
Het was weer feest in het dorp begin april,
met name voor de jeugd van Vreeland: de
jaarlijkse kermis stond weer op de Fetha.

Mede door het prachtige weer was het weer
heel gezellig en druk bij de botsauto’s, de
schiettent, de grijpmachines, de draaimo-

len, de boksbal en bij de
suikerspin- en oliebol-
lenkramen. Top-item dit
jaar waren de geweertjes
die de kinderen bij de
schiettent konden win-
nen. Alle jongens uit het
dorp van 7 tot 14 jaar
speelden er uitgebreid
mee op en om de kermis.
Het was dit jaar alweer
de 36ste keer dat de ker-
mis hier stond. Ondanks
sommige geruchten dat
dit jaar de laatste keer
was, heeft de kermis-
baas ons verzekerd dat
de kermis ook volgend
jaar weer Vreeland aan-
doet. 
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Van de redactie
Het leven ziet er weer een stuk vrolijker uit met het lentezon-
netje van de afgelopen tijd. Ook het dorp staat mooi in bloei,
onder andere door de vele bollen die vorig jaar door de
Dorpsraad zijn geplant. Geniet nog even na met de foto in deze
Vreelandbode. Zoals iedere maand komen weer een oer- en een
import Vreelander onder de aandacht in de rubriek ‘rondje
Zuwe’. Deze maand zijn dat Tom Vermeiden, die pas een paar
weken hier woont, en geboren en getogen Vreelander Wim
Fokker. Raymond Molenveld staat in de ‘Schijnwerper’ en in de
rubriek ‘Bedrijvigheid’ leest u over Nicolette van Leeuwe van
Paul Makelaars. Natuurlijk is ook deze maand een Vreelandse
vereniging bezocht en leest u in ‘Wat doen ze nou?’ over het
koor Vreeland Vocaal. Over het voormalige pension Brugzicht
leest u alles in ‘Vroeger en Nu’. Met terugblikken op de gevari-
eerde activiteiten die in ons dorp hebben plaatsgevonden en
met alle informatie over Koninginnedag zit dit lentenummer
weer tjokvol! Zonnige lentegroet van De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

tel.: (0294) - 23 31 79
fax: (0294) - 23 36 04

Op 6 april jl. heeft de Dorpsraad het eerste
exemplaar van het Dorpsplan Vreeland
aan Burgemeester & Wethouders overhan-
digd. Het Dorpsplan geeft een visie op de
ontwikkeling van Vreeland. Het is de be-
doeling het Dorpsplan iedere 5 jaar te ac-
tualiseren waardoor het een “levend docu-
ment” wordt. De leden van de Dorpsraad,
ongeveer 325 van de 640 huishoudens in
Vreeland, hebben in meerdere vergaderin-
gen input gegeven voor het Dorpsplan.
Ook alle verenigingen en instellingen zijn
om hun mening gevraagd. Tenslotte zijn
enkele werkgroepen in het leven geroepen
om specifieke onderwerpen uit te diepen
zoals bijvoorbeeld de parkeerproblema-
tiek en de geluids- en milieunormen bij de
nieuwe school. Het resultaat mag er zijn.
Het Dorpsplan is uitgegeven in een hand-
zaam boekje waar tekst en schitterende fo-
to’s van het dorp elkaar afwisselen. De
vormgeving was in handen van Anouk
Pruim. Het Dorpsplan is tijdens de ALV op
8 april jl. aan alle aanwezige leden uitge-
reikt en is ondertussen aan de andere le-

den huis-aan-huis verspreid. Het boekje is
ook verkrijgbaar bij de Dagwinkel en
Tierelantijn in Vreeland. 

Dorpsraad presenteert Dorpsplan 

Vrolijke Kermis

Lustrum en reünie CSV
Reunie
In de 1e week van september viert basisschool CSV het 100-ja-
rig bestaan van de school. Tijd dus voor een grootscheepse re-
ünie op zaterdag 4 september 2010 tussen 15.00 en 19.00 uur.
De ontvangst is in de nieuwe school op de Niftarlakelaan. Een
mooie gelegenheid om die ook eens van binnen te bekijken. 

Lees verder op pagiana 10

Joost de Haan, verantwoordelijk voor 
de tekst van het Dorpsplan en sinds 

8 april jl erelid van de Dorpsraad. 
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: gemeente@loenen.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.loenen.nl
Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur
Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241 CP Kortenhoef
Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel. 230400
loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huishoudelijke ondersteuning 
tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel. 231315
Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl
Dorpsraad Vreeland
p/a Raadhuislaan 3, Vreeland
tel. 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Vivium Klantenservice
Woonzorg-Thuiszorg-Services
Postbus 406, 1270 AK Huizen
Tel. 035-6924924, www.vivium.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting
Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace
Inklaar, Juliette Jonker, Annelies
Weijschedé, Renée Bink, Saskia lutje
Beerenbroek-Nooij en Barbara Mees
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Connie
Lohuis en Engeline van Ee
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag
Administratie: Carola Marseille 
(penningmeester)  
Website: Rens van der Meer. 
Oplage: 1000 exemplaren. Drukker:
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 12 mei 2010 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 20 mei.

De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten, danwel
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Protestantse Gemeente Vreeland
zo 25 april 10.00 ds. R. Abma
zo 2   mei 10.00 ds. H. Schorren
zo 9   mei 10.00 ds. R. Abma 
do 13 mei 09.00 ds. H. v.d Vegt
zo 16 mei 10.00 ds. R. Abma

Ludgerus Parochie
zo 25 april 10.00 Pastor Vernooy
za 8 mei 10.00 Pastor Poppelaars
do 13 mei 10.00 Pastor Vernooy
zo 16 mei 10.00 Pastoor Geurtsen

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, tel. 0294 - 26 54 48

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel” centrum 
voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl

22 april Onderlinge wedstrijd 
DOS jongens, gymzaal

26 april Onderlinge wedstrijd 
DOS meisjes, gymzaal

29 april Koninginnenacht bij Cor, 
vanaf 21.00 uur

30 april Koninginnedag
(lees alle info op pag. 3)

5 mei Bevrijdingsdag
Bevrijdingsbal bij Cor, 
Taveerne de Vecht, va 21.00 uur

8 mei Plantenmarkt, 
Kerkplein, 9.00-14.00 uur
Open Molendag

15 mei Uitmarkt Vechtstreek, 
Bloklaan in Loenen 12.00-21.00 

15/16 mei Kunstronde Vecht & Plassen
23/24 meiKunstroute Wijdemeren
tot 25 meiExpositie Jan F. Bogema 

in ‘t Kampje

Vechtzooitje
Gezocht: Wie heeft er een portable CD speler
over voor de Spaanse les op de CSV?
Contactpersoon: Myriam Lembeck 
06-47674315.

Straatweg 1
3621 BG Breukelen
Tel. (0346) 561478,
fax (0346) 283400 
info@deolifant.nl

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
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Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355 
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet
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Koninginnedag staat dit jaar in het teken
van sport en sportiviteit. Vele klassiekers
ziet u terugkomen in het programma.

Donderdag 29 april
Zonder Koninginnenacht geen Koningin-
nedag, dat zult u met ons eens zijn. Komt
daarom allen op donderdagavond vanaf
21.00 uur naar Cor voor een sportief
drankje en - test uw uithoudingsvermo-
gen - lekker dansen onder de bezielende
muzikale leiding van DJ’s John en Erik.

Vrijdag 30 april
Om 8.00 uur wordt u uiteraard gewekt
door de enige echte ‘Vreelander
Herauten’. Vergeet u niet uw vlag en wim-
pel buiten te hangen? Ontbijten doet u
ook dit jaar weer om 9.00 uur op het
Kerkplein en, ach waarom ook niet, aan
uw eerste oranjebittertje(s) kunt u dan
reeds nippen. 
Aansluitend aan het ontbijt mogen het
Kerkplein, de Klapstraat en de Voorstraat
omgetoverd worden tot een heuse vrij-
markt van 10.00 - 12.30 uur; nestelt u zich
met tafel of picknickkleed en laat oude
boeken, kleding, radio’s (u verzint het
maar) van eigenaar wisselen (vergeet voor-
al uw oude sportkleding en sportattribu-
ten niet mee te nemen!). Koffie met
Oranjegebak is er om 10.30 uur voor onze
geridderden en oud-Oranjecomitéleden
in het Dorpshuis; zij ontvangen separaat
een uitnodiging van het Oranjecomité.
Ook niet-geridderden zijn natuurlijk van
harte welkom in het Dorpshuis voor een
kopje koffie en oranjegebak!
Om 12.00 uur begint de heuse Tour de
Vreeland; jong en oud mag meedoen:
maak van uw fiets en outfit een sportieve
creatie en maak indruk op de jury - wel-
licht een fiets met zijspan, een ski-fietsen,
een voetbalfiets of een fiets als paard (met
of zonder ruiter)? Leef u uit, help uw
(buurt)kinderen met het ‘pimpen’ van
hun fiets en doe vooral mee. Sportiviteit
en creativiteit zullen worden beloond!
De kinderspelen beginnen om 14.00 uur,
op en rond het grasveld bij de Floraweg.
Kinderen in sportieve kleding verdienen
extra punten!! Inschrijven kan vanaf 13.45
bij de Oranjekraam aldaar. 
OPROEP: Het Oranjecomité stelt een uur-
tje van uw assistentie bij de kinderspelen
bijzonder op prijs: bij elk van de spelen

zijn een of twee volwassenen nodig om
het spel in goede banen te leiden en de
scorekaarten in te vullen - meldt u zich
aan bij de Oranjekraam of, liever nog,
voortijdig bij een van de leden van het
Oranjecomité: Els van Gils, Frans Cleton,
Kees van der Donk, Anne Tusveld,
Raymond van de Spoel en Misha lutje
Beerenbroek.
Eveneens om 14.00 uur begint de histori-
sche fotopuzzeltocht door Vreeland, uit-
gezet door de Historische Kring Loenen -
een uitgelezen kans om uw mooie
Vreeland en haar geschiedenis (nog) beter
te leren kennen; de routebeschrijving
kunt u afhalen in de Oranjekraam. Door
de nieuwe opzet met foto’s is de tocht ook
zeer geschikt voor kinderen.
Ook dit jaar is het er weer en wel om 16.30
uur: het Waterspektakel bij de Van
Leerbrug en De Nederlanden, voor velen
het sportieve hoogtepunt van
Koninginnedag in Vreeland! Wat we dit
jaar gaan doen houden we nog even ge-
heim, maar kom vooral allemaal, en doe
mee! Handdoekje mee wellicht?
Vanaf 14.00 uur gaat de bar al open in de
feesttent op de Floraweg, maar de
Oranjeborrel zal pas echt losbarsten om
17.30 uur met een spetterend optreden
van de Vreelandse Streetdance. Komt dat
zien! Ons aller Visprinses Renate is ook
weer van de partij en voor een sportief
glaasje voor, tijdens en na het waterspek-
takel kunt u terecht bij De Nederlanden.
Het dagprogramma sluit om 20.30 uur,
maar u kunt aansluitend bij Cor terecht
om na te borrelen, uit te hijgen of, voor de
echte die-hards, een heuse afterparty.
“Mister X” zal dan nog een spetterend op-
treden verzorgen!

