de 
prikklok. 
 
De Vreelander creëert
Elke tweede maandagavond van de maand spreekt 
een bijzondere, creatieve Vreelander. Vanwege 
Tweede Paasdag slaan we april over. We lopen ons 
vast warm voor creative producer Ulrike Burger op 
8 mei. Zij is de drijvende kracht achter de succes-
volle en stijf uitverkochte theatrale Kerstwande-
ling die op 23 december plaatsvond, Kom allemaal 
kennismaken met dit Vreelandse multi-talent. Om 
20.30 uur in het Dorpshuis, entree 5 euro.
 
Vreeland, gelukkigste dorp
Na atletiek en joggen is ook het sjoelen van start 
gegaan in het kader van Vreeland, het gelukkig-
ste dorp. Na de drukbezochte demonstratie in het 
Dorpshuis wordt nu bij de mensen thuis in de 
huiskamers gesjoeld. Wil je ook meedoen, meld 
je dan aan via info@broccori.nl. Enkele avonden 
zijn overigens al volgeboekt. 

Ook de serie kookworkshops onder leiding van 
Rogier Sluyter zijn al volgeboekt. Meer dan 30 
Vreelanders hebben zich hiervoor aangemeld…
Eventueel kun je op de wachtlijst worden ge-
plaatst als er onverwacht afmeldingen komen. De 
kookworkshops worden gehouden in de studio 
van boerderij Landzicht.

Voor meer informatie zie www.broccori.nl.
Tot slot noteer alvast de datum voor het geluksdi-
ner: zondagmiddag 11 juni! Meer informatie over 
de opzet in de St. Nicolaaskerk volgt spoedig.
In de tussentijd wordt ook nog gewerkt aan een 
gezondheidsdag met enkele professionals die op 
dit vlak actief zijn in Vreeland. Het streven is dit 
te organiseren in mei.

Sterrenwandeling in de lente
Het is weer de hoogste tijd voor een Sterrenwan-
deling. Dit keer hebben we een niet zo lange wan-
deling in petto, maar met een heel verrassend doel 
dat nog net binnen de dorpsgrens van Vreeland 
ligt…. 
We krijgen een fantastische uitleg van een prach-
tige tuin met een fraai tuinhuis. 
 
Praktische informatie: 
•  We starten om 13.30  uur voor het Dorpshuis 

op zondag 23 april a.s. 
• Helaas kunnen er geen honden mee. 
• Opgeven kan bij onderstaande mailadressen:
Corine Winnik:  corinewinnik@hotmail.com 
Katie de Haan:  dehaandivita@icloud.com 
Geesje Abels: geesje.abels@solcon.nl  
 
We hopen op een goede opkomst en een gezellige 
wandeling met een stralend voorjaarszonnetje.
Katie, Corine en Geesje 

Filmhuis Vreeland 
vrijdag 14 april
15.00 uur Matilda 

Matilda heeft heel wat te 
stellen met de volwassenen 
om haar heen. Ze is uitzon-
derlijk begaafd, maar haar 
ouders merken haar nau-
welijks op. Gelukkig heeft 
Mathilda bijzondere krach-
ten en die gebruikt ze om 
het onrecht om haar heen 
te bestrijden. Zowel haar 
ouders als de verschrikkelijke juffrouw Bulstronk, 
het hoofd van haar school, krijgen een koekje van 
eigen deeg.
 
20.00 uur The Life Aquatic with Steve Zissou
The Life Aquatic with 
Steve Zissou is een Ame-
rikaanse avonturenko-
medie-dramafilm uit 
2004 van Wes Anderson. 
Degenen die de films van 
Wes Anderson kennen, 
weten dat het absurde 
nooit ver weg is. In deze 
film voert het absurde 
zelfs de boventoon. De 
vermaarde oceanograaf Steve Zissou (Bill Murray) 
heeft wraak gezworen op de zeldzame haai die een 
lid van zijn bemanning heeft verslonden. Naast 
zijn vaste team krijgt hij op zijn boot gezelschap 
van Ned (Owen Wilson), een man die gelooft 
dat Zissou zijn vader is, en Jane (Cate Blanchett), 
een journaliste die zwanger is van een getrouw-
de man. Een en ander leidt tot prachtig gefilmde 
droogkomische situaties met een vette knipoog 
naar de documentaires van Jacques Cousteau.

De films worden vertoond in het Dorpshuis en de 
toegang is 5 euro.

Sterrennieuws

Verkeersoverlast Singel en Nigtevechtseweg
Vervolg van pagina 1
De eventuele aanpak zou mooi samen kunnen 
vallen met de plannen van Waternet om de lokale 
dijklichamen aan te pakken.

Afspraken
Met de gemeente zijn tijdens het bezoek een aantal 
afspraken gemaakt. Er komen officiële metingen 
van snelheid en zwaarte van het vervoer. Verder 

wordt er onderzocht of de kanaaldijk ingezet kan 
worden voor het omleiden van zwaar vrachtver-
keer naar het buitengebied van Vreeland en de be-
woners krijgen de gelegenheid om mee te denken 
bij de nieuwe inrichting van de Nigtevechtseweg. 
Daarnaast hopen de bewoners dat ook Vreelandse 
weggebruikers rekening houden met hun leefom-
geving en allemaal 30 km. per uur rijden op de 
Singel en de Nigtevechtseweg. 
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30 jaar Kaas van Erik de Vries

Bericht en verzoek vanuit het Oranjecomité

Weer of geen weer, Erik de Vries staat al jaren-
lang iedere donderdagochtend vroeg met zijn 
kaaswagen tegenover het Dorpshuis. Met een 
ruim assortiment binnen- en buitenlandse kazen 
maar ook eieren, kaaskoekjes en nog veel meer, is 
het er vaak gezellig druk. Toch geeft Erik iedere 
klant de nodige aandacht met een vrolijk praatje 
of advies. Pittig, romig of wat minder zout? Zeg 
het maar want Erik heeft het allemaal. Zo is er nu 

ook de Yersto-kaas die geschikt is voor mensen 
met een lactose-intolerantie. Dat deze kaasexpert 
ook plezier in zijn vak heeft straalt hij al 30 jaar 
lang uit. Omdat Erik ook nog eens één van de 
meest trouwe adverteerders van de Vreelandbo-
de is zetten wij deze marktheld in de bloemetjes. 
Van harte gefeliciteerd Erik, dat we nog lang van 
jouw gezelligheid en mooie kazen mogen blijven 
genieten! 

Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

 Edgar Keehnen www.greyocean.nl

Paaseieren zoeken

Het Oranjecomité is al enkele weken druk be-
zig om een leuk programma in elkaar te zetten 
voor Koningsdag 2023. Ook dit jaar maken wij 
er weer een leuke en speciale dag van in Vree-
land voor alle Vreelanders, van klein en groot tot 
jong en oud.

Hoe Koningsdag hier in het dorp wordt gevierd 
is altijd weer bijzonder en wij denken zelfs uniek 
voor de regio. Denk aan het gezamenlijke ontbijt 
bij de kerk, de muzikale klanken vanaf de kerk-
toren in de ochtend, het koffieconcert in de kerk, 
de kinderspelen, de historische puzzeltocht, de 
vrijmarkt tegenover het Dorpshuis, de oranje 
bar, het waterspektakel, etc, etc. Kortom: hoe 
een klein dorp groot kan zijn!
Om dit alles te kunnen blijven doen zijn er vrij-
willigers nodig die het Oranjecomité dragen. De 
traditie is dat er ouders vanuit de lagere groepen 
van CSV Ridderhof deelnemen aan het Oranje-
comité zodat zij enkele jaren Koningsdag kun-
nen organiseren en wanneer de kinderen de 

school gaan verlaten dan zwaaien meestal de 
comitéleden ook af. En hier stuiten wij op het 
komende probleem. Er zijn te weinig pappa’s 
en mamma’s vanuit de lagere groepen die in het 
oranje comité zitten want na dit jaar zullen er 
veel Oranjecomitéleden afzwaaien.

