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Van de redactie

Paaseieren zoeken

In deze Vreelandbode leest u alles over de aanstaande
Koninginnedag. Van ouds her een groot feest voor alle
Vreelanders, jong en oud. We zijn benieuwd naar het pro-
gramma en hopen dat wij er met zijn allen weer een fantas-
tisch evenement van maken. Het comité kan overigens nog
wel wat extra handen gebruiken..! Bestuurslid van de
Oranjevereniging Els van Gils wordt als import-Vreelander
geïnterviewd. “Tegenover” haar komt Oer-Vreelander Cees
Meijer aan het woord. Groot feest voor molen de Ruiter dit
jaar: de molen bestaat 100 jaar! Vandaar dat deze ‘In de
Schijnwerper’ staat. Casa Catering uit de Voorstraat komt aan
bod in de rubriek Bedrijvigheid. En voor een  nieuwe rubriek
heeft de redactie chefkok Wilco Berends van De Nederlanden
bereid gevonden maandelijks een recept voor u te schrijven,
met ingrediënten die te koop zijn bij de Dagwinkel. Met der-
gelijke initiatieven, feesten en bijzondere mensen, met steun
aan elkaar en plezier met elkaar, houden wij ons dorp zo bij-
zonder prettig om te wonen!

Veel leesplezier, de redactie

2e Paasdag maandag 25 april 2011

11.00 uur op het Viv-terrein

koffie wordt verzorgd door Lokaal Zuid

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Op 24 maart j.l. zijn Burgermeester Van ’t
Veld en alle wethouders voor een kennisma-
kingsbezoek ontvangen door de Dorpsraad,
vertegenwoordigers van de diverse vereni-
gingen en het bestuur van het Dorpshuis.
Allereerst was er een rondgang door het
dorp onder leiding van Juliette Jonker. Zo
leerde het College de historie van ons
prachtige dorp kennen, en werd het ‘en
passant’ geïnformeerd over allerhande za-
ken die spelen in het dorp, zoals nieuw-
bouw op het CSV- en Driessenterrein, de
UMTS-mast, onderhoud en schoonmaken
van brug, monumenten etc. Na een heer-
lijke pannenkoek bij restaurant Noord
Brabant ging het gezelschap richting het
Dorpshuis. Alle Vreelanders konden hier
een persoonlijk gesprek met B&W voeren.
Helaas maakten betrekkelijk weinig men-
sen van deze mogelijkheid gebruik. Uit de
enthousiaste reacties van de aanwezigen
kan het kennismakingsbezoek toch als
zeer succesvol worden betiteld en het be-

stuur van de Dorpsraad ziet dan ook de
toekomstige samenwerking met het colle-
ge van Stichtse Vecht met vertrouwen tege-
moet. 
Het bezoekersaantal van de Algemene
Ledenvergadering liep na de pauze be-
hoorlijk op i.v.m. de behandeling van de
voortgang van de omstreden vergunning-
verlening van een UMTS mast bij het BP
station.  Wethouder Jaap Verkroost leidde
de voorlichtingsbijeenkomst. Uit de reac-
ties van de aanwezigen valt in ieder geval
op te merken dat de gemeente Stichtse
Vecht de procedure tot een mogelijke ge-
wijzigde vergunningverlening voor een
UMTS mast op de juiste manier aanpakt
door onder andere deze informatiebijeen-
komst te beleggen. Van het vervolg wordt
u op de hoogte gehouden middels diverse
berichtgevingen. Het verslag van de
Algemene Ledenvergadering van 7 april
zal binnenkort op de website van de
Dorpsraad worden geplaatst.

Bericht van de Dorpsraad  

Dorpsgenoten, ook dit jaar is het weer ge-
lukt; ons in de wijde omtrek zo befaamde
Oranjefeest staat nu stevig in de steigers,
klaar om opgeleverd te worden eind april.
Reeds in de gure herfstmaanden van 2010
werden de eerste vergaderingen van het
Oranjecomité belegd en gestaag werd toe-
gewerkt naar een mooi programma met
voor een ieder (meer dan) wat wils. In de
afgelopen vier Vreelandbodes lichtten we

al wat tipjes van de sluier op en het volle-
dige programma kunt u lezen op de han-
dige (en bijzonder fraaie) flyer die langs
alle huizen van Vreeland werd/wordt ge-
bracht. Een verkorte versie kunt in deze
Vreelandbode terugvinden. 
Het thema dit jaar is "Ik hou van Vreeland"
en daarmee konden wij, en u ongetwijfeld
ook, alle kanten mee op. 

Lees verder op pagina 3

Koninginnedag ‘Ik hou van Vreeland’

Lokaal Zuid is inmiddels enige weken
open en is voor veel Vreelanders al een
vaste stek geworden. Op de druk bezoch-
te opening, 24 maart j.l., kwam zelfs de
burgemeester van Stichtse Vecht,
Mirjam van 't Veld, met alle wethouders
een kijkje nemen! Zij werden net op dat

moment rondgeleid door ons dorp ter
gelegenheid van de kennismaking met
Vreeland. (B&W bezoeken elke week een
kern van de nieuwe gemeente). Onder-
tussen hebben vele Vreelanders met ple-
zier kennis gemaakt met het nieuwe eet-
café.

Burgemeester in Lokaal Zuid
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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
Gemeente Stichtse Vecht
telefoon alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.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
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
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. 
Huish. 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 Nigtevechtseweg 9, 3633 XR 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 Nooij, Connie Lohuis
en Barbara Mees.

Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen en Wilco
Berends.

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 11 mei 2011 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 19 mei.