Het Oranjecomité verheugt zich op een
sportieve, zonovergoten Koninginnedag
in ons mooie, gezellige Vreeland. Tot dan!

Koninginnefeest 2010 ‘Sportief Vreeland’ Hulde voor onze sponsoren
Saskia Brocante Profinion Finance & management Services
De Eterij Montagebedrijf R.v.D. Spoel
Hoefijzer Rijschool Dagwinkel Aloys Hageman
Arends banden Service Auto Oskamp
Autobedrijf E.V.A.B.  B.V BP Vreeland
Duoform De Olifant
Bon B.V. Aannemingsbedrijf Het Dorpshuis
Hydrolic Service Mijdrecht Kaas en ijsboerderij ̀ `De Willigen``
Mtel Notariskantoor Engelbracht
Tierelantijn Mode & Accessoires Fysiotherapie Vreeland
Bert van Vliet Timmer- & Onderhoudsbedrijf Allsafe
F. M. van Monsjou Orthodontiepraktijken Vreeberg BV
Greif Nederland bv Industrial Packaging & Services Driessen- Vreeland
The International Nutrition Company Royal VIV Buisman
Technisch installatiebedrijf Van Lindenberg B.V Rabobank
Theo Petri  Kunsthandel en Lijstenmakerij

Ism Bakkerij Vooges kunt u uw Oranje 
gebak dit jaar toch in Vreeland ophalen!!!!

Bestel uw oranjegebak en kom het op
Koninginnedag tussen 10:00 en 11:00 uur 

afhalen in de DAGwinkel!!!!!!!!!!!!

OranjeTompouce € 1,70 per stuk     
aantal...............

Oranje Moorkop € 1,70 per stuk     
aantal...............

Naam:........................................

Telnr.:........................................
Uiterste inleverdatum is woensdag 28 April 2010.

Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

�

Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

Onze plaatselijke supermarkt heeft sinds
kort niet alleen heerlijk brood van bakker
Vooges uit Aalsmeer. Wie in de Dagmarkt
loopt ruikt het al: hier wordt ook vers
brood gebakken. Na het onverwachte ver-
trek van bakker Boonzaaijer had Aloys ge-
lijk zijn plannen klaar. Hij zocht een nieu-
we leverancier van brood én schafte een
oven aan. ‘Ik bak zelf de harde broodjes,
croissants, gevulde koeken en stokbroden
af. De producten zijn van Crousti France.
En eerlijk gezegd loopt het als een trein.
Het is als een lopend vuurtje door het
dorp gegaan. Nog liever had ik een warme
bakker én slager in het dorp gehad. In ie-
der geval hebben de Vreelanders nu weer

vers brood. En gebak hebben we op bestel-
ling. Ook voor Koninginnedag!’ C.L.

Aloys nu ook ‘warme bakker’
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Houd 
Vreeland 

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

Buitenzonwering
Binnenzonwering

Rolluiken
Horren

• Shutters
• Terrasoverkapping
• Lifestyle artikelen
•

Showroom: Nieuw Walden 33
1394 PA Nederhorst den Berg

Tel. 0294-255501 www.rofazonweringen.nl

Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 11.30 tot 20.00 uur 
en op maandag zijn wij gesloten.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

* VERKOOP * SCHADE * REPARATIE * APK*
Binnenweg 24c - Loenersloot - Tel. 0294-293300

Wellicht zijn ze al bij u aan de deur ge-
weest, kinderen van basisschool CSV die
geld inzamelen voor de kindertehuizen in
Nepal. Oud-leerling van de school, Inger
van Nes uit Vreeland, is voorzitster van de
Nederlandse tak van de stichting Umbrella
in Nepal en maakte de school in het afgelo-
pen jaar attent op dit project. De school be-
sloot daarop het geld wat in de projectweek
opgehaald is te schenken aan dit doel.
De jaarlijkse projectweek van de basis-
school heeft dit jaar als thema “Landen”.
Elke klas stond vanaf half april een hele
week in het teken van een bepaald land.
Donderdag 22 april is de projectweek af-
gesloten met een tentoonstelling voor alle

ouders van de school. Zo werden er
Amerikaanse hot-dogs verkocht, werd er
een Hollandse klompendans opgevoerd
en galmde er Chinese muziek door de
school. Ook verdiepten de kinderen van
de bovenbouw zich in landen als India en
Egypte en leerden over allerlei aspecten
van het leven in die gebieden. De kinderen
gaan nog door met geld inzamelen tot
Koninginnedag. De totaalopbrengst
wordt na de meivakantie bekendge-
maakt. Wilt u ook iets geven aan de stich-
ting? Dan kan dit door een storting op
Rabobank-rek.nr.: 154488925 t.n.v.
Stichting Paraplu Nepal. Meer info op
www.stichtingparaplunepal.nl. S.B.

Actie basisschool CSV voor goed doel

Ook in Vreeland zal op 8 mei korenmolen
“de Ruiter” de deuren open zetten om een ie-
der te ontvangen. Speciaal op deze dag zul-
len drie plaatselijke kunstenaars hun werk
in de molen exposeren. Een goede gelegen-
heid om een bezoek aan de molen te bren-
gen en weg te dromen in de ambachtelijke
wereld van de korenmolen, omgeven met
de kunst van de plaatselijke kunstenaars uit
Vreeland. Neem gerust kinderen mee. Met
de handmolen kunnen ze zelf graan verma-
len tot meel om thuis lekker koekjes te bak-
ken. Uiteraard zal de molenaar tekst en uit-
leg geven over allerlei aspecten van en over
de molen. De bewoners van de molen, Bert
Schwitters en Luc van Hellemond, hebben
ook dit jaar weer besloten er iets bijzonders
van te maken. Schwitters: “We bieden
Dieuwer Elema, Maarten Vlam en Liesbeth
Romeijn de gelegenheid hun werk te expo-
seren.” Tijdens de Open Molendag krijgt
Korenmolen De Ruiter een paar honderd be-
zoekers. Elema en Romeijn lachend: “Zo
worden we met deze expositie nog wereld-

beroemd in Vreeland.” Na de Open
Molendag zullen de schilderijen nog drie za-
terdagen in de molen te zien zijn. Tot slot
vertelt Schwitters nog dat er tijdens de Open
Molendag pannenkoeken worden gebak-
ken, uiteraard van meel van de molen. Wie
het werk van de kunstenaars vast wil bekij-
ken kan terecht op www.vlamkunste-
naar.nl; www.dieuwerelema.nl en op de site
www.liesbethromeijn.nl. Informatie over de
molen is te vinden op www.korenmolende-
ruiter.nl C.L.

Bijzondere Open Molendag in Vreeland

Weet u het nog? Vorig jaar werden op de
Dorpsdag vele bloembollen geplant, die
Lodewijk van Monsjou ter beschikking had
gesteld voor het dorp. In de stromende re-
gen waren er toen helaas slechts enkelen
die de bollen plantten, maar gelukkig is het

resultaat dit voorjaar goed te zien! Wat ziet
het er vrolijk uit op het speelveldje naast de
Boterweg en Duinkerken, narcissen en kro-
kussen in mooie ringen om de bomen ge-
plaatst. Een idee dat voor uitbreiding vat-
baar is!

Bloemenweelde in het dorp

Tweewielers
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg, Tel. 0294 - 25 36 46

Altijd wind mee met een elektrische fiets
Wij zijn dealer van GIANT, GAZELLE, BATAVUS en MONTEGO

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

Kroon

DE NEDERLANDEN ZOEKT 
VAKANTIE/WEEKEND KRACHTEN

Vind jij het leuk om bij ons in de bediening of huishouding aan de
slag te gaan in de weekenden en in de vakanties? Tevens voor 
het serveren van drankjes op de lounge bankjes op de dijk.

Vanaf 16 jaar. Interesse? Bel dan met Caroline Berends 
op 0294 23 23 26 of mail naar info@nederlanden.nl
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Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

Tel. 0294 - 232417   E-mail info@demper-consultancy.nl

Bestuursleden gezocht
Welke Vreelanders maken het DOS-be-
stuur weer compleet? Er zijn vacatures
voor de voorzitter en een algemeen lid.
Leuke uitdagingen zoals onderlinge wed-
strijden, uitvoering streetdance en geza-
menlijk meelopen met de avondvierdaag-
se liggen klaar om georganiseerd te wor-
den. U kunt voor info terecht bij Monique
Driessen of Astrid Zeldenrijk.

Onderlinge wedstrijden
Op donderdag 22 april is de onderlinge
wedstrijd turnen voor de jongens en op
maandag 26 april is de onderlinge wed-
strijd voor de meisjes en kleuters. Publiek
is natuurlijk deze beide dagen van harte
welkom. Alle deelnemers worden ver-
zocht om op de website van DOS te kijken
hoe laat ze aanwezig moeten zijn (deze
tijd kan anders zijn dan de normale les-
tijd).

Recreantendag
Op zaterdag 10 april 2010 heeft gymnas-
tiekvereniging DOS Vreeland samen met
DAW Nigtevecht de individuele recrean-
tenwedstrijd van rayon de Vechtstreek in
Breukelen georganiseerd. Een hele klus,
extra toestellen naar de zaal brengen, re-
gelen van alle medewerkers, diploma’s
maken, etc. Met veel deelnemers van
Fraternitas, Gym&Move, Vleuten,
Abcoude, Nederhorst den Berg, Nilo,
DAW, DOS, Gems en Veenland was de dag
van 08.00 uur tot 18.00 uur vol gepland.
Deze wedstrijd is voor alle jongens en
meisjes uit rayon de Vechtstreek die niet
meedoen aan de ‘echte’ individuele wed-
strijden en op recreanten niveau turnen.
Gezien het aantal inschrijvingen vinden

de recreanten turners het leuk om te strij-
den tegen turners van andere verenigin-
gen. Van DOS deden mee Dimo Goudsmit,
Joris van Dijk, Daan Zeldenrijk, Jan
Driessen, Jouke Hompes, Pink van Dijk,
Eke Verhoeff, Renée Ypeij, Britt van
Kampen, Kiki lutje Beerenbroek, Nena
van der Meer, Margot Driessen en
Margaux Lindenkamp. Maar liefst zes van
onze deelnemers konden een medaille in
ontvangst nemen. Margaux en Jouke ston-
den op het hoogste podium, Jan en Dimo
kregen een zilveren medaille en Margot
en Britt de bronzen medaille. Ook de
Vreelandse Jet Hageman (turnt bij
Nederhorst) stond op het hoogste podi-
um. Alle uitslagen van de deelnemers en
veel foto’s van deze dag zijn te vinden op
de website van DOS: www.dosvreeland.nl. 