Graag doe ik een beroep op de pappa’s en mam-
ma’s van de lagere groepen van CSV Ridderhof 
om de traditie van Koningsdag voort te zetten in 
Vreeland en je in te zetten voor het Oranjecomi-
té. Je doet het voor het dorp maar vooral voor je 
eigen kind(eren) zodat zij elk jaar weer Konings-
dag kunnen gaan vieren in ons kleine pittoreske 
dorp aan de Vecht.
Meld je aan op koningsdagvreeland.nl bij con-
tact. Mail of bel mij.

Namens het Oranjecomité alvast bedankt.
Oranje groeten,
Jeroen Breggeman, voorzitter
j_breggeman@hotmail.com.

Op twee paasdag, maandag 10 april, 
is het weer zover: Paaseieren zoeken! 
Om 11.00 uur is iedereen welkom in de 
boomgaard van de VIV aan de Raadhuis-
laan. Er liggen weer duizend eieren te 
wachten om door de kindjes gevonden 
te worden, de paashazen lopen rond en 
voor de ouders is er natuurlijk koffie. 
Een fantastische Vreelandse traditie die 
ook nu weer wordt mogelijk gemaakt 
door Bedrijfsvereniging Ondernemend 
Vreeland, met name door de grote inzet 
van Aloys Hageman.

Op twee paasdag, maandag 10 april, 
is het weer zover: Paaseieren zoeken! 
Om 11.00 uur is iedereen welkom in de 
boomgaard van de VIV aan de Raadhuis-
laan. Er liggen weer duizend eieren te 
wachten om door de kindjes gevonden 
te worden, de paashazen lopen rond en 
voor de ouders is er natuurlijk koffie. 
Een fantastische Vreelandse traditie die 
ook nu weer wordt mogelijk gemaakt 
door Bedrijfsvereniging Ondernemend 
Vreeland, met name door de grote inzet 
van Aloys Hageman.
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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

“Zou padel niet wat voor ons zijn?” luidde inmid-
dels alweer bijna twee jaar geleden de argeloze 
vraag van een tennisser aan de voorzitter van LTC 
Loenen. Deze onschuldige vraag ging al gauw een 
eigen leven leiden en werd opgepakt in de eerstvol-
gende ledenvergadering van de tennisvereniging. 

Onder de leden werd een enquête gehouden en het 
enthousiasme was groot. Inmiddels bleek dat ook 
de hockeyclub al een tijdje plannen had voor het 
aanleggen van padelbanen. En zo ontstond uitein-
delijk het plan om gezamenlijk de aanleg en ex-
ploitatie van vier banen op te pakken. Ook vanuit 
de gemeente werd positief gereageerd dat de beide 
clubs dit gezamenlijk op De Heul wilden aanpak-
ken. Zij zagen dit als een mooie extra stimulans 
voor de buitensport.

Bestuur Stichting “Loenen Padel” met van links 
naar rechts Olivier Langendijk (voorziter Loenense 
MHC), Marc Stubbé en Bert van Wijk (voorzitter 
LTC Loenen).

Maar wat is padel eigenlijk? Liefhebbers hoeven 
we dit niet meer uit te leggen, voor anderen is het 
misschien minder bekend. Padel is een racket- en 
balsport, die gespeeld wordt in een omsloten veld, 
of kooi. Hierbij gaat de bal elke keer weer net an-
ders dan je verwacht. In de kooi moet je op alles 
voorbereid zijn. De bal gaat telkens weer een an-
dere kant op, en net als je denkt verslagen te zijn, 
krijg je onverwacht toch weer een tweede kans, 
bijvoorbeeld door hulp van de wanden. Maar ook 
het hekwerk van de kooi doet mee in het spel en 
je mag zelfs  helemaal buiten de kooi de bal nog 
terugspelen. In de wedstrijd zitten vaak lange en 
spectaculaire rally’s. 
Padel ontstond als sport in 1969 in de Mexicaanse 
badplaats Acapulco. Het verhaal gaat dat de be-
denker van padel, Enrique Corcuera, een rijk za-

kenman was. Hij had thuis niet genoeg plaats om 
een tennisbaan te laten plaatsen, dus bedacht hij 
een soortgelijke sport op een kleiner, afgebakend, 
terrein. Inmiddels is de sport overgewaaid naar 
ons continent en heeft het ook in Nederland een 
dynamische groei doorgemaakt. En binnenkort is 
deze populaire sport dus ook in Loenen te beoefe-
nen, op de Heul. 
Loenense MHC en LTC Loenen verenigden zich 
in een Stichting “Loenen Padel” die eigenaar en 
verhuurder van de banen wordt, huurder wordt 
de vereniging “Loenense Padelclub”. Er werd een 
informatie-avond georganiseerd voor de buurt en 
inmiddels is de vergunning rond om op veld twee 
van de hockeyclub vier banen van 10 x 20 meter 
aan te leggen met zitjes rond de banen. De rest van 
het veld blijft in gebruik als trainingsveld voor de 
hockeyers en kan zo nodig, aan de smalle zijde, 
weer worden uitgebreid tot extra speelveld. Vanaf 
de tennisbaan komt een pad naar de padelbanen 
en zo worden de banen vrij toegankelijk vanaf 
zowel de hockey- als de tennisclub en kan van 
beide clubhuizen gebruik worden gemaakt. De 
verwachting is nu dat in april gestart wordt met 
de aanleg van de banen, zodat ze in de zomer in 
gebruik genomen kunnen worden. 

Indicatieve situatieschets

Clubleden van Loenense MHC en LTC Loenen 
kunnen straks hun normale lidmaatschap uitbrei-
den met circa 75 euro om zo onbeperkt te kunnen 
padelen. De banen zijn ook beschikbaar voor de 
vrije verhuur. Er kan straks het hele jaar door, zo-
wel overdag als ’s avonds gespeeld worden. Alleen 
bij vorst en regen is spelen op de all-weather ba-
nen niet mogelijk. Er heeft zich zelfs al een trainer 
gemeld om padel-lessen te geven. Kortom, mooie 
ontwikkelingen waarmee de buitensport moge-
lijkheden in onze gemeente weer verder worden 
verrijkt!

Situatieschets 
Op de websites van www.ltcloenen.nl/padel en 
www.loenensemhc.nl vind je een video waarin 
de plannen worden geïllustreerd. Voor vragen 
kan je terecht op padel@ltcloenen.nl.

Padel op de Heul



6  Maart 2023 De Vreelandbode

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

Cursusproject Loenen 
zoekt vrijwilliger(s)

Zin in vrijwilligerswerk en wil jij je talenten 
inzetten voor het Cursusproject Loenen?

Je bent van harte welkom en 
we vertellen je er graag meer over.

Stuur een mail naar 
cursusprojectloenen@gmail.com

We nemen dan z.s.m. contact met je op.

Rosalie van Maaswal van Salus FysioCare:
“Fysio kan ook in je eigen dorp!”
 

In mei 2020 schreven we een verhaal over het Fonds 
Armen van Vreeland, Nigtevecht en Overmeer. 
Een fonds waar nog steeds weinig Vreelanders een 
beroep op doen. Een van de drie bestuurders, Kees 
Beelaerts van Blokland, doet nu een oproep. “Om 
beter vindbaar te zijn willen we graag een website. 
We hopen dat iemand bereid is om gratis deze site 
te maken.”

Het fonds is in 1651 in het leven geroepen door 
boer Molenaar voor de armen in genoemde ge-
meentes. Het land van de boerderij van Molenaar 
is nog steeds in het bezit van het fonds en wordt 
verpacht. Kees: “Jaarlijks kunnen we tussen de 
15.000 en 20.000 euro besteden aan goede doelen 
die een relatie hebben met gezondheid, scholing 
en/of armoedebestrijding. We geven bijvoor-
beeld ook geld aan de Buurtkamer in Vreeland. 
De Buurtkamer haalt ouderen uit hun isolement. 
Maar recent hebben we er ook voor gezorgd dat 

een jong kind psychologische hulp kreeg. Hulp 
die niet werd vergoed door de ziektekostenverze-
kering van de ouders. En natuurlijk hebben we ook 
geld gestort op giro 555. Verder doneren we regel-
matig aan het Leger des Heils, de Voedselbank en 
het Rode Kruis, maar ook aan particuliere initia-
tieven die armoede bestrijden of scholing stimule-
ren in het buitenland.”