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

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Geboren
Thom op 19 maart 2011
Zoon van Jurgen en Monique
Hoppenbrouwers. Broertje van Daan.

Colofon

25 april: Lezing over buitenplaatsen 
J. Jonker, ArtAntique Utrecht

25 april: Paaseieren zoeken, 11.00 uur
29 april: Koninginnenacht in Lokaal 

Zuid en het Dorpshuis
4 mei: Dodenherdenking, 19.00 uur 

Grote Kerk Vreeland
7 mei: Plantenmarkt 9 uur Kerkplein
8 mei: Moederdag
13 mei: A.N.B.O. bijeenkomst 

lezing in Dorpshuis, 14.00 uur
14 mei: Molendag
14-15 mei: Kunstronde Vecht en Plassen
25 mei: Vreelandse vrouwen koffie 

in Lokaal Zuid
23-26 mei: Avond Vierdaagse Loenen
26 mei: Info-avond Plan Vreeland Oost
16-19 aug: Huttenbouwkamp

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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N
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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

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

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 24 apr.  10.00 uur  dhr. W.F. Flantua
zo. 1 mei   10.00 uur ds. A. Sneep
zo. 8 mei   10.00 uur ds. J. de Jong
zo. 15 mei 10.00 uur K. Smit - v.d Berg
zo. 22 mei 10.00 uur ds. C. Constandse

Vechtzooitje
Gezocht: lieve, enthousiaste oppasmoe-
der/oma! Interesse? bel dan mij dan!
Margriet Darwinkel 06 263 58555.
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De kinderen van CSV Ridderhof zijn mo-
menteel druk doende om hun vertalingen
van dit thema op schilderdoek te vereeu-
wigen en het resultaat is op 30 april de
hele dag in het Dorpshuis te bewonderen.
Komt dat zien! 
Bijzondere aandacht dit jaar ook voor de
optocht door het dorp, geheel in thema
van dit jaar; laat u allemaal zien, jong en
oud, waarom u van Vreeland houdt! Laat
daarbij de fantasie vooral de vrije loop:
kom verkleed, maak muziek, knutsel uw
liefde voor of band met Vreeland in el-
kaar, alles is mogelijk en originaliteit zal
worden beloond. 
De kinderspelen - het Oranjecomité heeft
er vele in eigendom - werden uitgekozen,
afgestoft en, waar nodig, gerepareerd (zie
foto). Hulp bij de kinderspelen zelf op za-
terdagmiddag is zeer welkom en het
Oranjecomité is blij met de eerste vrijwil-
ligers, die zich reeds aanmeldden. Laat u
het ons alstublieft weten, als een uurtje
wilt helpen met het invullen van de score-
cards etc.? De jurering en prijsuitreiking
van de optocht, kinderspelen en puzzel-
tocht van de Historische Kring zal worden
gedaan door een aantal bijzonder gewaar-
deerde inwoners van Vreeland. 
Nieuw dit jaar is de fakkeloptocht naar -
als afsluiting  - een vuurwerkspektakel
van jewelste. Daarnaast natuurlijk het
ontbijt, de vrijmarkt, koffie met gebak
voor geridderden, het waterspektakel en
optredens van DOS, teveel om op te noe-
men. En wat dacht u van een spetterende
Koninginnenacht in Lokaal Zuid èn het
Dorpshuis? Het Oranjecomité verheugt
zich op een prachtige Oranjefestijn en is
dankbaar voor alle reeds toegezegde hulp
van tientallen vrijwilligers en de bijdra-
gen van de tientallen sponsoren. Het
KNMI voorspelt (voorzichtig) mooi weer -
wat wilt u nog meer? Tot Koninginnedag!

Programma:
VRIJDAG 29 APRIL
Avondprogramma
21.00 - 23.00 uur Vreeland a gogo
Muziekvereniging De Vecht olv Gerhart
Drijvers in het Dorpshuis. Top2000 con-
cert, een mee-feest-concert. Dansen, zin-
gen en feesten zijn de drie zaken waar het
om draait tijdens Koninginnenacht! 
Na afloop verzorgt Deejay John een
Oranje-disco.
Voor meer info: Vincent Stapper: vincent-
stapper@gmail.com, 06 42846913.
De hele avond is het gloednieuwe eetcafé
‘Lokaal Zuid’ geopend.

ZATERDAG 30 APRIL
Ochtendprogramma
8.00 uur Reveille
Rondgang van de herauten door het dorp.
9.00 - 10.00 uur Ontbijt en opening
Het traditionele dorpsontbijt op het
Kerkplein (9.15 uur opening door de bur-
gemeester en/of wethouder) samen met
bestuur Dorpsraad.
De hele dag Tentoonstelling: Ik hou van
Vreeland. Gedurende de hele dag zijn
kunstwerken van de kinderen van CSV
Ridderhof te zien in het Dorpshuis.
10.00 - 11.30 uur Vrijmarkt
Vrijmarkt voor de dorpsjeugd op het gras-
veld tegenover het Dorpshuis (rondom
oude Rabobank of Zuwe zorgcentrum).
Bij regenachtig weer in het dorpshuis.
Vanaf 10.30 uur Koffie met oranjegebak
De traditionele oranje tompoucen voor
geridderden, oud-comitéleden
en overige Vreelanders in het Dorpshuis.
10.45 - 11.30 uur Inschrijven optocht
Vanaf deze tijd kun je jezelf of je groepje
inschrijven bij de Oranjekraam voor het
dorpshuis.
11.30 - 12.30 uur Optocht : Ik hou van
Vreeland
Vertrek optocht vanaf het Dorpshuis.