Voorronde heren turnen
Zaterdag 20 maart deden vijf leden van
DOS mee met de eerste voorronde van de
heren turncompetitie in Ochten. Bij de
benjamin, 3e divisie, NTS 13 gingen maar
liefst 33 deelnemers van start, waaronder
2 deelnemers van DOS, Marnix Hazelhoff
en Oscar van Dis. Marnix behaalde heel
knap een zesde plaats en heeft zich hier-
mee reeds geplaatst voor de finale. Oscar
behaalde een keurige 21e plaats. Bij de pu-
pil, 5e divisie, NTS 11 behaalde Jelle de
Vries een 22e plaats, ook hier een erg
groot deelnemersveld. Jasper Versluis
deed mee bij de jeugd, 6e divisie, NTS 11,
hij behaalde een 8e plaats. In de laatste
ronde deed Tommy van Toor mee. Hij
deed voor het eerst keuze oefenstof en
mocht dus zelf alle oefeningen op de toe-
stellen samenstellen. Tommy werd 6e bij
de jeugd, 5e divisie, NTS 10 en was tevre-
den met zijn plaats. 

DOS Vreeland

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

De plantenmarkt commissie van de
Protestantse Gemeente Vreeland heeft
ook dit jaar weer de traditionale planten-
markt georganiseerd ten behoeve van het
onderhoud van het orgel en de vleugel in
de St. Nicolaas kerk.
Op zaterdag 8 mei van 9.00 tot ca. 14.00
uur hopen wij u allen te zien op het
Kerkplein. Er is weer een enorm aanbod
van geraniums, vlijtige liesjes, lobelia’s en
veel andere zomerbloeiers. De planten
zijn per stuk of in hanging baskets te
koop. Als vaders met hun kinderen nog
een moederdagcadeau willen samenstel-
len van buitenplanten dan helpen wij
graag met het opmaken van een mand of

bak. Ook kant-en-klare bakjes zijn aanwe-
zig. Naast de planten zijn er ook weer tuin-
accessoires van heden en uit grootmoe-
derstijd te koop. 
Er is hard gewerkt aan nieuwe decoraties
zowel van hout, ijzer en textiel. Wat te
denken van een tuinfeest met een prach-
tig genaaide vlaggetjes-slinger.
Tot ziens op de plantenmarkt. Komt allen
vroeg, want OP= OP. Zet de bloemetjes
maar buiten en verander Vreeland en om-
streken in een kleurige streek met de
mooiste zomertuinen.

Namens de plantenmarkt commissie,
Koos van Nes

8 mei Plantenmarkt op het Kerkplein
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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

Nicolette ontvangt mij op het kantoor van
Paul Makelaars. Ze is lang, slank en blond
maar wat wel opvalt is dat ze zich wat voor-
zichtig beweegt. Ze blijkt tijdens het skiën
een paar ribben gebroken te hebben en
heeft, om het allemaal een beetje op z’n
plaats te houden, een korset om. Dat weer-
houdt haar er echter niet van gewoon haar
werk te doen: klanten telefonisch te woord
te staan, moeiteloos te schakelen tussen de
diverse gesprekken en ondertussen tegen
mij honderduit te praten. Wel stoer, die
Nicolette. 
De baas van Nicolette is Paul Baas. Hij werk-
te 17 jaar als makelaar in Utrecht voor hij
ruim 6 jaar geleden voor zichzelf begon in
Nieuwersluis. Nicolette, die net haar make-
laarsopleiding had afgerond, kreeg het ad-
vies bij Paul langs te gaan en dat klikte met-
een. Nicolette stroomde langzaam in maar
werkt nu vrijwel fulltime en is daarnaast al-
tijd telefonisch bereikbaar. 
Nicolette gaat niet alleen met mensen naar
huizen kijken, haar werk omvat veel meer
dan dat: ze voert verkoopgesprekken en zoe-
kersgesprekken  waarin een inventarisatie
gemaakt wordt van wat mensen willen. Ze
maakt foto’s van de huizen, bewerkt die
voor Funda en schrijft de bijbehorende tek-
sten.   Maar het makelen vindt Nicolette ei-
genlijk het leukste onderdeel. Wat neer-
komt op het matchen van mensen met hui-
zen. Komt er een huis op de markt, dan
heeft ze altijd een lijstje van mensen in haar
achterhoofd die daarin geïnteresseerd zou-
den kunnen zijn en een telefoontje daar-
over is het logische gevolg. Door persoonlij-
ke benadering kun je je volgens Nicolette
onderscheiden in de makelaarsmarkt.  
Nicolette is opgegroeid in Amsterdam in een
gezin met 5 meiden. Na haar middelbare
school ging ze meteen in dienst bij Transavia
en deed daarnaast al haar opleidingen in de
avonduren.  Ook werkte ze jarenlang in de sa-
lespromotion en de reclame. In het make-
laarsvak komt  alle door haar opgedane werk-
ervaring samen. Nicolette is een duizendpoot
die het heerlijk vindt om zelfstandig te wer-
ken en tevens de bounser van haar leidingge-
vende te zijn. 
In het huidige pand waar Paul Makelaars
nu gevestigd is, Brugstraat 1 in Loenen, zat
voorheen een schoenenwinkel. Daarna
kwam er  een postkantoor. Paul Makelaars
mocht de etalages huren en kon het pand
later kopen. Een ingrijpende verbouwing
volgde.

Wat vindt Nicolette het leukste aan haar
makelaarsvak? ‘Waarom zijn dingen leuk?
Omdat je toch met mensen te maken hebt.
Huizen zijn huizen maar mensen maken
het leven leuk. Een huis moet voelen als een
jas. Af en toe vallen mensen als een blok
voor een huis maar het gebeurt veel vaker
dat ze zien dat ze er een heel gaaf huis van
kunnen maken door wat dingen te verande-
ren.’ Nicolette vindt het fantastisch als door
mee te denken, mensen tot de koop van
hun huis overgaan en daar vervolgens zo ge-
lukkig mee zijn. Dat geeft haar een kick.
Ooit kocht Nicolette haar eigen huis waar
heel veel aan moest gebeuren. Ze vroeg haar
buurman, de inmiddels overleden architect
Ehlhardt, of hij met haar mee wilde denken
om er iets moois van te maken. ‘Natuurlijk’,
zei hij, ‘ik kijk er toch ook op uit.’ Paul Baas
is nu ook eigenaar van Van Scherpenzeel
Makelaars. Hij heeft 5 kantoren overgeno-
men die het meer Utrechtse gedeelte bestrij-
ken. Paul Makelaars richt zich met name op
de 5 dorpen van de Gemeente Loenen en
daarnaast op Abcoude, Baambrugge,
Breukelen, Loosdrecht en Breukeleveen,
naast  ‘uitstapjes’ naar bijvoorbeeld
Amsterdam of Hilversum. Samen bestrijken
ze dus een vrij groot Vecht-gerelateerd ge-
bied.
Zoon Siebe komt met een vriendje langs om
te lunchen bij zijn moeder op kantoor. We
eten lekkere broodjes en de jongens vertel-
len hun verhalen over school. Zo kan
Nicolette ook haar rol als moeder van twee
zonen combineren met haar makelaars-
vak.

R.B.

Restaurant Het Arsenaal, 
Brasserie Paul Fagel met de Binnentuin 

& Theaterzaal ‘Klein Arsenaal’
Welkom op de plaats waar ambiance en gastronomie elkaar ontmoeten in het 

historische decor van Naarden-Vesting. De combinatie van drie locaties met elk
een geheel eigen karakter en sfeer maakt Arsenaal Restaurants Paul Fagel uniek

en multifunctioneel. Het Restaurant Het Arsenaal, De Brasserie Paul Fagel 
en de Binnentuin en Theaterzaal Klein Arsenaal (ruim 200m2) hebben een 

gemeenschappelijk kenmerk: de gastronomische magie van Paul Fagel.
Het is onze uitdaging om u te verrassen met een arrangement dat perfect bij u 
en uw gasten past. Daarom is letterlijk alles mogelijk bij Arsenaal Restaurants

Paul Fagel. Van ingetogen, intieme lunches en diners tot grote evenementen.
Maar ook voor een onvergetelijk huwelijksfeest is Arsenaal Restaurants 

Paul Fagel de perfecte plek. Zeker omdat we sinds augustus 2009 een officiële
trouwlocatie in Naarden-Vesting zijn! U kunt zelfs het ja-woord uitspreken 

in de mediterrane Binnentuin van Het Arsenaal.

2 gangen Lunch menu à € 29,50 inclusief café complet 
3 gangen Diner menu à € 35,00

7 dagen per week geopend voor diner.
Van maandag t/m vrijdag tevens geopend voor de lunch.

Kooltjesbuurt 1, 1411 RZ Naarden-Vesting
info@paulfagel.nl • 035 - 694 91 48 • www.paulfagel.nl

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

Bedrijvigheid in en rond Vreeland
Nicolette van Leeuwe van Paul Makelaars OG

Sinds kort heeft Matrix een nieuwe Biolage
lijn waarbij het milieu voorop staat. 
De producten zijn vrij van schadelijke stof-
fen zoals parabenen, sulfaten en siliconen.
Dus geschikt voor mensen die een gevoelige
hoofdhuid hebben of allergisch zijn voor
bepaalde stoffen. De producten zijn voor-
zien van het Europese Ecocert goedkeu-
rings certificaat, de verpakkingen zijn bio-
logisch afbreekbaar en gemaakt van gerecy-
cled materiaal.
De kleuring Dream Age van Matrix is speci-
aal ontwikkeld voor een beter grijs dekkend
resultaat en geeft meer glans en stevigheid

aan het haar. Het product bevat minder am-
moniak en is daardoor eveneens geschikt
voor de gevoelige hoofdhuid. 
Ook zijn deze zomer ook weer nieuwe kleu-
ringen van Mystique Mocha in de kapsalon.
De mooie goudtonen zorgen voor een
mooie en levendige kleur.
Tot slot hebben wij nu de lichaamsverzor-
gingsproducten van Greenland in de win-
kel, eveneens met het Ecocert certificaat.
Bent u nieuwsgierig geworden of vindt u
het tijd voor een nieuwe kleur of coupe?
Laat u adviseren en bel voor een afspraak
met het Belleza-team 0294-230028.

Belleza haarmode- Groen is de toekomst!
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Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

Vanaf nu: 
BROOD en BANKET van 

Bakkerij VOOGES

Bake Off
In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

de Angstel
LIJSTENMAKERIJ

Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.
Schilderijen, prenten enz.

Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag zijn wij

van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991

Zaterdag 15 mei 2010 wordt op het terrein
achter het voormalig hotel ‘het Wapen
van Loenen’ aan de Bloklaan  in Loenen
een recreatieve uitmarkt georganiseerd
door de Vereniging Vrienden van de
Vechtkronkels. Deze dag presenteren de
bedrijven die actief zijn in de recreatieve
sector hun waren; van botenverhuur,
wandeltochten en overnachten tot ho-
ning- en sap-proeverijen. Met de markt wil
de organisatie de Vechtstreek profileren
als toeristische regio met een rijke historie
èn een rijke cultuur. Lokale en regionale
aantrekkelijke producten, vaardigheden
en bijzonderheden die de aandacht kun-
nen vestigen op onze prachtige en bijzon-
dere regio zullen zich hier presenteren.

Tijdens de markt zullen er diverse muzi-
kale en theatrale optredens plaatsvinden.
Ook voor (beeldend)kunstenaars is een
plek gereserveerd. Kortom de Vechtstreek,
vanaf de Weerdsluis tot voor Pampus, laat
zien wat zij in huis heeft. De markt duurt
van 12.00 uur tot 21.00 uur, met om 16.00
uur de bekendmaking van de Nachtburge-
meester van de Vechtstreek.
De Vereniging Vrienden van de Vecht-kron-
kels is verantwoordelijk voor het concept en
de realisatie van het evenement. Wilt u meer
informatie of wilt u alvast een plek reserve-
ren, dat kan via: www.vechtkronkels.nl of
vrienden@vechtkronkels.nl
Meer informatie kunt u inwinnen bij polder-
wachter Marcel Blekendaal: 06 15373226

Recreatieve Uitmarkt Vechtstreek

Kunstronde Vecht & Plassen
Tot groot genoegen van veel kunstliefheb-
bers wordt dit jaar opnieuw de inmiddels
befaamde Kunstronde Vecht & Plassen ge-
organiseerd. De Ronde heeft zich ten doel
gesteld het beste dat de Vecht- en
Plassenstreek te bieden heeft op het ge-
bied van beeldende kunst, te promoten en
zichtbaar te maken voor een groter pu-
bliek. Het werk van de kunstenaars en ga-
leries wordt voor deelname op kwaliteit
en diversiteit getoetst om dit doel te kun-
nen waarborgen.
De Kunstronde is een evenement geble-
ken waar ieder jaar weer veel mensen uit
heel Nederland op afkomen. Op de mooi-
ste en meest verrassende plekken in deze
streek, op woonarken en boerderijen, in
galeries en beeldentuinen wordt u met
open armen ontvangen door de deelne-
mende kunstenaars en galeriehouders
die wonen en werken in deze inspireren-

de omgeving. Zij bieden u met alle plezier
een ‘kijkje in de keuken van hun kunst’.
En juist het laagdrempelige karakter van
de Ronde geeft u de gelegenheid deze lo-
kale kunst van hoge kwaliteit te bekijken
en te kopen.
Dit jaar vindt de Kunstronde plaats op za-
terdag 15 en zondag 16 mei, van 11 tot 17
uur. De Ronde beslaat ongeveer 30 kilome-
ter en voert langs de Vecht, van Maarssen
tot Vreeland en langs de plassen, van
Kortenhoef, Loosdrecht tot aan
Tienhoven. De plekken langs de route
waar u kunt binnenlopen zijn herken-
baar aan de groen/blauwe Kunstronde
vlaggen. Voor meer inhoudelijke en logis-
tieke informatie kunt u terecht op:
www.kunstronde.nl. Namens de deelne-
mende kunstenaars, galeriehouders en
kunsthandels: van harte welkom en graag
tot ziens op een van deze dagen.

In het verzorgingshuis ‘t Kampje aan de
Prinses Marijkeweg te Loenen a/d Vecht
exposeert  Jan F. Bogema uit Ter Apel in
Groningen. De heer Bogema was in de ja-
ren 1963 tot 1965 verbonden aan de open-
bare lagere school in Loenen en in 1965
werd hij directeur van openbare school in 
Vreeland. Bogema schildert in de traditie
van  ‘De Ploeg’, een bekende schildersbent
in de provincie Groningen tussen 1925 en
1950. Schilderijen werden met losse hand
in felle kleuren opgezet; veelal landschap-
pen. Invloed van het Duitse expressionis-
me  is duidelijk herkenbaar. Zelf heeft
Bogema ook tal van tentoonstellingen ge-
organiseerd in het museum Het Klooster

te Ter Apel. De werken zijn tot 25 mei te be-
zichtigen tijdens de openingsuren.

Expositie Jan Bogema in ‘t Kampje

Boerderij Noord-Groningen

De Kunstenaars in dit mooie gebied hou-
den open atelier voor u op zaterdag 23 en
zondag 24 mei, van 11:00 tot 17:00 uur.
De jaarlijkse Kunstroute brengt u dit jaar
op vele mooie locaties in het waterrijke ge-
bied van Wijdemeren. Het startpunt van
de route bevindt zich in de Oude School
´Het Kraaiennest´, Kortenhoefsedijk 145.
Hier is een kleine expositie ingericht met
het veelzijdige werk van alle deelnemen-
de kunstenaars, zodat u zich hier alvast
kunt oriënteren op het atelierbezoek van
uw keuze. Schilderijen, beelden, kera-

miek, sieraden en fotografie, er is voor elk
wat wils te zien! In het startpunt vindt u
alle informatie over de route en alle deel-
nemende kunstenaars, wiens ateliers te
herkennen zijn aan de vlag met de drie-
kleurige Kunstroute Wimpel.
De volgende kunstenaars heten u van har-
te welkom: Tony Beydorff, Dick ‘t Hoen,
Ingrid Jansen, Will Kellermann, Maria
Klein, Marjolein Knol, Emma van der
Meulen, Jacky Sluyter en Maarten Vlam.
Gastexposanten zijn Pieter Schouten,
Nico van der Wolk en Evert Boeve.

Kunstroute Wijdemeren
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Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woendag 10.00 - 13.00 uur

Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 

Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

Welkom!
Nog één nachtje slapen en dan... nog lan-
ger geduld hebben: je afspraak wordt uit-
gesteld. Wat jammer! Nu kun je 2 dingen
doen. Een klein beetje mokken of ...er een
feestje maken. Of allebei natuurlijk! Dat
deden de Razende Reporters. Ze moesten
2 weken langer wachten om de
Burgemeester te interviewen. Niet ge-
treurd! Eerst aten ze zelf alle zelfgebakken
koekjes voor de Burgemeester op. Toen
gingen ze op avontuur. Zijn er al jonge die-
ren in Vreeland geboren? Jawel! Maar
waarom mogen we er niet bij in de buurt
komen? Hoe zit dat precies? We vroegen
het aan Corrie de Veer. Verder een
Vreelandse strip van Bennet, een prijs-
vraag en tips voor de vakantie. Welk dier
zou jij het liefste willen zijn? En beloofd:
volgende maand het interview met de
Burgemeester. Veel leesplezier!

Interview met Corrie  
boerderij Singel / Spoorlaan
We zijn naar de boerderij op de Spoorlaan
geweest. We wilden door het hek. Maar
het mocht niet want misschien kwam er
dan de Q-koorts. Dus we gingen naar het
huis van Corrie. Daar kregen we een uitge-
breid verhaal. 
Ik ga je iets vertellen over een lammetje.
Het lammetje is 4 weken oud en het weegt
13 kg (best veel voor 4 weken). 
Het lammetje heeft geen naam, dat gaat
elektronisch. Het drinkt de eerste 3 maan-
den melk bij zijn moeder. Na 2 weken be-
gint het ook een beetje bix en hooi te eten.
Het blijft nu nog bij zijn moeder, pas later
zal het alleen in het veld mogen.
Door: Madelein van den Hoogen (10 jaar)
P.S.: Corrie vindt het ook niet leuk dat wij
geen pasgeboren lammetjes mogen zien.
Zo moet het door een wet van de minister.
Goed om te weten: er is geen Q-koorts in
Vreeland! Meer over Q-koorts verderop.

Tip van de Maand 1
Alleen 4 kids! Hou jij van dino’s? 
Surf dan naar Dinoweb. Voor de leukste
dino spelletjes, zelf te maken knutsels en
informatie over alle soorten dino’s.
(www.natuurwetenschappen.be/fun/di-
noweb)  

Hooooooi...hier zijn meer 
stukjes over Corrie’s dieren!

Corrie - Picolette
Op de boederij van Corrie (op de hoek van
de Spoorlaan en de Singel) zijn ponnies en
paarden. Het kleinste paard heet Picolette
en ze is 1.63m hoog. Picolette is een mer-
rie. Ze rijdt meestal voor de wagen van
Corrie. Haar ras is kwpm.                
Door Lieke(7 jaar)

Bontje 2 jaar
Bontje is een wit
bruin zwart konijn
met rechtopstaan-
de oren. Ik heb hem
niet zelf gezien (zie
bij Q-koorts made-
lein waarom).
Daarom hebben wij
de vragen aan
Corry gesteld: Wat
eet een konijn zoals Bontje nou regelma-
tig? Wortels, stronk van bloemkool, en de
bast van wilgetak.
Mmmmmmm (Bleeeeeehhhhhhhh)!!!!!!
Door Nena (8 jaar)

Joy
Ik heb Joy geïnterviewd. Joy is een witte en
best kleine pony. Joy is 1.16m en heel
lief!Natuurlijk is hij ook eigenwijs. Hij is
heel ondeugend met eten ook wel met an-
dere dingen hoor, het lekkerst vindt Joy
gras. Daar mag hij helaas niet te veel van
eten dan wordt Joy ziek. Joy vindt het leuk
om geborsteld te worden, dat vindt fam.
De Veer ook helemaal niet erg die doen
het met liefde. Joy rijdt ook wel wedstrij-
den zowel dressuur als springen. Judith
De Veer rijdt nu de wedstrijden maar eerst
deed Anouk De Veer dat. Met Anouk is hij
wel eens kampioen van Utrecht geworden
dat was in 2007, dat was een hele presta-
tie. Joy kan ook voor de wagen. Joy heeft
sinterklaas wel eens opgehaald, Joy heeft
ook wel eens een wedstrijd voor de wagen
gedaan en  hij is wel eens voor de slee ge-
weest als je wilt zien hoe dat er aan toe
ging. Joy staat op youtube (www.youtu-
be.nl) daar kun je hem vinden  op ‘’Joy in
de sneeuw’’. Door Jet (10 jaar)

Boris
Boris is 5 jaar. Hij is bruin met zwart.
Het is de hond van de vader en moeder
van Corrie. Soms vinden mensen Boris
eng omdat die zo groot is. Maar eigenlijk
is Boris is niet zo heel wild. Alleen als er
een bromfiets, fiets of motor aan komt.
Dan gaat Boris keihard blaffen en rennen.
Maar het blijft een lieve hond.
Door Swaan (10 jaar)

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 

Geldig voor 2 kids tot 31 december 2010

www.tunfun.nl V
rB

�

Lezen is goed, luisteren anders

Een hoorspel, heerlijk om binnen naar te
luisteren als het buiten guur en koud is.
Of buiten in het voorjaarszonnetje in een
beschut hoekje. Zoals Godenslaap, naar
Erwin Mortier, de AKOliteratuurprijs2009

Met Elisabeth Andersen, Antonie
Kamerling en Marjon Brandsma. 