Geheim Fonds
Het lijkt nu nog steeds een beetje een geheim fonds, 
niemand weet goed waar en bij wie een aanvraag 
voor financiële ondersteuning aangevraagd kan 
worden. Kees tot slot: “We zijn geen geheim fonds, 
dus wordt het nu hoog tijd dat we online vindbaar 
zijn middels een website.” Wie wil helpen door 
deze site te maken kan contact opnemen met Kees 
per email: keesbvb@xs4all.nl. Kees kan ook mobiel 
gebeld worden op nummer 06 55184013. 

C.L.

Kees Beelaerts van Blokland: 
“Fonds Armen van Vreeland, Nigtevecht en Overmeer heeft een website nodig”

Op maandag en donderdag kunnen Vreelanders 
met klachten naar de fysio in het Staggebouw. In-
middels moet iedereen dat wel weten. Toch valt 
het aantal patiënten tegen. Praktijkhouder Rosa-
lie van Maaswaal denkt wel te weten waarom. 
Ze vertelt: “Toen de praktijk van Frank en Peter 
stopte in juni 2021, duurde het jammer genoeg 
nog heel lang voordat wij konden starten in het 
Staggebouw. Dat was namelijk pas in maart 2022. 
In de tussentijd hebben Vreelanders hun weg naar 
andere fysiotherapeuten gevonden in omliggende 
dorpen.”

De ruimte in het Staggebouw ziet er gezellig en 
professioneel uit. Rosalie hoopt het tij te keren. 
“Net zo goed dat het fijn is dat er nog een super-
markt in Vreeland is, is het ook handig als je in 

je eigen dorp naar de fysio kunt gaan. De huis-
arts is ook al weg. Naast fysiotherapie behandelen 
we ook patiënten met de Dry Needle methode. 
De praktijd biedt ook de mogelijkheid om zelf-
standig te trainen en gebruik te maken van de 
fitnessapparatuur. Dat kan met een sportabonne-
ment.” De vaste fysiotherapeuten in Vreeland zijn 
Charisa Schouten en Jordy Snoeij. Charisa: “We 
zijn van alle markten thuis, van medical taping, 
orthopedische en neurologische behandelingen 
tot revalidatie - na bijvoorbeeld een nieuwe heup 
- tot oefentherapie.” Voor meer informatie www.
salus-fysiocare.nl. Jordy tot slot: “En wie een af-
spraak wil maken kan bellen met 0294-745036.”

V.l.n.r.: Rosalie van Maaswaal, Jordy Snoeij 
en Charisa Schouten

Enige tijd geleden hebben wij in het noord tran-
sept van de kerk een stilteplek ingericht met mo-
gelijkheid voor het aansteken van een kaarsje. 
Hiervoor is een aantal stoelen weggehaald. Verder 
zijn er te veel stoelen voor het huidige gebruik van 
de kerk.  Dit houdt in dat wij ongeveer 50 stoelen 
niet meer gebruiken en hebben opgeslagen. Het 

zijn houten stoelen met een rieten mat.  Heeft u 
belangstelling voor een of meerdere stoelen neem 
dan contact met ons op.
 
Een bijdrage ten behoeve van de instandhouding 
van de kerk is altijd welkom. 
Reinko Abels, 06 578 44 327.

Aanbieding: stoelen uit Nicolaaskerk
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HOME.NLdbHet verhaal achter de façade  

In de pittoreske Klapstraat ontdekken we tussen 
de juweeltjes van huizen een waar pareltje. Vol 
verwondering staan we stil bij het smalle geveltje 
dat nauwelijks breder is dan lavendelblauwe voor-
deur waarnaast nog net plek voor een ingemetsel-
de steen. Achter deze bescheiden façade blijkt een 
goede bekende te wonen. Annelies Weijschedé 
was immers redactielid ‘van het eerste uur Vreel-
andbode’ en heeft met haar ‘Razende Reporters’ 
talloze Vreelandse kinderen aangeraakt om te 
schrijven met oog voor de wereld om hen heen. 
Ze schrijft nu nog als petemoei met Yoyo (7) en 
hondje Peppi (3) nieuwe verhalen. Annelies no-
digt ons uit voor een kijkje achter haar façade en 
we ontdekken een wondere wereld waarin alles in 
een ander perspectief wordt gezet…

‘Konijnenhol’
Zoals Alice in het kin-
derverhaal uit 1865 met 
haar sprong in een ko-
nijnenhol in een won-
dere wereld terecht 
kwam, lopen wij door 
de minstens zo oude 
smalle gang achter An-
nelies aan. Het blijkt als 
het ware een trechter 
die achterin breder uit-
loopt naar een warme 
woonkamer met bedstee 
en met uitzicht op een smalle tuin die grenst aan 
het jaagpad langs de schilderachtige Vechtoever. 
Annelies vertelt hier hoe zij opgroeide in het za-
kenhotel dat 90 jaar in haar familie was, Hotel ’t 
Lansink in Hengelo en hoe ze door het overlijden 
van haar moeder vroeger ‘volwassen’ werd maar 
ook al jong mensen uit de hele wereld ontmoette, 
wat haar vormde voor het leven. Later studeerde 
ze in Groningen en ging daarna in Amsterdam 
werken en wonen. Als kind was ze veel in de na-
tuur en op het water. Om daar weer dichterbij te 
komen greep ze een buitenkans aan om in 2005 
naar Vreeland te verhuizen waar ze in haar tuin 
het leven zoveel mogelijk haar gang laat gaan en 
waar ze zich verdiept in hoe wij samen een andere 
wereld kunnen creëren door meer uit onze vaste 
patronen te stappen. Annelies vertelt….

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.   

“Alice in Wonderland laat zien hoe het is om door 
een konijnenhol te gaan. Wat kom je nou werke-
lijk tegen als je ‘naar binnen’ gaat? Als je dat niet 
kunt zien houd je er ook geen rekening mee toch? 
Daarom houd ik zo van dit verhaal; schrijver Le-
wis Carroll deed hierin in de poging om wat wij 
wonderlijk of abnormaal vinden in beeld te bren-
gen. Maar ja, wat is normaal? Dat hele kleine stuk-
je wat wij nu met onze zintuigen ervaren, alleen 
omdat het tastbaar, bekend of te begrijpen is? Of 
is er meer dat nu nog voor ons onzichtbaar blijft 
maar er wel degelijk is?”

Het onbekende met frisse blikken zichtbaar ma-
ken is haar werk geworden. “Aan de basis ligt dat 
ik geloof dat we allemaal met een mooie pure ziel 
in ons lichaam leven. De buitenkant die we nu zo 
belangrijk vinden, en waar we elkaar op afmeten, 
dat is inderdaad vaak een beschermende façade. 
Als je dat doorziet dan ontmoet je pas iets won-
derbaarlijks. En gelukkig ontdekken steeds meer 
mensen dat.”

Weg met die façade!
“Ik heb mijn façade zo goed en zo kwaad als het 
ging voor mezelf doorgeprikt. Ik ben anders gaan 
kijken naar mensen die zich authentiek gedragen. 
Die zichzelf laten zien, al ziet dat er soms anders 
of vreemd uit. Zouden zij het kunnen zijn die ons 
de weg wijzen naar meer welzijn? De structuur 
waarin we ons hebben vastgezet en waar we alle-
maal deel van uit maken kraakt en heeft haar beste 
tijd gehad. Even hebben we kunnen proeven van 
die andere kant van ons menszijn. Zoals we in de 
lockdown een besef kregen hoe waardevol het is 
om te leven en de zorg voor onszelf en de ander 
voorop te stellen. De zorg voor jezelf, voor de an-
der, voor je plek (Vreeland) en voor onze planeet 
helpt ons lichter te leven.”

Toeval? Annelies onderzoekt met het verhaal van 
Alice in Wonderland, in een internationale groep 
waarvan ze in Nederland de initiator is, momen-
teel speels en interactief of ‘geestelijke gezondheid 
en verslaving’ een radicale andere betekenis kan 
hebben dan dat wij nu ‘normaal’ vinden. Annelies: 
“Alice in Wonderland is een prachtige metafoor 
op weg naar een wereld in balans voor iedereen.” 