Middagprogramma
13.30 uur Start inschrijving Kindermid-
dagspelen
Inschrijven bij de Oranjekraam voor het
dorpshuis.
14.00 -16:00 uur Kindermiddagspelen
Diverse kinderspelen rond het grasveld
aan de Floraweg.
14.00 uur Puzzeltocht Historische Kring
Routebeschrijving voor de tocht is af te ha-
len bij de Oranjekraam voor het Dorps-huis.
16.30 uur Waterspektakel
Presentatie vanaf podium in de Vecht tegen-
over Hotel Restaurant ‘De Nederlanden’.
17.00 - 20.00 uur BBQ
Op het terras bij ‘De Nederlanden’ gaat de
BBQ aan! Halve kreeft, ossenhaas, salade
en frites. 
17.30 - 20.30 uur Oranje Borrel
Gezellige borrel bij de feesttent aan de
Floraweg. Heerlijk bijpraten, eten, drinken.
18.00 uur Optredens van DOS (streetdance)
De DOS meisjes geven een uitvoering
streetdance in de feesttent aan de
Floraweg op de vrolijke klanken van K3.
18.45 uur Prijsuitreiking
Prijsuitreiking van de optocht, de kinder-
middagspelen en puzzeltocht van de
Historische Kring in de feesttent.
21.00 uur Fakkeloptocht door Vreeland
Fakkeloptocht door Vreeland voor kinde-
ren, ouders/begeleiders. Vertrek vanaf
schoolplein van de CSV.
21.30 - 21.45 uur Vuurwerkspektakel &
Einde programma
Oranje vuurwerkspektakel start om onge-
veer 21.30 uur op het Sperwerterrein.
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Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354

Hulde voor onze sponsoren
AANNEMERS- & RESTAURATIEBEDRIJF VERWOERD CASA CATERING
ALLSAFE MINI OPSLAG CONCLUSION COMMUNICATION ARCHITECTS
ANOUK PRUIM GRAFISCH ONTWERP COERS MACHINEVERHUUR
ARENDS BANDEN SERVICE DAGWINKEL ALOYS HAGEMAN
AROBA BANDENSERVICE DALIQUE
ATO CULINAIR DE ANGSTEL LIJSTENMAKERIJ
AUTO OSKAMP DE BOMENMAN BOOMVERZORGING
AUTOBEDRIJF E.V.A.B. B.V. DE ETERIJ
BEDRIJFSVERENIGING VREELAND DE KUYPER
BELLEZA HAAR-MODE DE OLIFANT
BENZINE- EN LPG STATION VREELAND DECOTECH
BERT VAN VLIET TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF DHR R. WIJNSCHENK
BON B.V. AANNEMINGSBEDRIJF DJ BOOTH
BORDUURSTUDIO HET GOOI DORPSRAAD VREELAND
BOUTKAN STUDIEBEGELEIDING DRIESSEN VREELAND
EXPLO DUOFORM
FYSIOTHERAPIE VREELAND GROENPARTNERS
GREIF NL B.V. INDUSTRIAL PACKAGING & SERVICES HET DORPSHUIS
RIJSCHOOL ‘T HOEFIJZER HOTEL RESTAURANT DE NEDERLANDEN
HOVENIERSBEDRIJF VAN MONSJOU HYDROLIC SERVICE HSM
KAAS EN IJSBOEDERIJ ‘DE WILLIGEN’ LABDIRECT PROF. TANDEN BLEKEN
MEB MONTAGEBEDRIJF R. V.D. SPOEL
MTEL MUZIEKVERENIGING DE VECHT
N. NOORMAN B.V. NOTARISKANTOOR ENGELBRACHT
OOGMERK BRILJANT OPTICIENS OTTENHOME
PANNENKOEKENRESTAURANT NOORD BRABANT PAUL EN SHIRLEY FAGEL
PAUL MAKELAARS PROFINION FINANCE & MANAGEMENT SERVICES
PROVIDENCE CAPITAL N.V. RABOBANK HILVERSUM-VECHT EN PLASSEN
ROYAL VIV BUISMAN SASKIA’S BROCANTE
SCHILDERSBEDRIJF DAALHUIZEN DRS. C. VAN ZADELHOFF
SJOEZ B.V. SLAGERIJ DALHUISEN BREUKELEN
SMEDERIJ NIESSEN TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VAN LINDENBERG B.V.
THE INTERNATIONAL NUTRITION COMPANY TUN FUN
THEO PETRI KUNSTHANDEL EN LIJSTENMAKERIJ VREEBERG B.V.
TIERELANTIJN MODE & ACCESSOIRES VUURWERK BART PRONK

Vanaf 10.30 uur koffie met de 
traditionele oranje tompouce.

Vanaf 14.00 uur is de Oranje-bar 
geopend op de Floraweg

Voor een drankje en een hapje

Vanaf 17.00 uur de Vreeland-borrel 
met een lekker broodje beenham, 

saté en een hamburger

Voor al uw feesten en partijen
Bruiloften • Verjaardagen • Vergaderingen

Catering • Licht & Geluid • Meubilair & Servies

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

Wist u dat Vreeland wordt verrijkt met
een echt polderbad? Alle vergunningen
zijn rond. Er wordt nog gezocht naar een
geschikte badjuf (poldermodel). Voor de
eerste die raadt waar de locatie is komt
een mooie prijs beschikbaar. Oplossingen
per e-mail indienen bij de redactie.