Mortier was juichend over het resultaat

Een hoorspel: Het  perfecte cadeau, ook voor jezelf.
Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21  Tel: 237304

Nu ook te koop bij Tierelantijn!!!

Q-koorts
Jullie hebben het misschien al gehoord: er
heerst Q-koorts. Schapen en geiten kun-
nen deze ziekte hebben en dan doorgeven
aan jou. Maar gelukkig kunnen mensen
het niet overdragen aan andere mensen.
En weet je waarom het Q-koorts heet? 
Q komt van het Engelse woord Query en
dat betekent Vraagteken. Want we wisten
vroeger niet waar de ziekte vandaan
kwam. We mogen nu geen lammetjes
knuffelen. Jammer hè. Dat is misschien
voor volgend jaar.
Door: Madelein van den Hoogen  (10 jaar)

Prijsvraag: Welk dier is dit?
Wie is zo mooi en lelijk tegelijk? En welke
kleur dons heeft het? Weet jij de antwoor-
den? Stuur gauw voor 10 mei je oplossing
naar: info@vreelandbode.nl o.v.v. kinderpost
prijsvraag. De winnaar krijgt een tierelan-
tijn-prijs en een vermelding volgende keer!

Tip van de Maand 2
Wil je in de vakantie de WieKent Miljonairs-
quiz spelen? Of wil je een egeltje redden?
Dat kan allebei op www.kindertent.com

Als ik een dier mocht zijn...
Wie zou jij dan willen zijn? Dat beestje
van de foto hierboven? Of liever een knuf-
felbeertje...
Nena: Als ik een dier mocht zijn zou ik...
Een poesje willen zijn.
Ik loop vrij door de straten, 
Ik kan kopjes geven en spinnen.
Bijna iedereen wil me aaien.
Heerlijk... 
Maar niet zo lekker als WIJ het hebben!!!

Madelein: Ik wil het liefst een hond zijn.
Want als je een lieve en schattige hond
bent (is niet altijd zo hoor) word je vaak ge-
aaid en vertroeteld. Je kan lekker rennen
op de hei of in het bos te keer gaan. Of  spe-
len met je baas. Touw trekken met kinde-
ren lijkt mij echt het einde.

Jet: Mij lijkt het leuk om poes te zijn om-
dat die veel worden geknuffeld en je vrij
rondloopt. Een paard is ook wel leuk maar
die moet allemaal mensen dragen daar-
om wil ik geen paard zijn!

Swaan: Als ik een dier mocht zijn dan zal
ik een zwaan willen zijn. Want dan was ik
mooi wit en kon ik vliegen.
En ik heet ook zelf zwaan met een S.

Mopje   
Een circusdirecteur neemt de telefoon op.
“Ik zou graag bij u willen komen werken”,
zegt de stem aan de andere kant van de
lijn.
“Wat kunt u dan zoal?”, vraagt de direc-
teur.
“Ik kan zingen, dansen en vioolspelen”,
zegt de stem.
“Maar dat is niet voldoende”, antwoordt
de circusdirecteur.
“Oh nee, wat verwacht u dan nog meer
van een nijlpaard?”

RRaaaaddsseell  
Wat krijg je als je een 

kangaroe met een 
lammetje kruist?

Antwoord:
Een springend
bolletje wol.

Gezellig 1-4 pers. boshuisje te huur in Bergen op Zoom.
Met mogelijkheid voor het opzetten van tenten. Meer info op 
www.boshuisjebergenopzoom.nl  of bel Sandra: 0294 231182 (na 19.00 uur) 

Stripverhaal van Bennet



Vervolg van pagina 1 CSV
Er wordt geprobeerd om per leerjaar zoveel
mogelijk oud-leerlingen bij elkaar te krijgen.
Die krijgen dan per groep een ruimte in de
school waar er gelegenheid is tot foto’s/film
kijken en gezellig bijkletsen. Aanmelden
voor de reünie kan vanaf vandaag per email,
telefonisch of per post. lustrum@csv-vree-
land.nl, 0294-233395 of per brief aan CSV,
Niftarlakelaan 7, 3633 AC Vreeland. De kos-
ten voor de reünie zijn €12,50, u krijgt hier-

voor koffie/thee en iets lekkers, een con-
sumptiebon én een kortingsbon voor de aan-
schaf van het jubileumboek. Meer info is te
vinden op de website van de school www.csv-
vreeland.nl onder het kopje lustrum. 

Lustrumboek
De makers van het lustrumboek zijn nog op
zoek naar bijzondere foto’s, anekdotes en
verhalen. Deze kunt u mailen/sturen naar de
bovengenoemde adressen. Ook willen zij
graag een inschatting maken van het aantal
benodigde exemplaren. Mocht u van plan
zijn het speciale lustrumboek aan te schaf-
fen dan kan dat middels voorinschrijving
(voor de gereduceerde prijs van €20), u kunt
hiervoor ook een mailtje sturen naar lus-
trum@csv-vreeland.nl.

Nieuwe naam
In het kader van dit lustrum willen we een
naamstoevoeging voor CSV bedenken.
Daarbij hebben we uw hulp hard nodig! 
De letters CSV staan voor Christelijke
Schoolvereniging Vreeland. Hierachter zoe-
ken we een mooie naamstoevoeging. Dit kan
van alles zijn. U kunt bijvoorbeeld denken
aan een dier- of plantensoort, een naam met
historische betekenis of zomaar een leuk fan-
tasiewoord. Met deze nieuwe naam wordt
een nieuw logo gemaakt en dit alles wordt tij-
dens de lustrumfestiviteiten begin septem-
ber onthuld. 
De nieuwe naam kunt u t/m 15 mei insturen
naar: nieuwenaam@csv-vreeland.nl of
schriftelijk naar bovenstaand adres. Daarna
zal een deskundige jury, bestaande uit ou-
ders, kinderen en leerkrachten, zich buigen
over de inzendingen.       S.B.
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Machinaal borduren van logo’s & namen
Tevens levering van sport, promotie- 
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

BedrijfsverenigingZe hebben hun naam veranderd. Het
Nieuwe Koor Vreeland heet nu Vreeland
Vocaal. Want hoe nieuw kun je nog zijn als
je tien jaar geleden bent opgericht! De
twintig koorleden, waar ik er één van ben,
repeteren iedere dinsdagavond in het
dorpshuis. De afgelopen maanden zijn we
druk met onder meer ‘The Four
Coronation Anthems’ van Händel. Op 22
mei aanstaande brengen we dit stuk ten
gehore in de Grote Kerk in Vreeland. Maar
daarover leest u in de volgende editie van
de Vreelandbode méér. Händel betekent
hard studeren, want deze componist was
dol op colloraturen. Alle leden van het
vierstemmig koor zijn het erover eens. Met
elkaar muziek maken heeft iets speciaals.
Zingen is ontspannend en geeft energie.
Tegelijkertijd is het niet vrijblijvend. Er
moet wel wat neergezet worden. Dirigent
Robert Hovinga zoekt altijd weer nieuwe

uitdagingen. De koorleden moeten zich
houden aan een strak repetitieschema.
Dat betekent dat we ook thuis onze ‘noot-
jes’ kraken. Ook vandaag begint de repeti-
tie met ‘inzingen’. Dat is vooral nodig voor
de sopranen die hun stembanden ‘los’
moeten maken om de hoge ‘c’ te halen.
Ongeveer de helft van de zangers heeft ook
zangles bij dirigent Robert. Dat betekent
dat de kwaliteit van het koor de laatste ja-
ren vooruit is gegaan. In de pauze praat ie-
dereen even bij. Niet dat we allemaal uit
Vreeland komen. We hebben namelijk ook
zangers uit Amsterdam, Reeuwijk,
Breukelen, Naarden, Kortenhoef en
Loenen. En onze pianiste Gro Rapstra
komt zelfs uit Noorwegen. Wil je eens mee-
zingen om te ervaren wat het is om in een
gemengd vierstemmig koor klassieke wer-
ken te zingen? Neem dan gerust contact op
met onze voorzitter Melle Wierper (mwier-
per@xs4all.nl) of bel met de secretaris
Monique Nooteboom (0294-231409).    C.L.

Wat doen ze nou?



Wat een liefhebber is? Tja. En waarvan dan
wel?  Als je moeder bij je geboorte tegen je va-
der zegt: “Het is een doffer” dan zit het je al
in het bloed. Liefhebber, wat een mooi woord
eigenlijk. In de wereld van de postduiven-
sport is dat jargon voor duivenmelker.

Raymond Moleveld (40) keek het af van
zijn vader Bertus die aan de Bergseweg
een paar duiven hield voor de... aardig-
heid. Hij hield de nogal bewerkelijke hob-
by na jaren voor gezien. Maar Raymond
niet. Als jochie van 8 hield hij al een paar
duiven. Maar daar moest hij wel iets voor
doen. Hij had geen krantenwijk maar een
schillenwijk. De schillen voerde zijn vader
aan zijn beesten. En voor die schillen van
zo’n 40 Vreelandse adressen die Raymond
wekelijks afging kreeg hij een paar gul-
dens. Daarvan kocht hij duivenvoer. 

Duifies Duifies
Raymond heeft er 600 en al heel wat win-
naars voortgebracht. In 2004 kon hij een
collectie klassenduiven overnemen en
zijn stam met topduiven uitbreiden. Je
hebt al een koppel voor € 20 maar bij de
toppers van Raymond komt er minstens
nog een nul achter.
We gaan een kijkje nemen bij de broed-
hokken. Wat een boel duifies! Er is net gis-
teren een ei uitgekomen. “Wil je mee naar
binnen of zal ik het halen?”vraagt
Raymond. Ook al wordt je er wit van, een
soort meel wat van duivenvleugels komt,
mee naar binnen is toch spannender.
Gefladder om de voeten. Even doorzetten.
Het is er volop lente: een gekoer van jewel-
ste. Duivinnen leggen 2 eieren in een
broed en leggen de eieren om de dag. Na
17 dagen komen de eieren, mits bevrucht,
uit. Het kleine ding van gisteren is mooi
van lelijkheid met z’n gele dons en oogjes
toe. Die gaan na een week open. Als je dit
kuiken ziet geloof je niet dat hij over 30
dagen al kan vliegen! Sterker nog: dan
traint ie al voor zijn eerste vlucht in juli
a.s. De duif is een van de snelst groeiende
dieren. Doffer en duivin voeden samen op
het nest hun kroost met kropmelk en daar
groei je van als duif!
Duiven die ergens nestelen en het naar
hun zin hebben, blijven daar plakken en
komen er weer terug. Helaas, onderzoek
ten spijt, een beter antwoord op de vraag
hoe een duif zijn eigen hok terug vindt is
er nog niet! 