P.v.d.H. 

“De buitenkant die we zo belangrijk 
vinden is vaak een beschermende façade” 

‘Annelies in Wonderland’

“Ik heb mijn façade zo goed en zo kwaad 
als het ging voor mezelf doorgeprikt” 
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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

Hoi allemaal ik vond het leuk om over mijn voor 
jaars vakantie te vertellen
in het begin van de vakantie ging ik gewoon met 
mijn vrienden om. 
En daarna ging ik naar wondr het is een soort 
van museum maar je kan er foto’s en nog veel 
meer doen.
En ik ging ok nog naar het zwembad met mijn 
moeder en mijn broer Lucas.
En toen ging ik met mijn vriendin en haar zus 
en de moeder van mijn vriendin en mijn moeder 
naar het winkelcentrum 🏬 dat was heel leuk.
Maar toen ging ik met mijn buurmeisje buiten 
spelen.
ik ging met het skateboard en ik viel van het 
skateboard en viel op mijn enkel, nu loop ik met 
krukken. 

Groetjes van 
Jana van het Hof 😄

Vreelandse Vakantie Verhalen

Jana ging naar Wondr!

(en pingpongden met Pom, Willem en Tim)
We hebben in de vakantie heel veel dingen ge-
daan maar een van de leukste dingen vond ik: 
Logeren bij mijn vriend Piet daar hebben we 
1000 spelletjes gedaan!
Dat was gezellig maar voordat ik het vergeet: 
we gingen met zijn tweeën naar de bioscoop.   
Dat is een traditie dat doen we letterlijk elke 
keer!  Ik heb een voetbaltrucje geleerd met 
Piet namelijk: de Rainbow Flick.  Ik ging ook 
vissen bij de Vecht en toen na vijftien minuten 
eindelijk …Beet! Eerst dachten we dat het mod-
der was aan de haak, daarna een dode vis, maar 
als je goed keek was het een groot visaasje van 
een Voorntje!   (Voor Snoek) Daarna gingen we 
lekker pingpongen met Willem, Pom en Tim.

Groetjes Kees

Kees en Doris waren in Drenthe

Ik ben in Drenthe geweest, daar heb ik gelo-
geerd bij mijn vrinden Piet, Lola en Pip.  
Ze wonen in een gezellig huisje in een bos. 
Daar heb ik de hele dag buiten gespeeld en ge-
klommen in een klimbos. 
We hebben heel veel potjes L.a.m.a gespeeld en 
potjes dieven. 
Met Lola en Pip ging ik naar een springpark. We 
sprongen in de zachte blokken. 
Ook ben ik in het buitenbad geweest, dat moet 
je warm maken met een vuurtje. 
Toen we weer thuis waren hebben we veel ge-
pingpongt met Pom.

Groetjes Doris

We zijn met vrienden gegaan.
Ze heten Chris en Cecelle. 
Ze hebben twee kinderen. Een zoon en een 
dochter. Doris en dolf 😀.
We gingen skiën ⛷.
We hadden skiles van meester Robert. 😎
Doris en dolf deden het voor de eerste 
keer.
Ze deden het goed 👍 
Na het skiën zijn we naar een restaurant 
geweest.
Toen zijn we gaan slapen 🥰.
De volgende dag gingen we weer skiën na 
het ontbijt 🍔.
Na het skiën gingen we weer naar huis 🏠.

Coco.

Ik ging op vakantie naar Frankrijk
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Zelf voor de Kidsredactie schrijven?
Wij zijn heel benieuwd wat jullie zelf allemaal te ver-
tellen hebben! Daarom willen we weer eens in de 
maand op maandagmiddag direct na school bij el-
kaar komen. We gaan dan samen stukjes schrijven, 
een interview maken, op reportage door het dorp, 
en fotograferen. Als echte journalisten voor de Ki-
dsredactie. Er hebben zich al een paar enthousiaste 
kinderen aangemeld. Zit je in groep 4-8 en lijkt het 
jou leuk om mee te doen? Stuur dan een mailtje 
naar info@vreelandbode.nl 

Vreelandse Vakantie Verhalen

Ik ben op vakantie in Oostenrijk geweest. Toen 
moesten we een hele lange autorit maken. We 
sliepen in een berghut. De eerste dag was ik het 
skien een beetje verleerd, maar toen ik naar 
skiles ging, werd het weer goed. We zaten in 
een klas met kinderen van 6 tot 12 jaar oud. Bij 
de grooste vallen, viel ik een keer op mijn ge-
zicht en een keer maakte ik een koprol. Met de 
skiwedstrijd dacht ik dat ik geen eerste werd, 
maar dat werd ik wel. Mijn zusje werd vierde. 
Dit was mijn tweede ski-vakantie. Vorig jaar 
werd ik ook eerste.

Ik ben naar Gent geweest en ik ga jullie nu 
vertellen hoe dat is gegaan. We gingen weg 
uit Vreeland en kwamen aan in Gent. Alleen we 
konden nergens parkeren omdat we in sommige 
straten een vergunning nodig hadden dus het 
was een heel gepuzzel. Uiteindelijk vonden we 
een parkeergarage en gingen we de stad in.
We gingen naar souvenirwinkeltjes en andere 
winkels Daarna konden we inchecken bij ons ho-
tel, Dus toen gingen we onze hotelkamer in, hij 
was SUUUPERGROOT voor een tweepersoons-
kamer en een extra bed.

Toen gingen we naar een restaurant dat heet-
te Mèmè gusta (Je spreekt het uit als meme 
goesta.) het eten was daar heel lekker!
Toen ik de volgende dag opstond om te gaan ont-
bijten gingen we eerst naar de parkeergarage 
daarna gingen we naar een restaurant dat heet-
te La pain quotidien (Je spreekt het uit als le pe 
kotidja) ook dat was supergezzellig toen gingen 
we weer de stad in winkelen shoppen nou ja je 
weet het wel. 

Er was ook een kattencafe en daar zijn we ge-
weest in dat cafe waren katten die het in hun 
vorige huis niet fijn hebben gehad dus je kon ze 
niet zo knuffelen maar wel een beetje spelen.
Na een tijdje waren we het zat en gingen we 
naar de parkeergarage onderweg daarheen kwa-
men we voorbij een chocolatier (Dat is een win-
kel vil chocola en je spreekt het uit als een sjo-
kolatjee) Daar hebben we hele mooie bonbons 
gekocht en die waren superlekker!

We kwamen weer thuis en haalden we onze poes 
(Mies) op bij de buurvrouw.
Dit was ons nachtje naar Gent en ik hoop dat je 
hebt genoten van dit verhaal

Groetjes Pepijn

Niene viel in de prijzen

Pepijn ging naar Gent

In de vakantie ben ik met mama met de trein 
naar Zutphen geweest (bus + 4 × trein!). Míjn 
oma Loes woont in Zutphen en daar zijn we op 
bezoek gegaan. Toen heeft opa Joop ons af-
gezet bij het hotel waar we 2 nachten hebben 
gelogeerd. We hebben daar veel gezwommen in 
het zwembad en lekkere dingen gegeten. Ook 
hebben we in Zutphen geshopt. 
Op de terugweg (met de auto!) zijn we nog naar 
een geheime tuin geweest en hebben we panen-
koeken gegeten en een muziekoptreden gezien.
HET WAS SUPER LEUK!😁😺😉

Lotus ging op avontuur met de trein
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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! 