Polderbad
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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

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Monique en Susanne Bruins hebben eind
maart een nieuw bedrijfspand betrokken
aan de Werf. Als ik op een donderdag om
twee uur binnenstap is de eerste klus van
die dag net geklaard: de verzorging van
een lunch voor een advocatenkantoor in
Amsterdam en maken moeder en dochter
zich op voor een lang weekend in Londen.
Het uitzicht over de weilanden is prachtig
en de pas geverfde vloer is vers gedweild.
De professionele keukenapparatuur staat
onschuldig te glimmen. Niets doet den-
ken aan de hectiek die hier enkele uren ge-
leden nog heerste.
Monique is 13 jaar geleden begonnen met
Casa Catering. Ze heeft altijd gewerkt, veel
verschillende dingen gedaan, vooral op
het organisatorische vlak. Maar toen ze
uiteindelijk bij een groot cateringbedrijf
terecht kwam, besloot ze rond haar 45ste
voor zichzelf te beginnen. Ze vond dat ze
het mooier en beter kon en met alleen
maar verse ingrediënten. Kleinschalig, be-
gon ze, van huis uit wat toen Rotterdam,
Hilligersberg, was. En zo kwam ze ook aan
de naam: Casa = huis, in combinatie met
haar voorkeur voor de Spaanse en
Italiaanse keuken en de mogelijkheid
open latend om misschien nog eens naar
het buitenland te gaan. Haar dochters wa-
ren toen 15 en 13 en hoewel de koelkast
thuis strikt door Monique was ingedeeld
in Casa en privé, hielden de pubermeisjes
zich daar niet altijd aan. Al na een jaar
liep het bedrijf zo goed dat Monique be-
sloot het professioneler aan te pakken en
een werkruimte in de buurt te huren.
In 2009 was dochter Susanne bezig met
haar eindscriptie voor de Hogeschool TIO
en had ze, goed opgeleid door haar moe-
der, een bijbaantje bij een cateringbedrijf
in Amsterdam. Moeder Monique had ei-
genlijk te veel werk en vroeg of Susanne
niet bij haar in het bedrijf wilde komen.
Zo logisch eigenlijk maar er moest wel

goed over worden nagedacht: Susanne
werd meteen partner en opereerde vanuit
Amsterdam, Monique werkte vanuit
Rotterdam en om het nog wat ingewikkel-
der te maken werkte man Martin toen nog
in Hoofddorp. Een logistieke puzzel die
opgelost moest worden.
Het werd tijd om uit Rotterdam te vertrek-
ken. Monique en haar man hadden al een
sloep en voeren stroomopwaarts op zoek
naar een huis aan het water. Door toeval
werd dat Vreeland. Het kleinste van de
drie huizen dat in 2010 op de Voorstraat te
koop stond, was precies wat ze zochten.
En nadat de makelaar hen ervan over-
tuigd had dat die drie huizen toevallig te
koop stonden en Vreeland een heel erg
leuk dorp is waar ze goed zouden passen,
was de koop snel gesloten.
April 2010 verhuisden ze naar Vreeland
en in mei konden ze tijdelijk het pand van
bakker Schouten huren waardoor ook het
bedrijf naar Vreeland kon worden overge-
heveld. Vanaf die tijd verscheen de bestel-
bus van Casa Catering in het Vreelandse
straatbeeld.
Met het nieuwe bedrijfspand op de Werf
lijkt er eindelijk een definitieve locatie ge-
vonden te zijn die voor moeder en dochter
rust brengt. Relatieve rust dan want man
Martin werkt inmiddels in Londen en
daar gingen ze dus even naar toe om sa-
men zijn verjaardag te vieren.                R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Monique en Susanne Bruins
van Casa Catering

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.

De kinderen van groep 8 van basisschool CSV
Ridderhof zijn in de afgelopen weken druk
bezig geweest met het project Bizworld.
Bizworld is een simulatie van het oprichten
en runnen van een bedrijf. De leerlingen
maakten spelenderwijs kennis met het on-
dernemerschap. Deze simulatie is in een
spelvorm gegoten, zodat er ook aan het ein-
de van het project een winnaar van dit spel
is. Er zijn 4 teams van 6 of 7 leerlingen, die
een eigen specifieke taak in het bedrijf ver-
vullen: een algemeen directeur, directeur fi-
nanciën, directeur productie enz. Door mid-
del van een heuse sollicitatieprocedure kon
ieder een plek verwerven in een bedrijf. Na
deze eerste fase konden de bedrijven opge-
richt worden. Namen bedenken, logo's ma-
ken, visitekaartjes, badges. Het moet er na-
tuurlijk wel een beetje professioneel uitzien.
Maar ja..... dat kost wel geld. En hoe moet je
daar nu weer aan komen? En dan op de twee-

de dag, dan eindelijk kunnen we iets gaan
maken. Alle bedrijven produceren vriend-
schapsbandjes. Hevige concurrentie.
Hoeveel willen we produceren? Wat kost
dat? Winst? Een prototype ontwerpen!
Patent aanvragen!? En alles kost geld! Je mag
niet eens even je eigen viltstiften gebruiken...
De directeur marketing zorgt ervoor dat al-
les zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd
wordt. Dan moeten je klanten jouw bandjes
wel willen kopen! Dat gebeurde op de speci-
ale marktdag. Kinderen van groep 7 kregen
speciale Biz euro’s en kochten bij de verschil-
lende bedrijven vriendschapsbandjes.
Intussen is het winnende bedrijf bekend ge-
maakt en kunnen de deelnemers terugkij-
ken op een leerzaam project waarin met val-
len en opstaan de belangrijkste kenmerken
van het ondernemerschap ontdekt werden.
Het project werd mede mogelijk gemaakt
door de Deutsche Bank.