Lange afstanden
Raymond:”Als je dagelijks 4 uur bezig
bent met je hobby dan kun je er ook maar
beter resultaten mee behalen”. Links en
rechts kocht hij goede duiven. Maar
Raymond’s eerste wedstrijden hadden
niet het gewenste resultaat. In de buurt
behaalden mindere hoogvliegers prachti-
ge prestaties. Hoe kon dat nu? Het bleek te
maken te hebben met de huisvesting. Met
de nieuwe hokken in 1997 kwam ook het
succes. Zo ging zijn bijzondere liefhebbe-
rij gaandeweg voor een goede boterham

zorgen. En daarom is het nu zijn werk:
Kweekcentrum Raymond Moleveld BV. 
Hij is nog dagelijks in Vreeland hoewel hij
al 7 jaar in Hilversum woont. Een afstand-
je van niks in vergelijking met wat zijn
duiven afleggen. Je hebt sprinters die in
de vitesse-klasse tot 250 km afstand vlie-
gen en duiven in een ‘eendaagse fond’ die
binnen 10 uur tot 700 km vliegen! Maar er
bestaan ook ‘overnachtfond-duiven’,
Raymond’s specialiteit, die wel tussen de
700 en 1300 km vliegen. Een postduif
vliegt normaal gemiddeld 70 km per uur;
met wind mee tot wel 130 km per uur.
Atleten zijn het! In wedstrijden gaat het al-
tijd om het aantal meters per minuut. Een
van zijn eerste prijs winnaars is Blauwe
Bertus (vernoemd maar het blauw slaat
op de veren). Die landde na 1066 km vlie-
gen vanuit St. Vincent (Fr.) op de invlieg-
klep om als nationale snelste van 37329
duiven digitaal geklokt te worden! 

PV ‘de Postjager’
Er was een tijd dat zeker 30 Vreelanders
postduiven hielden. Maar helaas vergrijst
de postduivensport en zijn er nu nog 15 le-
den uit de omliggende dorpen die tijdens
het vluchtseizoen vrijdags bijeenkomen
in ‘de Postjager’ bij het Sperwerveldje.
Raymond was jaren het jongste lid van de
vereniging. Met de komst van een 22- jari-
ge duivenmelker uit Nigtevegt kortgele-
den is hij eeuwig jeugdlid af. Maar hij is
wel de voorzitter! Zijn kennis deelt hij en-
thousiast! 
Neem er eens een kijkje op vrijdagavond
of op www.raymondmoleveld.nl .

Roekoe Roekoe 
Raymond: “Wat het mooiste aan de post-
duivensport is? Als ik mijn getrainde dui-
ven terug zie komen van een wedvlucht.
Ik zie dan een stipje boven de kerk van
Vreeland. Jij kunt ‘m misschien nog niet
eens zien. Ik weet, dat is er een van mij!”. 

A.W.
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Dames-, 
Herenkapsalon 

en Modeboetiek 
Exclusieve verkoop 

van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

5 mei boetiek open van 12.00 tot 17.00 uur
Breedstraat 1-3, Vreeland

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Gaat u voor de meest actuele aanbiedingen naar 
“ www.dewereldvandranken.nl”

In de schijnwerper... 
Raymond Moleveld 
Liefhebber

Saskia
BROCANTE WINKEL

W ij verkopen o.a. woon- en tuindecoraties, brocante,
meubeltjes, curiosa, sfeerverlichting, kadoartikelen,

kraamkado’s, accessoires, woonkussens en quilts.

Geopend van begin april t/m eind december.
Vrijdag: 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Lindengracht 6, 3633 AT Vreeland tel. 06 519 659 88

Kijk op: www.saskiab.nl

Vers van de pers laat Robert Hoving, op-
richter van een geheel nieuwe stichting
die het culturele leven in Loenen e.o. doet
opbloeien, weten dat deze zomer in
Vreeland een musicalweek voor kinderen
georganiseerd wordt. Van 9 t/m 13 augus-
tus kunnen kinderen en jongeren van 7
t/m 17 jaar aan de slag om aan het eind van
de week op te treden. Wie in de regio
woont en zichzelf al ziet zingen op de
eindvoorstelling in de circustent kan
gauw naar de website www.kids.zingenen-
zo.nl surfen voor meer info. Wat de nieu-
we stichting Cultuurpromotie Stichtse
Vecht doet leest u op www.cpsv.nl. 

Zomermusical
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TERRAS SEIZOEN GEOPEND
Het mooie weer in april gaf ons al vroeg de kans de lunch buiten te serveren

Op ons terras kunt u dus bij mooi weer lunchen en dineren
3 gangen lunchmenu 39,50 p.p. /  3 gangen dinermenu 57,50 p.p.

MOEDERDAG LUNCH op zondag 9 mei 2010
Op Moederdag zijn wij doorlopend geopend voor een speciale

Moederdag lunch. U kunt een reservering maken tussen
1200u en 1900u om uw of jouw moeder eens lekker culinair te verrassen!

Wilco’s Moederdaglunch 4 gangen bedraagt  65,00 per persoon

BANKJES OP DE DIJK
Vanaf 1 mei staan de lounge bankjes weer op de dijk

Open van 1100 – 1600u voor een drankje en kleine culinaire hapjes

KONINGINNEDAG
Op Koninginnedag serveren wij geen lunch maar verzorgen

wij de Twisters en Prosecco voor het waterspektakel!
’s Avonds zijn wij wel geopend voor diner.

Tot ziens in de Nederlanden,
Wilco & Caroline Berends

Tot en met 12 september 2010 is in het
Museum Maarssen een bijzondere ten-
toonstelling te zien over het Merwedeka-
naal dat na aanpassingen omgedoopt werd
tot Amsterdam-Rijnkanaal: over het ont-
staan ervan, de onteigening, de diverse
aanpassingen in de loop der tijd, over de
mensen die het gegraven hebben en over
het landschap dat doorsneden werd. Tot de
opening van dat kanaal in 1892 vond alle
transport over water over de Vecht plaats.
Grote transportschepen moesten eeuwen-
lang zich langs de bochten in de rivier
‘wringen’, ooit  reden om plannen te ma-
ken de Vecht te kanaliseren door de rivier
te verbreden en de bochten eruit te halen.
Bijzondere plekken en het kenmerkende
cultuurlandschap zouden bijna verdwe-
nen zijn. Gelukkig voor de Vecht werd het

Merwedekanaal aangelegd, dat alle trans-
portfuncties van de Vecht overnam. Het
verhaal van alle aspecten van dit kanaal
zijn door vele bruiklenen gevarieerd in
beeld gebracht op de tentoonstelling. Zo
zijn fraaie scheepsmodellen van een
stoomsleepboot en van een motorvracht-
boot voor de binnenvaart uit 1910 geleend
van het Rotterdams Maritiem museum.
Door de grote variëteit aan illustratief en
informatief materiaal geeft de tentoonstel-
ling “Streep door het landschap, het ver-
haal van hét kanaal” een goed beeld van de
geschiedenis van het drukste binnenvaart-
kanaal van Europa.
De bezoeker krijgt ook een indruk van de
diverse werkzaamheden die verricht moes-
ten worden om het kanaal aan te kunnen
leggen, zoals het feitelijke graven van het
eerste kanaal. Dat gebeurde nog met de
hand, zwaar en moeizaam werk door pol-
derwerkers, die onderdak kregen bij parti-
culieren in de aangrenzende dorpen. Ook
is goed te zien dat door de aanpassingen
(o.a. verbreding) de diverse bruggen in de
loop der tijd aangepast of vernieuwd moes-
ten worden.
Museum Maarssen ligt aan de Diependaal-se-
dijk 19 b, gelegen in het park van Goudestein.
Openingstijden: woensdag, zaterdag en zon-
dag van 13.00-16.00 uur. Entreeprijs: € 1,50
kinderen, € 2,50 volwassenen

De foto is van een ansichtkaart van de
‘Keulsche vaart’, in werkelijkheid

Merwedekanaal

ONTDEK WAAR EEN KLEINE

DEALER GROOT IN KAN ZIJN!
TEL. 035 - 656 04 29

• Nieuwe auto’s • 
• Occasions met 12 mnd. garantie •

• Algeheel onderhoud •
• Leasing-financiering •

En bovenal een persoonlijke service die niet snel te ver gaat!

Stichtse Kade 51 • Industrieterrein ”De Slenk” • ’s-Graveland

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de 
Fetha in Vreeland naar 
Kaashandel E. de Vries

Visprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

Streep door het landschap 
Het verhaal van hét kanaal

Elke donderdagochtend op de Fetha in Vreeland

De komende maand is de Maan een ideale
gids om bij de planeten op bezoek te gaan.
Op 16 april is vanuit Vreeland rond 22 uur
een mooie samenstand te zien van de jonge
maansikkel en de heldere planeet Venus.
Rechtsonder Venus is, met een beetje geluk,
ook de zwakkere planeet Mercurius te zien.
Op 22 april staat rechtsboven de Maan de
planeet Mars. Hoog aan de zuidelijke hemel
is op 25 april Saturnus te zien; rond 23 uur
staat deze planeet precies boven de Maan.
En voor wie zich echt goed wil voorberei-
den op Koninginnedag: in de nacht van 29

op 30 april staat rond 3 uur ‘s nachts de
Maan laag in het zuiden. De oranje ster
links van de Maan is ‘Antares’ in het sterren-
beeld Schorpioen. Antares is een van de hel-
derste sterren aan de hemel en een super-
reus (bijna 2000 keer zo groot als de Zon) die
vooral infrarode straling uitzendt, maar
voor het menselijk oog vooral een oranje
kleur heeft. Op zondag 16 mei staat de
Maan bijna pal voor Venus. Het tweetal is
rond 22.30 uur in het westnoordwesten te
zien, vlak boven de horizon. De Maan is dan
voor nog geen 9% verlicht. H.L.

Bij het verschijnen van deze Vreelandbode
is er nog geen Dodenherdenking georgani-
seerd. Degenen die dit de afgelopen jaren
hebben geregeld, hebben aangeven hier-
mee te willen stoppen. Er hebben zich he-
laas nog geen nieuwe vrijwilligers aange-
meld dit op te willen pakken. Als u het stok-

je van de organisatie wilt overnemen van
Cornelie Cleton en Maike van der Donk,
kunt u een mail sturen naar info@vreeland-
bode.nl. Dan zorgen wij dat het bij de juiste
persoon terecht komt. 
Mocht Dodenherdenking op 4 mei as toch
georganiseerd worden, dan leest u hierover
in het Dorpsraadkastje bij de brug.