Op sportpark De Heul staan grote veranderingen 
op stapel. Naast het te zijner tijd verdwijnen van het 
afvalstation De Werf wordt het sportaanbod uitge-
breid: er worden vier padelbanen aangelegd op het 
tweede hockeyveld, zoals te lezen was op pagina 5. 
Dit gezamenlijke initiatief van de hockey- en de 
tennisclub wordt gesteund door de gemeente, die 
de komende periode twee miljoen euro zal inves-
teren in buitensport. Naast steun voor de padelba-
nen betreft deze investering vervanging van diverse 
velden van de zeven voetbalverenigingen in de ge-
meente en van de atletiekbaan in Maarssenbroek. 
Daarnaast worden er naar verwachting in de twee-
de helft van dit jaar veertig tijdelijke starterswo-
ningen gebouwd op het vierde voetbalveld. Dit 
Gemengd Wonen project Loenen is een initiatief 

vanuit gemeente Stichtse Vecht, woningstichting 
Vecht & Omstreken en zorgverlener Kwintes. De 
beweegreden achter het project is de krapte op de 
woningmarkt. Het project is bedoeld voor star-
ters, voor mensen die een minimale of geen eigen 
woonruimte hebben en voor dak- en thuislozen, 
waarbij bewoners van Loenen voorrang krijgen. 
In antwoord op zorgen van enkele omwonenden 
verzekerde de gemeente dat er geen (ex)drugsver-
slaafden, criminelen of zedendelinquenten komen 
te wonen, of andere mensen die intensieve begelei-
ding nodig hebben. De gemiddelde wachttijd voor 
een sociale huurwoning in de kern Loenen is elf 
jaar. Voor twintig starters kan deze tijdelijke huis-
vesting een uitkomst bieden. (bron: RTV Stichtse 
Vecht)

Veranderingen op De Heul

Toen tennisleraar Frank Gerritsen onlangs een 
paar Oekraïense vluchtelingen zag rondkijken 
op de tennisbaan besloot hij ze gratis tennisles-
sen aan te bieden. “Ik had ze al wel zien rond-
lopen op de baan, maar pas later dacht ik: mis-
schien zijn ze wel geïnteresseerd in een lesje!” 
Daarom toog Frank een paar dagen later naar 

de Raadhuislaan waar een aantal van hen tijde-
lijk woont en bood aan om ze tennisles te geven. 
Inmiddels is zijn groepje op de zaterdagochtend 
uitgegroeid tot tien fanatieke spelers, van jong 
tot oud. Soms gaan ze na de les, op uitnodiging, 
nog een hapje en een drankje doen bij Hans & 
Frietje.

Tennisles aan Oekraïense vluchtelingen

Wil je een bijdrage leveren aan het behoud van cul-
tuurerfgoed en lijkt het je leuk om te werken in of 
rond een kasteel? Het van oorsprong 13de-eeuwse 
Kasteel Loenersloot zoekt nieuwe collega vrijwilli-
gers voor zowel de rondleidingen in het kasteel als 
in het park. Van 1 april tot 1 november worden er 
op vrijdag en zaterdag door vrijwilligers rondleidin-
gen gegeven in het kasteel, een keer per maand op 
een zaterdag door het park. Daarnaast wordt jaar-
lijks een aantal evenementen georganiseerd zoals 
de Dag van het Kasteel, lezingen en concerten. Ook 
daarbij is hulp van de gidsen nodig. 

Cultuur-historische kennis is geen vereiste en je 
wordt goed ingewerkt. Eigenaar Stichting Utrechts 
Landschap organiseert lezingen en cursussen waar 
je gebruik van kunt maken. Door het jaar heen zijn 
er meerdere gezellige bijeenkomsten zoals een ex-
cursie aan het begin van het seizoen en een kerst-
lunch in het kasteel. 
 
Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar 
commissiekasteelloenersloot@gmail.com
Bellen voor meer informatie kan altijd: 
Rien: 030-6041885. Linda: 06-24273874.

Kasteel Loenersloot zoekt vrijwillige gidsen 
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Uittips Nieuwe Buren in Vecht & Veld: 
Matthijs, Eline, Philippa en hond Noor Nieuws van de Historische Kring Loenen

Lezing over Herberg De Kampioen in Nieuwersluis.
In aansluiting op de ledenvergadering van de Histo-
rische Kring Loenen geeft Juliette Jonker op 6 april in 
het Dorpshuis van Vreeland een lezing over Herberg 
De Kampioen in Nieuwersluis, tegenwoordig Bistrotel 
’t Amsterdammertje. 

De Kampioen is misschien wel de oudste herberg aan 
de Vecht, gelegen aan het belangrijke waterknooppunt 
van de Vecht en de Nieuwe Wetering. Hier lag al in de 
15de eeuw een sluis. En een sluis - waar boten moesten 
wachten - was altijd een gunstige plek om een herberg 
te beginnen. Zeker toen vrijwel alle trekschuitverkeer 
van en naar Amsterdam over de Nieuwe Wetering ging, 
was deze plek een lucratieve locatie om mensen van een 
drankje en een hapje te voorzien. De herberg kent dus 
een lange en rijke geschiedenis, die met veel mooie af-
beeldingen uit de doeken wordt gedaan. 
Aanvang lezing: 20.30 uur, aansluitend op de ALV van 
de Historische Kring Loenen. Toegang voor leden is 
gratis. Niet-leden betalen een entree van € 3,50. 
Indien u ter plaatse lid wordt, is de toegang gratis.

Kastelententoonstelling in Vechtstreekmuseum
In de middeleeuwen stonden er wel twintig kastelen 
langs de Vecht en de Angstel. Zij werden gebouwd door 
de bisschop van Utrecht en de graven van Holland, die 
zo hun gebieden wilden verdedigen. De meeste kastelen 
zijn in de loop der eeuwen gesloopt, maar er zijn er nog 
een paar over, zoals slot Zuylen, Nijenrode, Gunter-
stein en kasteel Loenersloot. Het Vechtstreekmuseum 
geeft nu een zo compleet mogelijk overzicht van alle 
vroegere en nog bestaande kastelen en de zogenaamde 
ridderhofsteden. Ook belicht de tentoonstelling het ver-
woestende karakter van de oorlog in 1672/1673 voor de 
kastelen in de Vechtstreek.
Open: woensdag t/m zondag van 13.30 – 16.30 (na 1 
mei van 11.00-17.00 uur). 
Daarnaast organiseert het museum op 23 april en 28 
mei rondleidingen door het kasteel Nijenrode en het 
fraaie park, met een bezoek aan de tentoonstelling over 
het Amsterdam Lightfestival. 
Zie ook www.vechtstreekmuseum.nl.

“Ben je bang voor honden?” Was de vraag bij bin-
nenkomst. Waarna jonge hond Noor zorgde voor 
een hartelijk welkom. Net als haar baasjes overi-
gens. Gezellig kletsend zit Philippa (2) aan tafel. 
Matthijs Klein Haneveld (41) laat trots het huis 
zien. Met een kopje koffie en een appeltaart ne-
men we plaats in de keuken. 

Een grote open keuken, matzwart met een keuken-
eiland en een lange houten eettafel. “Dit is waar 
we het meeste zijn” vertelt Eline van Nimwegen 
(37). Dat Matthijs en Eline liefhebbers zijn van 
kunst is duidelijk. Een grote antieke kast, kunst-
voorwerpen en een enorm kunstwerk dat de keu-
ken met de woonkamer verbindt zijn hier spre-
kende voorbeelden van.

“We moeten nog onder onze steen vandaan 
komen”
Alweer drie jaar geleden reden Matthijs en Eline 
voor het eerst vanuit Amsterdam door Vecht & 
Veld. Na het getekende koopcontract volgde een 
lange periode van bouw en afbouw. Afgelopen de-
cember zijn ze verhuisd. Helaas verliep de plan-
ning van de afbouw en de verhuizing niet geheel 
vloeiend, waardoor het jonge gezin de eerste zes 
winterse weken aangewezen waren op een mobie-
le wc in de tuin. Nu de belangrijkste zaken zijn 
afgerond kan het genieten beginnen. 
Dat in Vreeland veel georganiseerd wordt is het 
stel al opgevallen. Ze kijken er dan ook naar uit 
om hier aan deel te nemen. De afgelopen drie 
maanden heeft de meeste aandacht in het huis ge-
zeten. “We moeten nog even landen”. Maar met 
het lopen met de hond zijn ze al veel mensen te-
gengekomen. 