Project Bizworld op CSV Ridderhof
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TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 44,-

Informatie ontwikkeling Vreeland-
Oost en ‘Plantage Vredelant’
Op donderdag 26 mei 2011 zal vanaf 17.00
uur een inloop-avond plaatsvinden, waar u
zich persoonlijk kunt laten informeren
over de plannen voor de gebieds-ontwikke-
ling in Vreeland-Oost en de woningbouw-
ontwikkeling “Plantage Vredelant”. Voor al
uw vragen, ideeën en suggesties zijn de vol-
gende personen deze avond aanwezig:

- Krijn-Jan Driessen voor algemene infor-
matie over de ontwikkeling van de kaze-
mat, de woonwijk en de plannen voor het
haventje.

- Medewerkers van de gemeente Stichtse
Vecht om informatie te verstrekken over

de te volgen procedures (www.stichtse-
vecht.nl).

- Floris Bouwman van B40, om uit te leg-
gen hoe het stedenbouwkundig plan is
ontstaan met relatie tot het landschap
(www.B40.nl).

- Medewerkers van Timpaan Woningbouw-
ontwikkeling, om aan te geven welke typo-
logie woningen er gebouwd zullen wor-
den en wat de mogelijkheden zijn op de
grote kavels voor vrijstaande woningen
(www.timpaan.nl).

U bent welkom in het Dorpshuis van 17.00
tot 21.00 uur.

Inmiddels is het een mooie gewoonte ge-
worden: stilstaan bij het monument op 4
mei. Een groepje Vreelanders verzorgt een
moment van bezinning voor jong en oud
om stil te staan bij de herinnering aan oor-
log. Wij nodigen u uit op 4 mei om 19.00
uur in de Grote Kerk voor passende  mu-
ziek en woorden. Na een korte plechtig-
heid lopen we met elkaar naar het monu-

ment aan het Jubileumlaantje. Daar wordt
de herdenking voortgezet,  met als afslui-
ting de nationale twee minuten stilte om
20.00 uur.  Voel je welkom  om met elkaar
te gedenken dat we in vrede en vrijheid
kunnen leven. 

Reinko Abels,Cees Hulsman, 
Willemijn Jonkers en Joke Stapper

4 mei Tijd om te herinneren

De plantenmarkt-commissie van de Prote-
stantse Gemeente Vreeland heeft ook dit
jaar weer de traditionele plantenmarkt
georganiseerd op het Kerkplein. 
Op zaterdag 7 mei van 9.00 uur tot ca. 14.00
uur hopen wij u allen te zien op het kerk-
plein. Er is weer een enorm aanbod van vele
zomerbloeiers. De planten zijn per stuk of
in hangingbaskets te koop. We helpen u
graag met het samenstellen van bv een
mand met planten als moederdagcadeau.
U kunt ook uw favoriete pot of bak meene-
men om deze te laten vullen. Natuurlijk
zijn er ook kant en klare plantenbakjes. Er
zullen ook tuin-accessoires van heden en
uit grootmoedertijd te koop zijn. 
Voor ons vorige doel, de restauratie van or-
gel en/of vleugel, zijn offertes aange-
vraagd en er blijkt voldoende geld in kas

te zijn om de vleugel te restaureren. Dit
jaar is het doel om voorzet ramen te plaat-
sen , te beginnen aan de noordzijde van de
kerk. Dit betekent een beter klimaat in de
kerk, hopelijk minder stookkosten en be-
scherming van de gebrandschilderde ra-
men. Om dit te bereiken hebben wij vele
plantenmarkten en bazaars nodig. Als dit
doel u aanspreekt en u wilt ons extra steu-
nen om dit te realiseren, dan kan dit ook
door een bedrag over te maken op ons
bankrekeningnummer 11.89.36.581 t.n.v.
Bazaar Prot. Gemeente Vreeland o.v.v.
voorzetramen. Alvast hartelijk dank.
Tot ziens op de plantenmarkt. Komt allen
vroeg, want OP= OP. 

Namens de plantenmarkt-commissie,
Koos van Nes

Plantenmarkt 7 mei Kerkplein
Quality in food and wines

Fingerfood & diners 

Bedrijfslunches

Catering aan boord

Aankleding & decoratie

www.casacatering.nl    |   info@casacatering.nl

Vreeland Monique Bruins       0294-267704
Amsterdam     Susanne Bruins       020-3343854
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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

DIT VOORJAAR ÈCHT UIT ETEN!!
Marbré van eend, kalfswang en eendenlever, 

gekonfijte vijg en briochebrood 

*****
Sliptongfilets met zeekreeft en beurre blanc  

*****
Lam uit Giethoorn met fijne groenten in eigen jus

*****
Tarte aux pommes à la Paul Fagel

Diner 4 gangen à  € 47,50

ZONDAGSE FAMILIE LUNCH
Genieten in ontspannen sfeer van heerlijke gerechten en wijnen,

met uw kinderen, familie en vrienden. Onze keuken is elke 
zondag van 13.00 tot 19.30 uur doorlopend geopend, regelmatig
willen wij op deze zondagen een thema verzorgen, dit kan zijn in

de vorm van muzikale ondersteuning, theater, een themamiddag in
het teken van wijn en spijs of één van de vele variaties hieromtrent.