Hemel boven Vreeland

Dodenherdenking
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Het hoofdkantoor van Greif aan de
Bergseweg met de typerende houten wind-
veren in ‘chaletstijl’ langs het dak ligt aan
een bocht in de Vecht en kijkt mooi uit
naar het dorp, richting de brug. Vandaar
ook van oudsher de naam: Brugzicht. Op
de oude foto uit de jaren ‘40 van de vorige
eeuw ziet u een gezellig terrasje voor het
pand, dat in die dagen een hotel-pension
was. Het is echter oorspronkelijk rond
1723 gebouwd als buitenplaats door Pieter
Lucas van Beek, die het huis Beekzicht
doopte. Van Beek had een jaar eerder een
boerderij gekocht die op die plek lag, die
hij sloopte om er zijn buiten te bouwen. Bij
de boerderij hoorde 7 morgen land in de
Dorssewaardpolder, ongeveer 7 hectare,
waaronder het ‘galgenveld’, de plek waar
ambachtsheer Hooft van Vreeland het
recht had om misdadigers op te hangen. In
de loop van de tijd wisselde het huis vele
malen van eigenaar, die ieder weer hun ei-
gen toevoegingen deden aan het huis of
het soms een andere naam gaven. Zo heet-
te het pand rond 1800 ‘Het derde
Bloemhoff’ en ‘Lommeroord’ in 1886. In
de loop van de 18de eeuw werd het huis
uitgebreid met een koetshuis, tuinmans-
woning, paarden- en koeienstallen, een
hooiberg, en werd de tuin omgetoverd tot
een park met boomgaarden, lanen, slin-
gerbossen, visvijvers en een tuinkoepel die
over de polder keek. Van een bescheiden
buitenplaatsje was Brugzicht uitgegroeid
tot een ‘kapitale heerenhuizinge’. Rond

1820 vond de verbouwing plaats waarbij
het huis zijn huidige uiterlijk kreeg, waar-
mee dit pand een van de vroegste voorbeel-
den is van de romantisch-classicistische
chaletstijl. In 1886 vond een veiling plaats
van de inboedel van Brugzicht, waarvan
nog een catalogus bewaard gebleven is.
Deze geeft een prachtig beeld van de in-
richting van het huis, dat vol stond met zil-
ver, antiek, kristal, kleden, gordijnen, he-
melbedden, spiegels en schilderijen, klok-
ken, porselein enzovoorts. Uit de afmetin-
gen van de kleden en gordijnen is te zien
hoe groot het huis was: het grootste kleed
mat 11.80 x 7.70 meter en de grootste spie-
gel was 3 meter hoog! Eind 1888 takelde de
buitenplaats af door de bouw van een zui-
velfabriek met machinistenwoning en var-
kensschuur naast het pand. Daarover leest
u in de volgende Vreelandbode meer. In
1926 werd het huis verkocht aan Friedrich
Bergisch, die er een logement in vestigde.
De zaken liepen niet zo goed, en in 1931
werd het pand geveild. De nieuwe eige-
naar, belegger Klaas Doting, verhuurde
het 10 jaar lang als hotel-pension. Uitbater
Visser ontving hier toeristen en locale gas-
ten (zie de oude foto!), er werden bruilof-
ten gevierd, de damvereniging damde er
en de Vreelandse fanfare hield in de tuin
een muziekconcours. Eind 1941 kocht
Bernard van Leer, die met zijn vatenfa-
briek inmiddels zo’n 10 jaar in de ernaast
gelegen zuivelfabriek gevestigd was, het
huis en maakte er kantoor van. Een func-
tie die het pand nu dus bijna 70 jaar ver-
vult. J.J.

Vreeland vroeger...

...en nu!

Pension Brugzicht

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

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 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

TON VERNOOIJ
! Super vers !

do - vr - zatSLAGERIJ

• Van onze scharrel runderen 

3  kogelbiefstukken E 6.50
• Ook lekker hollands lamsvlees        

nu 3  lamsspiezen E 5.00
• Voor op de boterham lever en pekelvlees 

ieder 100 gram samen E 2.95

TON VERNOOIJ, slagerij
Brugstraat 2, Nederhorst den Berg, Tel: 0294 -251204

S
SLAGERIJ

S

Ook voor brood bereid met desem draaien 
we onze handen niet om.  
Wij bakken dagelijks de volgende soorten:
• Ruwe bolster (meergranen brood) 
• Oma’s witje (witbrood met desem) 
• Luchtig speltbrood (brood met spelt en tarwemeel) 
• Speltbrood (brood met alleen speltgraan) 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!

Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

De oer-Vreelander
Wat een feest is het toch om voor deze ru-
briek te mogen schrijven! Ik leer veel over
Vreeland, en helemaal van de ‘oer’ van
deze maand: Wim Fokker. De ‘Fokker’s’ be-
volken al generaties lang deze omgeving,
ten oosten en westen van de Vecht. We heb-
ben de kaart er bij gepakt! Daar komt bij
dat Wim ook nog eens politiek geënga-
geerd is en de nodige achtergronden weet.
Zo vertelde hij dat de Kleizuwe oorspronke-
lijk tot het Fort Kijkuit aan de rechterkant
van Kortenhoef (de Kortenhoefse polder)
toebehoorde,  Zuwe genaamd. En het overi-
ge deel Kleizuwe heette, dat altijd al bij
Vreeland hoorde. In ‘89 werd de hele
Zuwe/Kleizuwe aan Vreeland toegewezen.

Wim is op Kleizuwe 8 geboren, evenals zijn
vader, Jaap Fokker en zijn oma aan zijn
moeders zijde, Gerretje Tijsterman. Wim
mag zich dus met recht een oer Vreelander
noemen. Ik werd door deze ‘oer’ onder-
meer terecht gewezen over het  ‘rondje
Zuwe’. Dit rondje behoort eigenlijk
‘Hemeltje in de rondte’ genoemd te wor-
den, naar de boerderijen die op de
Bergseweg staan: ‘t Helletje, ‘t Hagevuur en
natuurlijk ‘t Hemeltje, de boerderij waar
de sluis naar vernoemd is. Oké, ik zal mijn
mederedactieleden een naamswijziging
voorstellen. Wim is zijn schoolcarrière be-
gonnen op de kleuterschool op de plek
waar nu de Til staat, het bijgebouw van de
kerk op het Kerkplein. Daarna volgde de
Christelijke Nationale School, de voorloper
van de CSV. Vervolgens ging Wim naar het
Comenius College, alwaar hij zich ontpop-
te als ‘3-traps raket’: iemand die achtereen-
volgens de Mavo, Havo en VWO doorloopt.
Wim kijkt met veel plezier terug op zijn
schooltijd, hij heeft er bestendige vriend-
schappen aan overgehouden. In zijn vrije
tijd voetbalde hij op alle stukjes groen in
Vreeland. Op het Sperwerveld bevond zich
nog de officiële voetbalclub. Er werd onder-
meer op het veldje waar nu het Dorpshuis
staat gevoetbald. De heer Kraan woonde
naast dit veld en kon de sportieve activitei-
ten van de jeugd niet altijd waarderen.

Soms verdween er een bal. Mevrouw Kroes
op de Lindengracht voorzag de jeugd wel
eens van een snoepje. Wim zat bij de
schaakclub van Nederhorst den Berg, de
Kasteelridders. Zeer verdienstelijk, want in
‘89 is hij zelfs kampioen geworden. Zijn va-
der heeft Wim de liefde voor de natuur bij-
gebracht. Hij wees hem altijd op de bijzon-
dere vogels in de omgeving, hun geluiden
en trekbewegingen. De hele familie werkte
mee aan de moestuin. Vader plukte de tuin-
bonen alvorens hij naar zijn werk ging.
Vervolgens dopten de kinderen de bonen
voordat er gespeeld mocht worden en tot
slot bewerkte moeder de groenten. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat Wim na de
middelbare school biologie is gaan stude-
ren. Zijn passie voor flora en fauna ging vol-
op ‘ontluiken’. Hij deed mee aan onderzoe-
ken waarbij ondermeer steltlopers in de
Waddenzee werden gevolgd. Hij richtte
met vrienden een stichting op met als doel
vogelpopulaties te volgen en mee te wer-
ken aan vogelgriep onderzoek. Wim ge-
noot van deze periode maar hij realiseerde
zich tegelijkertijd dat hij zich in zijn werk-
zame leven vooral met mensen wilde bezig
houden. Wim was ook actief in het CDJA

(de jongerenafdeling van het CDA)
en lid van Navigators, de
Evangelische Studenten Vereniging
alwaar hij Ellen, zijn vrouw, leerde
kennen. Zelfs gedurende zijn stu-
dententijd is Wim nooit verhuisd
uit Vreeland. Gelukkig had Ellen er
geen problemen mee Amsterdam
voor Vreeland in te ruilen. Na de stu-
die zijn ze samen in een van de
Diaconiehuizen aan de Linden-
gracht gaan wonen. Wim ging bij
de gemeente Hilversum werken
waarbij hij zich bezig hield met fi-
nanciën en belastingen. Inmiddels
werkt hij al weer vele jaren als inte-
rim manager voor allerlei gemeen-

ten en waterschappen. In 3 tot 6 maanden
voert hij allerhande veranderingen door.
Over elke gemeente en afdeling heeft hij
wel een verhaal. Deze ervaringen komen
goed van pas bij zijn functie als raadslid
voor het CDA in de gemeente Loenen.
Alweer acht jaar is hij actief op het gebied
van onderwijs, financiën en natuurlijk
Vreeland. Onlangs heeft hij echter aange-
kondigd aan het einde van het jaar zich te-
rug te trekken. Hij wil weer wat meer tijd
inruimen voor andere passies in zijn leven:
vogels en schaken, de kerkraad en wellicht
krijgt hij het ook nog voor elkaar een aqua-
duct onder de Vecht te realiseren. Of zijn
vrouw en kinderen (Thijmen en Maartje)
wat meer van hem zullen zien, valt dus nog
even te bezien. 