“Wij zijn zo’n datingapp succes verhaal”
Matthijs is opgegroeid als zoon van een huisarts 
in de Achterhoek. Na zijn studie International 
Business in Groningen en een Master in Utrecht 
is Matthijs neergestreken in Amsterdam waar hij 
tot voor kort verantwoordelijk was voor Finance 

en HR bij een beursgenoteerd bedrijf. Momenteel 
oriënteert hij zich op een nieuwe uitdaging. Eli-
ne komt uit een ondernemersfamilie uit Leiden, 
waar ze ook haar rechtenstudie heeft gevolgd. Eli-
ne werkt nu fulltime als advocaat gespecialiseerd 
in mededingings- en contractenrecht bij een in-
ternationaal kantoor aan de Amsterdamse Zuidas. 
In april 2017 zag een datingapp een match in onze 
nieuwe buren. Deze match werd bevestigd door 
een gezamenlijke vriendin, dit maakte een eerste 
ontmoeting toch net wat makkelijker. Het stel 
werd verliefd en ging samenwonen aan de Miner-
valaan in Amsterdam en in 2020 werd Philippa 
geboren. 
Afgelopen maart heeft hond Noor zich bij het 
gezin aangesloten. De moeder van Noor kwam 
drachtig over uit Oekraïne en via een website voor 
honden die een nieuw thuis nodig hebben is het 
stel op het nestje, en dus bij Noor, uitgekomen. 

“Geen extreme hobby’s”
Matthijs en Eline genieten vooral van het ontmoe-
ten van mensen én gezellig samen eten en drin-
ken. Ook in Vreeland weten ze Mevr. Daalder en 
Hendrik prima te vinden! Daarnaast zien ze voor 
het komende jaar weer ruimte om hun sportieve 
leven op te pakken in de omgeving van Vreeland, 
met bijvoorbeeld tennis en golf. Maar ook kijkt, 
zeker Eline, uit naar de volgende mogelijkheid om 
weer op wintersport te gaan. En omdat het toch 
over sport gaat voegt Matthijs er nog snel toe dat 
hij een groot fan is van Ajax. 

“Een kopje koffie in eigen tuin!” 
Dat is waar Matthijs en Eline vooral naar uitkij-
ken! Het voorjaar in hun huis Vecht & Veld 61. 
“Lekker de deuren opengooien en vanuit de tuin 
uitzicht op de bomen”. Ook nu al genieten ze van 
de mooie omgeving samen met Philippa en Noor. 
Naast het zonnetje, kijkt het gezin ook uit naar 
het voorjaar met de komst van een nieuw familie-
lid, waarmee Philippa de grote zus wordt van een 
broertje.                       C.S.

Nieuwe Buren in Vecht & Veld: 
Matthijs, Eline, Philippa en hond Noor

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

 Houd 
 Vreeland 
 mooi!

Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl



12  Maart 2023 De Vreelandbode

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

Volgende maand is het Pasen. Als kerk van Vree-
land nodigen we iedereen uit om mee te doen We 
organiseren verschillende vieringen en u bent van 
harte welkom er één of meer mee te maken.

Op Witte Donderdag – 6 april - beginnen we de 
paascyclus met een gezamenlijke Pesach maaltijd 
om 19.00 uur, waarna we The Passion (het jaar-
lijks terugkerende muzikale evenement) op groot 
scherm in de kerk uitzenden vanaf 20.30 uur. Je 
kunt ook aan één van deze twee dingen meedoen; 
meld je wel even aan als je bij de maaltijd wilt zijn 
in verband met inkopen. 
Op Goede Vrijdag is er een korte viering om 19.30 

uur waarin het lijdensverhaal van Jezus centraal 
staat. Delen uit het evangelie worden afgewisseld 
met muziek en zang en we kijken naar een aan-
tal kunstwerken die passen bij het lijdensverhaal. 
Op Stille Zaterdag houden we om 22.00 uur een 
Paaswake waarin we de overgang van donker naar 
licht vieren. 
Op paasmorgen 9 april beginnen we om 7.30 uur 
met een paaswandeling, gevolgd door een paas-
ontbijt om 9.00 uur. Daarna is de Paasviering om 
10.00 uur in de kerk. 

Graag aanmelden voor de Pesach-maaltijd en het 
paasontbijt: scriba@kerkvanvreeland.nl.

Het is alweer zo’n beetje drie 
maanden 2023. Of het daar-
mee te maken heeft weet ik 
niet, maar ik ving laatst een 
klein stukje op van een ge-
sprek tussen twee mensen in 
een koffiebar, over dat de tijd 
zo snel gaat: “Het lijkt wel of 
het steeds sneller gaat. Kon je 

maar af en toe tien jaar terug, of kon de tijd maar stil 
staan”. Ik hoorde verder niet veel, maar vond wat ik 
hoorde herkenbaar. 
Ik ben begin dertig en hoor in mijn vak vaak (tot ver-
velens toe) hoe jong ik nog ben. Een oudere collega 
zei me pas nog dat ik dat vooral positief in moest zien: 
in de kerk blijf je minstens tot je zestigste jong. 
Maar geloof me, ook ik zou nu al wel willen dat de tijd 
hier even stil blijft staan, dat ik even niet ouder word, 
maar ondertussen wel verder kan met leven. 
Bij het leven hoort nu eenmaal dat de tijd verstrijkt, 
daar word je wijzer van, schijnt. Je leert leven door te 
leven. En wat als je het leven zo’n tien jaar terug kon 
spoelen en opnieuw kon doen, wat zou je dan doen? 

Zou je dingen echt anders doen, zou je aandachtiger 
leven, meer genieten? Wat let je om dat niet nu als-
nog te doen? 
Het heeft iets te maken met de kunst van accepteren 
wat je niet veranderen kan. Ik moet denken aan het 
bekende ‘sereniteitsgebed’: 

God, geef mij de kalmte om te aanvaarden wat 
ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen 
wat ik wel kan veranderen en de wijsheid om het 
verschil tussen beide te zien.

Het is waarschijnlijk gebaseerd op een gebed van 
Franciscus van Assisi, bekende monnik en heiligver-
klaarde uit de 12e-13e eeuw, al zeggen sommigen 
ook dat het van Augustinus of anderen afkomstig is. 
In elk geval voegt Franciscus nog aan het gebed toe: 

Om één dag tegelijkertijd te leven. 
Om van één moment tegelijkertijd te genieten.
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad 
naar de vrede. 

Dan denk ik maar: misschien toch vaker deze zinnen 
uitspreken, juist wanneer het voelt alsof de tijd veel 
te snel gaat. Eén dag tegelijk leven. En alles wat ge-
beurt zien als onderdeel van de weg door het leven.

Eén dag tegelijk
Column van de maand door Ds. Rineke van Ginkel

Pasen in de Nicolaaskerk

Op 23 februari jl. was er een vrijwilligersavond 
voor de verkeersregelaars en EHBO'ers die voor-
gaande jaren hebben geholpen om de Loenense 
Avond4daagse veilig te laten verlopen.
Harry Houtman werd bedankt voor zijn jarenlan-
ge inzet als organisator, en hij heeft de (wandel)
stok overgedragen aan Vincent Stapper en Cari-
na van Lom-Tukker. Zij doen dit onder de vlag 
van GSV Wilskracht zodat er een traditie wordt 
voortgezet. De 64e Avond4daagse vindt plaats 
van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni. Mocht je ook 
willen helpen op een of meerdere avonden als ver-
keersregelaar neem dan contact op met Vincent 
Stapper (vincentstapper@gmail.com) of Carina 
van Lom-Tukker (carinatukker@hotmail.com).

Avond4daagse (wandel)stok overgedragen 

Op 23 maart vindt een bijzondere muzikaal-li-
teraire avond plaats in het Oude Kerkje in Kor-
tenhoef: de Russische ziel. Pianoduo Noé Inui en 
Vassilis Varvaresos spelen werken van Prokoviev 
en Roslavets, afgewisseld met verhalen en gedich-
ten, uitgesproken door actrice en schrijfster Chi-
ara Tissen.
Zo er al iets als een Russische ziel of stem bestaat, 
vinden we die in de kunst. In dit programma 

hoort u een verscheidenheid aan stemmen. Van 
het zachtmoedige verhaal over de oude kok van 
Paustovski tot de aanklachten van Mandelstam, 
het Requiem van Achmatova en natuurlijk werk 
van hun grote voorbeeld (en tevens banneling in 
tsaristisch Rusland) Alexander Poesjkin. Meer 
info en kaartverkoop: via www.kunstaandedijk.nl. 
Entreeprijs: € 22,50. Aanvangstijd is 20.15 uur, de 
zaal is 30 minuten voor aanvang open.