PAUL FAGEL
Arsenaal Restaurants

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

Zaterdag 2 april 2011 was het dan zover, de
finale van de 3-4 kamp wedstrijden in
Wilnis. Tijdens de regio voorrondes in fe-
bruari hebben Ilan, Freek, Joep en Daan
zich als groep geplaatst voor de finale. De
finale was een spannende wedstrijd tegen
alle eerder geplaatste deelnemers uit de vijf
turn-regio’s die de provincie Utrecht rijk is.
Zaterdagochtend moesten de jongens zich
al vroeg melden in de sporthal van Wilnis.
Onder leiding van Vincent Stapper hebben
de jongens tijdens de wedstrijd het beste

van wat ze in huis hebben laten zien, waar-
door menig jurylid onder de indruk was.
Na het leveren van deze enorme prestatie
brak er een spannende tijd aan van wach-
ten - wachten tot de prijsuitreiking. Na
ruim twee uur wachten was daar het ver-
lossende en lang verwachte antwoord: de
jongens hebben, met een ruime voor-
sprong, een geweldige EERSTE PLAATS we-
ten te behalen en daar mogen juf Tonny en
meester Vincent samen met de jongens
reuze trots op zijn.

Winst voor DOS Vreeland

Het Christelijk Gemengd Streekkoor
“Sursum Corda” uit Vreeland bestaat al 80
jaar, maar om ons bestaan voor de toe-
komst veilig te stellen doen wij een drin-
gende oproep aan mensen die graag wil-
len zingen (vooral bassen) en lid van een
koor willen worden. Het koor oefent op
maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in
het Dorpshuis, Feta 16, Vreeland. Wij ge-
ven elk jaar  een Voorjaarsconcert en  een
Kerstconcert en verlenen een paar keer
per jaar medewerking aan Kerkdiensten
of zingen in Bejaarden- en of Verzorging-

stehuizen in de Regio. Grote stukken die
wij ter gehoren hebben gebracht tijdens
het Voorjaarsconcert zijn o.a. het
“Requiem” van Fauré  en “The Crucifi-
xion” van Stainer.  Wat uitgevoerd wordt
tijdens het Kerstconcert spreekt voor zich.
Kom gerust eens kennismaken met het
koor op de maandagavond.     
Voor inlichtingen kunt u altijd kontact op
nemen met mevr. C. Coers, tel. 0294-
232293 of met de heer C. Hulsman, tel.
0294-231923. Voor verdere informatie zie
ook www.zangverenigingsursumcorda.nl

Chr. Gem. Streekkoor ‘Sursum Corda’

Bestelformulier Oranje gebak

Oranje tompouce  € 1,80 per stuk     aantal…………………………
Oranje Moorkop   € 1,80 per stuk      aantal…………………………

Afhalen 30 april tussen 10:00 uur en 11:00 uur

Naam: …………………………………
Tel.nr………………………

Uiterste inleverdatum donderdag 28 april 2011
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

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

Bestellijsten voor de Paasdagen 
verkrijgbaar in de winkel.

Het adres in Vreeland voor al uw DAGverse producten.

BROOD en BANKET van Bakkerij VOOGES
Bake Off: In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

Groep 7 voert actie voor Wakker Dier
Een klein begonnen actie van een groepje
vriendinnen uit groep 7 van CSV Ridder-
hof liep woensdagmiddag 30 maart uit op
een gezellig dorpsfestijn met sushi, pan-
nenkoeken, cake, taart, muffins en limona-
de. Swaan, Luna, Margot, Dominique,
Channah, Noa en Floor besloten begin
maart een loterij te gaan houden voor de
stichting Wakker Dier. Wakker Dier streeft
naar een samenleving waarin de dieren uit
de vee-industrie met respect worden be-
handeld. Er werd begonnen met het verko-
pen van loten en de meiden scharrelden
leuke prijsjes bij elkaar. Al gauw sloten
steeds meer kinderen uit hun klas zich

aan, steeds meer loten werden verkocht en
er werd gekookt en gebakken en zelfs een
officiële trekking voor de loterij georgani-
seerd. Die vond plaats op het Maartenplein
waar bezoekers, tegen betaling, konden ge-
nieten van allerlei lekkernijen. Het
Maartenplein was vrolijk versierd en er
klonk gezellige muziek. Onder het toe-
ziend oog van verschillende juryleden wer-
den de lootjes getrokken en ging menigeen
met leuke prijzen naar huis. De hoofdprijs,
een speelgoedpakket, ging naar de familie
Van Dijk. De totale opbrengst is € 385,15 ge-
worden. Het geld is inmiddels overge-
maakt naar de stichting Wakker Dier.

Alle burgers van de gemeente Stichtse
Vecht met een inkomen tot 125% van het
bestaansminimum kunnen vanaf 1 ja-
nuari 2011 deelnemen aan de U-pas. De U-
pas biedt kortingen op tal van culturele,
sportieve en recreatieve activiteiten en is
geldig in een groot deel van de regio
Utrecht. Voor de kernen Maarssen en

Breukelen gold de deelname al, maar
Loenen doet vanaf 1 januari 2011 ook
mee. Mensen met een bijstandsuitkering
ontvangen de U-pas automatisch, overige
minima kunnen de U-pas zelf aanvragen
bij het U-pasbureau. Ga naar de website
www.u-pas.nl of bel op werkdagen van
9.00 tot 11.00 uur naar 030 – 286 50 50.