De import-Vreelander
Bij het in de bus vallen van uw Vreeland-
bode verhuist de import-Vreelander van
deze maand met zijn gezin  van
Amsterdam-Zuid naar Voorstraat 5, het
prachtige huis dat oorspronkelijk de fami-
lie Schimmelpenninck toebehoorde. Ik in-
terview Tom Vermeiden in betrekkelijke
chaos tussen verfpotten en resten, KPN in-
stallatie-monteurs (die zich overigens op-
vallend gedienstig en klantvriendelijk op-
stellen..) en zijn vader, die helpt bij de ver-
bouwing. Dat is wel prettig, en handig, aan-

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Saskia lutje Beerenbroek

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

gezien de ouders van Tom in Vreeland wo-
nen, aan de Kleizuwe. Zestien jaar geleden,
toen Tom 16 was, verhuisden zijn ouders
van Wilnis naar de Kleizuwe. In die perio-
de begaf Tom zich nog veelvuldig buiten
Vreeland; hij maakte namelijk zijn school
af in Mijdrecht en zette een handeltje op in
scooters met het verre oosten (van
Nederland). In het pre-internet-tijdperk
had hij uitgevonden dat scooters aanzien-
lijk goedkoper waren in het westen van het
land dan in bijvoorbeeld Groningen.
Daarmee was een klein handeltje tussen
het westen en noordoosten van ons land ge-
boren. Vervolgens ging Tom ‘Bank en
Financiën’ studeren in Amsterdam. Deze
richting kon hem echter niet bekoren dus
ging hij in Cambridge een jaartje Engels le-
ren, een beetje over zijn toekomst filosofe-
ren en een enkel pintje drinken met zijn
nieuwe internationale vrienden. Bij terug-
komst ging Tom ‘Small Business en
Retailmanagement’ studeren. In zijn vrije
tijd bezocht hij, geïnspireerd door zijn va-

der die embryoloog aan de VU was, interna-
tionale IVF-beurzen (wat anders?). Zijn va-
der ontwikkelde ondermeer ‘disposable
sperma tel-kamers’, waarmee je, als ik het
goed begrepen heb, de sperma quota kan
meten in een soort wegwerpapparaatje.
Een product ontwikkelen en vermarkten
zijn twee hele verschillende dingen.
Echter, de combinatie van Tom’s onderne-
merschap en zijn vader’s wetenschap bleek
een ‘gouden’. Met de kennis en contacten
opgedaan op die internationale beurzen,
zetten Tom en zijn vader een bedrijfje op.
In die periode studeerde Tom nog en vond
hij ook nog tijd om lid te worden van de
zeilvereniging Orionis waarmee hij vele
prachtige zeiltochten beleefde, in binnen
–en buitenland. Zijn dispuut, Boeien.nl, is
reeds een keertje in Vreeland geweest. Toen

de overdracht van het huis net had plaats-
gevonden hebben ze gegeten en gekam-
peerd in het nieuwe huis, en natuurlijk een
bezoekje aan onze Cor gebracht. Nadat
Tom zijn opleiding had afgemaakt is hij
een nieuw distributiebedrijf in IVF (weg-
werp) apparatuur gestart. Daarnaast zit hij
met zijn vader in de opstartfase van een an-
der bedrijf, waarbij contacten uit zijn
Cambridge-periode ook nog van pas ko-
men. Dit bedrijf wil probiotica ontwikke-
len waardoor PMS (premenstrueel syn-
droom) bij vrouwen en het hebben van een
kater bij ons allen, tot het verleden gaat be-
horen. Het katermiddel past hij zelf al naar
grote tevredenheid toe! Zonder iets te wil-
len insinueren maar zo’n mooi bruggetje
kan ik niet laten liggen: zijn vriendin Joyce
heeft hij in de kroeg leren kennen. Vijf jaar
geleden weerhield de regen hem van een
rondje golfen met een vriendje dus gingen
de heren maar een afzakkertje halen bij
het lokale kroegje, Affourtit, in
Amsterdam. Ze waren in een prettige bui

en voorzagen alle aanwezigen in
de kroeg van bitterballen. Zo ook
Joyce, een vastgoedjuriste, en
haar vriendin, die aan de bar za-
ten. Aanvankelijk moest Joyce na-
tuurlijk niets hebben van deze
praatjesmaker, maar gezien het
uiteindelijke resultaat van een
hele avond kletsen, twee kinde-
ren en de derde op komst, moe-
ten we toch concluderen dat het
gelukt is! Joyce en Tom hebben
een dochter, Chrisje van 3, een
zoon Wieger van 1 en in mei
wordt nog een dochter verwacht.

Dan blijken ook de voordelen van het werk
van Joyce’s man: ze kan naar hartelust
echo’s laten maken dus alle vingertjes en
tenen zijn al geteld. Overigens was het ook
de derde die aanleiding gaf tot het zoeken
naar een groter huis dan hun
Amsterdamse onderkomen. Tom werkt
sinds jaar en dag vanuit zijn ouders’ huis
op de Kleizuwe dus de stap naar het zoeken
naar een lokaal onderkomen, was een klei-
ne. Ook Joyce, die oorspronkelijk uit
Nijkerk komt, is blij met de verhuizing,
hoewel ze wel verbaasd was dat de
Vreelanders eerder wisten dan zij dat ze
hun huis gekocht hadden! Tom heeft Joyce
reeds enkele jaren geleden ten huwelijk ge-
vraagd. Nu het gezin bijna compleet is en
hun droomhuis wordt betrokken, is een
Vreeland’s feestje niet ondenkbaar. 

T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail thea.dora@xs4all.nl

Openingtijden 
di - do vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
ma - wo gesloten

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Telefoon 0294 29 13 25
Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. e 43,-

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 
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Het Dorpshuis

VREELAND
zalen verhuur voor:
recepties, bruiloften
en diverse partijen
en vergaderingen

Robert van den Bos
Tel.: 0294 - 234 750
Fetha 16, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64

Vrijdag 19 maart was het zover, de finale
van de verkiezing voor franchisenemer
van het jaar 2010. De in Vreeland woon-
achtige ondernemer Bart Pronk was één
van de drie laatst overgebleven genomi-
neerden van deze wedstrijd. Bart is 2 jaar
geleden als ondernemer gestart in zijn ge-
boortestreek Noord Holland en werd ge-
prezen om zijn veelzijdigheid, creativi-
teit, enthousiasme en zakelijkheid. Zijn
nieuwe Welkoopwin-kel in ’t Rijpje
sprong er echt uit. De jury en de mystery-
shopper vonden de winkel mooi, ruim
schoon, netjes, overzichtelijk en gezellig.
De sfeer in het team viel ook op: goed-
lachs, behulpzaam en vriendelijk. Ook

met het feit dat Bart voor duurzaam is ge-
gaan (de warmte van de verlichting wordt
gebruikt om deels de winkel mee te ver-
warmen en de lichtkoepel midden in de
winkel zorgt er op zonnige dagen voor dat
een deel van de verlichting uit kan) maak-
te een goede indruk op de jury. De reacties
van de klanten die in de afgelopen tijd de
winkel hebben bezocht zijn ook lovend;
"Een aanwinst voor de gemeente", werd er
gezegd. Dat het een spannende wedstrijd
was, bleek wel uit het feit dat de jury er an-
derhalf uur over gedaan heeft om de win-
naar te kiezen. Bart is ontzettend trots op
zijn 2e plaats, de Welkoop 't Rijpje is op de
kaart gezet! S.B.

Zilver voor Bart Pronk, Welkoop ‘t Rijpje
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De wijn van deze maand komt uit de Elzas. Dit ge-
bied is gelegen in het noord-oosten van Frankrijk.
De Elzas heeft door bescherming van de Vogezen
een zeer zonnig continentaal klimaat met opmer-
kelijk weinig regen. De vele Duitse namen en dorp-
jes herinneren nog aan een veelbewogen historie,
hetgeen uiteindelijk resulteerde in de Franse status.
In dit gebied worden droge frisse en fruitige wijnen
gemaakt. Ze zijn veelal geurig en passen prachtig bij
vele gerechten. Ik heb deze maand gekozen voor een
pinot blanc uit 2008 die afkomstig is uit het plaats-
je Orschwiller. In Frankrijk wordt deze druiven-
soort ook wel Klevner genoemd. De wijnstokken
staan op een kalkrijke grond gemengd met mergel
en zand. Deze pinot blanc is een Appellation Alsace
Controlée, hetgeen betekent dat de wijn aan bepaal-
de kwaliteitseisen moet voldoen. Het is een soort
keurmerk. De kleur is mooi helder lichtgeel. In de
geur vind ik tonen terug van appel, lychee, perzik
en bloemen, en als ik een slok neem proef ik een
sappige, frisse en fruitige wijn met een licht boter-
tje. Deze wijn is een prima compagnon van asper-
ges, bijvoorbeeld witte asperges met gerookte zalm
en een gepocheerd ei, of groene asperges met een
gepofte aardappel en een gegrilde tonijnmoot.
Ook heerlijk als aperitief samen met dierbaren, ge-
combineerd met een stuk kaas en wat noten.
Serveer een pinot blanc gekoeld, tussen de 8 à 12
graden. Misschien een leuke vakantietip voor deze
zomer is de Elzasser wijnroute. Deze 170 km lange
route voert u langs pittoreske dorpjes met smalle
straatjes vol bloemen, romaanse kerken en middel-
eeuwse burchten. Natuurlijk leidt het u ook naar ge-
zellige wijnkelders en wijnhuizen waar u de wijnen
van het huis kunt proeven. De pinot blanc uit de
Elzas heeft een alc. gehalte van 12% en is te koop
voor € 4.99 bij de Dagwinkel in Vreeland.
Veel proefplezier en tot volgende maand!

Engeline van Ee

De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Proost!

Wat is het toch een bijzondere traditie in
ons dorp, het paaseieren zoeken voor de
jeugd op tweede paasdag. En het lijkt wel
of deze gezegende dag ieder jaar voor

mooi weer zorgt. Ook dit jaar was het
weer een feest om in de stralende ochtend-
zon de tientallen kindjes opgewonden
naar de 1900 eieren te zien zoeken in de

boomgaard van VIV.
Twee paashazen hiel-
pen de kinderen op
weg en de oudere kin-
deren deelden hun
vondsten weer met de
kleintjes. Cor zorgde
als vanouds voor kof-
fie voor de ouders en
limonade voor de
kleintjes. Men bleef
nog vrij lang napraten
en nagenieten. Met
dank aan de
Bedrijfsvereniging
Vreeland, die dit eve-
nement ieder jaar be-
langeloos verzorgt!

Zonnig paaseieren zoeken

Lijmen & Kitten
Electra & Lampen
PVC afvoermaterialen
Kranen & Sanitair
Tuingereedschappen
Klompen & Laarsen
Bevestigingsmaterialen
Bezems & Borstels
Handgereedschappen
Metselgereedschappen
Tuinhout, gaas en palen
Beslag voor kast en deuren
Sleutels, Messen & Scharen
Elektrische gereedschappen
Verven voor binnen en buiten
Werkkleding & Werkschoenen
Bouwstoffen & Bouwmaterialen
Luxaflex en Velux raambekleding
Kwasten, rollers en schuurpapieren
Fietsaccessoires o.a. banden en plakspullen
Hout en plaatmaterialen, alles op maat gezaagd en of geschaafd

Wat hebben we niet..?
We hebben eigenlijk alles...

...voor de komende periode een
Nederlandse vlag met 

wimpel en houder
van y 17,95 nu 

voor y 10,95 op=op 

van 3 t/m 8 mei 2010
met 10% korting op 

alle tuinmeubelen

Tuinmeubelweek bij

Gratis thuisbezorgd in een
straal van 15 kilometer