De Russische ziel

Meenthof 10, 

Kortenhoef
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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

Net als andere jaren wil de Protestantse Gemeen-
te Vreeland u weer op twee zaterdagen in de ge-
legenheid stellen om potgrond en bemeste tuin-
grond te kopen. Dit is op 25 maart en 1 april van 
9.00 tot 12.00 uur bij de familie Van de Paauw, 
Kleizuwe 123 in Vreeland. Deze uitstekende Cul-
tiva potgrond zit in zakken van 40 liter en kost € 
5,50 per zak, de Cultiva bemeste tuinaarde zit in 
zakken van 40 liter en kost € 3,50 per zak. 
Mocht u geen gelegenheid hebben om af te ha-
len, dan is er ook een mogelijkheid om te bestel-

len. Een bestelling plaatsen kan bij Kees Brink-
man onder telefoonnummer 06-30152968 of 
0294-231868. 
De opbrengsten dienen ter financiering van de 
nieuwe motoren en ledverlichting voor de toren-
klok van de Grote Kerk Vreeland. U kunt bij af-
halen (gepast) contant betalen of pinnen.
Op zaterdag 13 mei organiseren wij weer een 
plantenmarkt op het Kerkplein in Vreeland.  
Namens de plantenmarkt commissie,
Lieke Berger

Potgrond – tuinaarde actie

Zoals de meesten wel weten, staat de kerk, en ze-
ker de onze, midden in de samenleving. Vanuit de 
kerk wordt veel steun gegeven aan mensen die dat 
nodig hebben. Wie doen dat, en hoe werkt dat? 

Linda Beute is geboren en getogen in Vreeland. 
Na de kleuterschool, die stond op de plek waar nu 
de Til is, bij de kerk, ging ze naar de Christelijke 
lagere school. Aanvankelijk op de Ruiterstraat, la-
ter waar nu de Lion Cachethof is gebouwd. Ze zat 
bij meester Kees in de klas, die nog vele jaren ook 
op CSV de Ridderhof voor de klas stond. Toen 
Linda op haar 23e naar Loenen verhuisde bleef ze 
naar de kerk komen in Vreeland, dat paste haar 
het best. Inmiddels is ze actief in de kerk, als dia-
conaal medewerker. 

Wat dat is? Linda wil het graag uitleggen. “De 
kerkenraad bepaalt de visie van de kerk, waar 
we naartoe willen en wat we willen bereiken. De 
kerkenraad bestaat uit diakenen, ouderlingen, 
kerkrentmeesters en de dominee. De kerkrent-
meesters zorgen voor het gebouw, de ouderlingen 
verlenen samen met de dominee de pastorale zorg. 
De diakenen zorgen op sociaal en maatschappe-
lijk gebied voor minder bedeelden in binnen- en 
buitenland. We verzamelen geld dat we beste-
den aan goede doelen, zoals het onderhoud van 
de duofiets in het dorp. En jaarlijks organiseren 
we samen met de school een inzameling voor de 

Voedselbank. Met Pinksteren brengen we altijd 
rozen naar de vrouwen in de gevangenis in Nieu-
wersluis, om te laten weten dat er mensen zijn 
die aan hen denken. We ondersteunen het Oek-
raïense gezin dat nu in de Til woont. En door de 
huis-aan-huiscollecte steunen we ook Kerk-in Ac-
tie. Dat is een landelijke organisatie die steun geeft 
aan honderden projecten in zeer veel landen.” 

Op de Lindengracht staan acht Diaconiewonin-
gen, van oudsher bedoeld voor arme mensen. 
Deze huizen worden nog steeds door de kerk 
verhuurd. “Omdat de huizen van de kerk zijn, en 
voor een relatief laag bedrag worden verhuurd, 
bepaalt de diaconie wie daar mag wonen. Van de 
huuropbrengst worden enerzijds de huizen on-
derhouden, de rest van de opbrengst gaat naar 
de goede doelen.” Dan is er ook de wekelijkse 
collecte in de kerk tijdens de dienst. Ook dat geld 
wordt goed besteed, aan zowel het onderhoud 
van de kerk, als een goed doel, dat door de diaco-
nie wordt gekozen. Al met al wordt er met liefde 
en veel inzet zorg en concrete hulp verleend aan 
mensen die dat nodig hebben. Wie interesse heeft 
om de diaconie te ondersteunen kan contact op-
nemen met: diaconie@kerkvanvreeland.nl. Ook 
als u iemand weet die ondersteuning nodig heeft, 
kunt u dat laten weten aan de diaconie. Tips zijn 
altijd welkom!

M.S.

Hart & Ziel: 
Linda Beute-Kruiswijk, 
diaken van de kerk

Hart & Ziel:  
Linda Beute-Kruiswijk, 
diaken van de kerk

“De kerkenraad bepaalt de visie 
van de kerk, waar we naartoe willen 

en wat we willen bereiken”

“Van de huuropbrengst worden enerzijds 
de huizen onderhouden, de rest van de 
opbrengst gaat naar de goede doelen.”

Ga aan de Slag op Slotzicht:
Met veel passie en plezier geef ik tennislessen 

aan de kleintjes maar ook aan 
de halfgevorderden.

Dominique Heidweiler
Mobiel: 0644706098
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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

Bas Schuurmans is bedrijfseconoom en Master 
in Financial Planning. Hij heeft financiële dienst-
verleners in Nederland en daarbuiten geadviseerd 
over klantgerichtheid en werkte bij het Nationaal 
Instituut voor Budgetvoorlichting. Nu hij met 
pensioen is deelt hij om de maand nuttige finan-
ciële tips met zijn dorpsgenoten.

Ha heerlijk, het is weer lente. Het seizoen waar-
in de natuur de belofte van nieuw leven gestand 
doet. Als u goede voornemens heeft opgesteld, 
dan komt het er nu op aan om door te pakken, 
zodat u in de herfst de vruchten van uw inspan-
ningen kan plukken. Heeft u geen goede voorne-
mens gemaakt, neem dan de tijd voor een grote 
schoonmaak, ook van uw geldzaken.

Grote schoonmaak
Lentekriebels leveren de energie om de stapel 
papieren te ordenen. Voor sloddervossen onder 
ons kan de Nibud tabbladen-set behulpzaam zijn. 
Als jaaropgaves, verzekeringspapieren, uitgaven 
voor zorg en kinderopvang, abonnementen, ga-
rantiebewijzen, pensioenbrieven en giften zijn 
gesorteerd, geeft dat reeds een opgeruimd gevoel. 
Nu kunt u verschillende zaken nog eens tegen het 
licht houden. Veranderingen, zoals in gezinssa-
menstelling, in werkzaamheden, in gezondheid 
en bij pensionering hebben invloed op inkom-
sten, uitgaven, verzekeringen, belastingen en/
of vermogen.  Check of u dit jaar in aanmerking 
komt voor toeslagen. Zo is voor een gezin de in-
komensgrens voor de zorgtoeslag aanzienlijk ver-
hoogd naar € 48.224 per jaar.
Houdt ook de lopende verzekeringen eens tegen 
het licht. Zijn de belangrijke risico’s voldoende af-
gedekt of bent u zelfs oververzekerd? Voorbeeld: 
de premie voor een rechtsbijstandverzekering 
wordt voor een groot deel bepaald door hulp bij 

arbeidsconflicten. Als u 
niet meer in loondienst 
bent, kunt u die dekking 
laten vallen en de pre-
mie verlagen.
Kijk ook eens op ver-
schillende vergelijkingssites of het interessant is 
om over te stappen. 
Als u alles op orde heeft, is het doen van belas-
tingaangifte een fluitje van een cent. Check nog 
wel even de gratis belastingtips op de website 
van Consumentenbond en als u tot de ouderen 
behoort, de tips op de website van de bond voor 
ouderen (www.anbo.nl).