U-pas ook in Vreeland

Hopelijk komt er weer een heerlijke war-
me zomer aan, net als vorig jaar. Veel
Vreelanders, met name kinderen, genoten
van het water en zwommen en speelden
met veel plezier (en soms met overlast…!) Is
dit zwemmen echter wel zonder gevaar
voor de gezondheid, zeker nu er gebaggerd
gaat worden dit jaar? De bodem zit im-
mers vol zware metalen en andere gifstof-
fen, die opdwarrelen bij het baggeren. De
Vreelandbode vroeg het Waternet.
"Zwemmen in de Vecht is altijd al op eigen
risico geweest, want Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht hebben de Vecht niet aange-
wezen als zwemwater. Er wordt dus geen
periodiek onderzoek naar de waterkwali-
teit gedaan. Voor gezonde en ervaren
zwemmers kan het zwemmen geen
kwaad, als je er maar voor zorgt geen wa-
ter binnen te krijgen en na het zwemmen
gaat douchen. Nu Waternet gaat schoon-

maken blijft in grote lijnen deze stelregel
geldig. Het is uit veiligheidsoverwegingen
verboden om in de omgeving van het bag-
gerponton te zwemmen. Aangeraden
wordt toch zeker 100 m niet te zwemmen
in de buurt van de kraanschepen. Buiten
die afstand  zijn de verontreinigde bodem-
deeltjes gezonken naar de bodem en leve-
ren geen gevaar meer op. Daarnaast zullen
relatief grote schepen voor de afvoer van
de baggerspecie voorbij Vreeland varen.
De zuiging van deze schepen is gevaarlijk
en zwemmen wordt ten zeerste afgeraden
bij passage van dergelijke schepen".
Dus: niet zwemmen als er grote boten
langsvaren, niet zwemmen binnen 100
meter van een baggerponton, geen water
inslikken, goed douchen na het zwemmen
en sowieso niet schreeuwend van de brug
springen. Zo houden we het een veilige en
voor iedereen prettige zwem-zomer!

Oppassen met zwemmen in de Vecht



Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woensdag 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
Lente! Kom je buiten spelen? Zonder jas
want de zon schijnt. Lekker op straat of in
de tuin met je vrienden spelen! Weet je niet
wat? Nou daar hebben de Razende
Reporters iets op gevonden. Hier zijn al
hun buitenspeel-ideetjes op een rij. Ze vroe-
gen het ook hun oma’s en opa’s en buren.
Wat speelden zij vroeger?
Speel jij dat ook nog? Of doe jij liever iets
anders? Kom je? Want straks regent het
weer. En heb jij ook nieuws? Schrijf ons:
info@vreelandbode.nl

Kindernieuws
• Hebben jullie hem gezien? De zanger

Henk Westbroek was woensdag 13 april
in Vreeland. Kijk naar RTV Utrecht om te
zien wie uit Vreeland op tv komt. Jij mis-
schien? 

• Op de kermis liepen alle jongens met
neppistolen. Ik had ook een nepgeweer
met plastic balletjes erin. Die had ik ge-
wonnen met schieten, ik ging op nepvin-
gers mikken. Op de kermis was een
schiettent en een snoepkraam, botsau-
to’s en grijpers. Ik vond het heel leuk op
de kermis, jullie ook?

Groetjes, Jan Driessen

Kom je buiten spelen? NU
De race van Hidde (8 jr)
Ik hou van Racen met fietsen omdat ik van
fietsen houd. Ik doe dat met Kiek, Sietse,
Berend, Sam en Jelmer. We maken een par-
cours met een finish. Zie de tekening.

Het race parcours van Hidde 

Tip van Bibbi (10 jr)
Buskruid vind ik leuk omdat je het met zo-
veel mogelijk kinderen kan doen. Ik speel
het met Kik, Lieve, Jimi, Lisz en al mijn bu-
ren. Het is een soort verstoppertje. Je moet
de bal wegschoppen om andere kinderen
vrij te maken.

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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auto oskamp
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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 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Isabel’s zandbak met koffie (10jr)
Soms doet ze het nog wel eens, lekker in de
zandbak spelen. Samen met zus Alexine.
Omdat je dan een knikkerbaan en een wa-
terbaan kan maken. Of een koffiefabriek.
Koffie kan je maken door zandwater te heb-
ben. En als je de hele tijd de waterslang aan-
houdt dan krijg je koffie. 

Jan’s tip (8 jr)
Als ik ga buitenspelen wil ik voetballen. Je
kan lekker hard met de bal knallen. Ik voet-
bal met mijn vader en mijn moeder en met
mijn zussen.

Kom je buiten spelen? TOEN
Jouw opa, oma’s tante’s, ooms en  waren
vroeger ook kinderen. Zij speelden graag
deze spelletjes. Ken jij deze spelletjes voor
buiten wel? Probeer ze maar eens. Hier zijn
ze.

Bikkelen
Kan jij snel reageren? Speel dan met een
paar kinderen bikkelen. De oma van Bibbi
heet Rosa (78 jr) en zij speelde vroeger met
4 bikkels. Dat zijn een soort dikke ronde
plakjes van metaal of van varkensbotjes.
Nu kan je ook 4 niet te grote verschillende
steentjes nemen. Je moet heel snel reage-
ren!
Wat heb je nodig en wat moet je doen?
• Neem een goede stuiterbal en 4 bikkels 
• Ga zitten, leg de bikkels op de grond en

stuiter de bal op de grond. OK let op:
1. Stuiter de bal eenmaal en draai heel snel

een bikkel om.
2. 2 maal de bal stuiteren en 2 bikkels om-

draaien. 
3. Driemaal stuiteren en 3 bikkels omdraai-

en. 
4. Ben jij zo snel dat het het 4 keer kan? 

De Romeinen speelden ook al ‘Bikkelen’. 
Kijk voor nog meer spelregels hier: 
www.magischheiloo.nl/bikkelwedstrijd
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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 2011

www.tunfun.nl V
rB

�

Feest voor de oren!

Dat is luisteren naar 
bijzondere hoorspelen.

Zoals De Ontdekking van de 
hemel of Max Havelaar.

Met topacteurs en prachtige muziek       

Voor Vreelanders speciale kortingen

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

Ook te koop bij Tierelantijn!!!