Levensloop
De vier seizoenen symboliseren ook de verschil-
lende fasen in ons leven. Voor een ieder is de 
volgende levensfase een avontuur, waar we vaak 
onvoorbereid in terecht komen. Het is dan ook 
fijn om vrienden te vinden in vergelijkbare om-
standigheden, die reeds in de volgende levensfase 
zijn aanbeland. Maak daar een voorjaarswande-
ling mee en vraag hen hoe zij de nieuwe levens-
fase ervaren en of zij tips voor u hebben, ook 
ten aanzien van geldzaken. Want elke levensfase 
vraagt een financieel plan, dat u naar eigen inzicht 
kan inkleuren. Zoekt u inspiratie om slimmer of 
bewuster met uw geld om te gaan, kijk dan eens 
naar de artikelen op de website van Erica Verde-
gaal (www.ericaverdegaal.nl) en/of de website van 
Genoeg: (www.genoeg.nl).
Voor het maken van een financieel plan, toege-
sneden op uw situatie, kunt u terecht bij een on-
afhankelijk financieel adviseur, zoals de financiële 
planners aangesloten bij de FFP (www.ffp.nl).

Ik wens u een opgeruimde 
en onbezorgde lente toe! 

Lentekriebels
             Bas Schuurmans

Woensdagmiddag 8 februari  was het weer ge-
zellig op de PG afdeling van Zorgcentrum  't 
Kampje in Loenen aan de Vecht. Bestuursleden 
van de Stichting Vrienden van 't Kampje maak-
ten, samen met enkele cliënten van de afdeling, 
heerlijke bowl. Deze werd daarna door de bewo-
ners van de afdeling genuttigd. Zo'n activiteit 

brengt gezelligheid en verbinding tussen bezoe-
kers en bewoners. 
Na afloop werden ook de cliënten van de somati-
sche afdeling verrast met een fruitschaaltje. 
Boer Erik, u wel bekend voor heerlijk fruit, deed 
een duit in het zakje om de middag betaalbaar te 
houden.

Fruitbowl in 't Kampje in Loenen aan de Vecht
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Het open landschap ten westen van Vreeland is 
een van de onderzoekslocaties van de Provincie 
Utrecht voor windmolens en zonnevelden. U las 
erover in een vorige Vreelandbode. De zorg voor 
horizonvervuiling en aantasting van onze mooie 
omgeving en natuur wedijvert met het besef dat er 
iets moet gebeuren om op alternatieve manieren 
energie op te wekken.

Geen windmolens, maar wel veertig hoge anten-
nes zorgden vanaf eind jaren ’40 voor ‘horizon-
vervuiling’ in de polder ten oosten van Vreeland: 
de Horstermeerpolder, die aan de overkant van 
het Hilversums kanaal ligt. Hier verrezen in 1949 
tientallen hoge antennes ten behoeve van het 
internationale telefoonverkeer, dat toen via ra-
diofrequenties liep. 

Om de radiofrequenties op te vangen stond aan-
vankelijk een ontvangststation in Noordwijk 
(NORA). De droge zandgrond daar was echter 
niet optimaal voor de ontvangst, daarvoor zou 
een nattere ondergrond veel beter zijn qua gelei-
ding van de korte golf: een vochtige ondergrond 
reflecteert namelijk de zwakke binnenkomende 
signalen. En laat nou de Horstermeer zeer drassig 
zijn! Dit voormalige meer was al in de 17de eeuw 
tevergeefs ingepolderd, omdat er zoveel kwelwa-
ter omhoog kwam. Uiteindelijk lukte het in 1882 
met behulp van stoommachines om het meer als-
nog om te vormen tot land, waarna hier, in deze 
zogenaamde droogmakerij, veel kwekerijen wer-
den aangelegd. 
In 1948 kocht de PTT (Post, Telegraaf en Tele-
fonie) een deel van deze natte polder en richtte 
hier het ontvangststation NERA in (NEderhorst 
den Berg RAdio). In de weilanden werden veer-
tig grote, ruitvormige antennes geplaatst die ge-

richt waren op zendstations in de hele wereld. 
Zo haalden zij radiosignalen van al het overzeese 
telefoon-, telegram- en telexverkeer binnen van 
Argentinië, Batavia, Curaçao en Noord-Amerika 
tot Rome, Shanghai, Stockholm en Tanger. Het 
terugzenden van boodschappen verliep via Radio 
Kootwijk op de Veluwe. De droge grond daar was 
juist weer beter geschikt voor het verzenden van 
radiogolven. Kootwijk en NERA vormden zo een 
twee-eenheid.

In 1950 werd het NERA-gebouw geopend, een 
ontwerp van architect Frans Röntgen. Het stond 
vol met apparatuur, die, samen met de antennes, 
nodig was voor het functioneren van het inter-
nationale telefoonverkeer. Het gebouw was zo 
ontworpen dat het droog bleef, zelfs als de polder 
onder water zou lopen. 
Later werden er naast de ruitantennes ook scho-
telantennes opgericht bij de NERA. Een van de 
schotels heeft bij de eerste uitzendingen van 
de eerste commerciële omroep nog het signaal 
verzonden naar de satelliet. Toen in 1974 trans-
oceanische kabels en satellieten in gebruik waren 
genomen, namen deze de functie van de antennes 
over en radio-ontvangststation NERA sloot haar 
deuren. Tot 2005 zou het gebouw nog in gebruik 
blijven door de Radio Controledienst. Sindsdien 
zijn er nog maar enkele op afstand bediende an-
tennes in gebruik en worden in het NERA-ge-
bouw ruimtes verhuurd. 

Precies dezelfde foto maken als de oude foto was 
niet mogelijk, want het terrein ten oosten van het 
NERA-gebouw is gesloten voor publiek en daar-
bij zeer drassig. In plaats van antennes staan nu 
hoge bomen om het gebouw, een aantrekkelijker 
gezicht dan de oude situatie! 

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:

Antennes in de Horstermeer
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Caroline Berends van De Nederlanden is door 
Gault&Millau uitgeroepen tot gastvrouw van 
2023. Een hele eer, de Gault&Millau is vergelijk-
baar met de Michelingids. De Gooi en Eemlander 
van 14 februari besteedde een hele pagina aan 
deze vakvrouw, die sinds 2007 De Nederlanden 

samen met haar man Wilco runt. “Een gastvrouw 
die let op de details, kleine subtiliteiten in com-
binatie met een exceptionele dosis empathie en 
een waar gevoel voor gastvrijheid”, zijn de begin-
woorden van het juryrapport. Van harte gefelici-
teerd Caroline! 

Vreelanders in de pers

De Vreelandse poppenmaakster 
en -speelster Meike van den Akker 
schoorde hoge ogen op het festival 
Vinterlys in Mo I Rana, Noorwegen. 
De voorstelling ‘Nouveau Fuck’ - ge-
maakt door Cat Smits en gebaseerd 
op een boek van Stella Bergsma, is een 
‘hyperfeministisch’ poppenspel voor 
18 jaar en ouder over onbeschaamd, 
onbescheiden en radicaal vrij zijn. 

De voorstelling kreeg maar liefst vijf 
van de zes sterren en werd geprezen 
om de expressiviteit en de levendig-
heid van de poppen en de dynamiek 
van het verhaal. 

Nog te zien in theater Walhalla in 
Rotterdam (2 april) en Bellevue, 
Amsterdam (24 en 25 mei). 

Ook Paul Fagel viel in de prijzen bij Gault&Millau: 
hij ontving de Lifetime achievement Award. Uit 
het juryrapport: “Fagel stamt uit een familie van 
restaurateurs en chefs. Vader en moeder hebben 
een restaurant en van de negen broers en een zus 
waren er zeven actief in de horeca. 

Hoewel Paul Fagel zijn restaurant in het Arsenaal 
in Naarden tien jaar gelden verkocht is hij nog 
altijd met regelmaat te vinden bij vakwedstrij-
den en andere evenementen in de horeca. Fagel 
volgde nooit een officiële opleiding, maar leerde 
het vak van de beste chefs van Frankrijk. 
Hij was een van de eersten die de Nederlandse 
gasten de nouvelle cuisine presenteerde.” 
Terecht ontving Paul van het aanwezige publiek 
een daverende staande ovatie. 

Paul Fagel

Meike van den Akker

Caroline Berends 