Elastiek Twisten
• 2 hele lange elastieken (van stof) aan el-

kaar geknoopt.
• 2 kinderen hebben het elastiek om hun

kuiten. 
• Het 3e kind doet de twist. Dit betekent

het elastiek om de benen en dan draaien
en twisten. 

Niet in de knoop raken hoor!
Ook leuk en spannend is slootje springen! 

Janny Thieman(61 jr)

Kastiebal
Kastiebal is spannend en kun je samen met
buurmeisjes en buurjongens spelen. (Op
het Sperwerveldje bijvoorbeeld).
• Met een lang stuk hout en een kleine bal

zover mogelijk meppen
• Je speelt met 2 pleogen, een ploeg slaat,

de andere vangt de bal en gooit ‘m terug
naar het begin. 

• Als je slaat loop je snel van putdeksel
naar putdeksel (of paaltjes ofzo)

• Loop je het hele rondje in 1 slag dan heb
je een homerun. Dan kan de volgende
slaan.

Hetty van den Heuvel (64 jr)

Straathockey
Vroeger speelden kinderen ook met z’n al-
len uit de straat hockey op straat. Tecla van
der Maat (op 14 april 66 jr geworden) deed dat.
En daar was ook de schrijver van kinder-
boeken, Guus Kuyer, bij.
Iedereen had een eigen boom. Dat was het
doel. Heel gezellig en spannend, vooral om-
dat er jongens bij zaten. Want we zaten op
een school met alleen meisjes. 

Hutten bouwen
Wat was buiten spelen was voor Jan
Driessen (79 jr)? Nee dus niet de kleine Jan
maar de grote! Toen hij 10 jaar was ging hij
het liefst hutten bouwen op de boerderij.
Samen met zijn vriendje van het Huis de
Wijde blik (de Hertog). 

en dan nog dit....
Je kunt natuurlijk ook nog deze – van alle
tijden - buiten spelen:
• Tikkertje • Boompje verwisselen
• Stelten lopen • Verstoppertje spelen
• Knikkeren • Hinkelen
• Hoelahoep • Diabolo
• Springen met springtouw

Vrolijk Pasen!
van Nena.

Theaterschool Kleine Kunst
voor kinderen vanaf 7 jaar én volwassenen 

proeflessen:
ma. 16 mei of di. 10 en 17 mei 

meer info: 
www.theaterschoolkleinekunst.nl 

Mopje
Twee tomaten zitten 

te praten. 

Zeg de één: wat wil 
jij later worden. 

Zegt de ander: 
Ketchup.
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Kijk op www.vreelandbode.nl voor alle eerdere edities!

In een eerder artikeltje in de Vreeland-
bode werd u iets verteld over hoe de kerk
de veertig dagen voor Pasen invult en hoe
zij toeleeft naar het grote feest der feesten.
Inmiddels is die periode gaande en is het
nu zaak iets te verduidelijken over de
week voor Pasen en Pasen zelf. Op 24 april
is het zover. 
Een late Pasen dit jaar vanwege de eerste
volle maan van de lente die zich pas vol-
trekt rond18 april. Zo wordt Pasen ieder
jaar vastgesteld - vandaar dat de datum zo
sterk kan variëren. 
De week voor Pasen is in de kerk van ouds-
her de meest intense vieringsweek van het
jaar. Op de zondag voor Pasen is het
Palmpasen geweest. Het gaat dan over de
vrolijke intocht van Jezus in Jeruzalem.
Zijn weg lijkt geplaveid met palmblade-
ren en gejuich van de omstanders. Maar
niets is minder waar. Het blijkt de aanzet
tot een vervolging. Zo snel kan dat gaan.
Dezelfde omstanders die jubelden, wor-
den tot aanzetters van haatzaaierij.
Actueler kan de boodschap eigenlijk niet
zijn. De Koning waar zoveel van verwacht
wordt, belandt aan het kruis. De massa
heeft overwonnen, de eenling delft het
onderspit. 
Die kruisgang wordt langzaamaan onaf-
wendbaar in de week voor Pasen. Met
Witte Donderdag, de avond voor de krui-
siging, viert de kerk het heilig
Avondmaal, net als Jezus zijn laatste maal
vierde met zijn geliefde discipelen. Dat
doet de kerk natuurlijk het hele jaar door,
maar op deze avond is het wel heel speci-
fiek als gedachtenis aan die laatste keer. 

De volgende dag is het Goede Vrijdag.
Jezus wordt verraden, gekruisigd en
sterft. 
In de kerk is dat een indrukwekkende, so-
bere dienst, met woorden en beelden die,
hoe je het wendt of keert, pijn doen. Het
passie-evangelie wordt in zijn geheel gele-
zen en eigenlijk is veel van wat een mens
zou willen uitspreken, onuitsprekelijk ge-
worden. Mensen zijn uitgepraat met gro-
te woorden. Wat rest is het beklag van God
zelf: ‘wat heb Ik u toch misdaan, mens-
heid?’
Op Stille Zaterdag waakt de kerk bij het
graf, in stilte. Maar de stilte van de
Paasnacht gaat geleidelijk over in het on-
beschrijflijke besef dat de Heer is opge-
staan, opgewekt. Een glorieus licht in de
vorm van een nieuwe Paaskaars wordt
binnengedragen: Licht van Christus. De
dood is overwonnen, uit de nacht gloort
de morgenglans. 
De Paasochtend zet het feest door, de rem-
men gaan los. Want de toekomst is open-
gebroken, de hoop heeft gezegevierd.
Althans, for the time being. Want ook al is
Gods missie geslaagd, hij is nog niet klaar.
En dat is waar de kerk haar taak geboren
ziet worden. Het werk van haar Heer en
Heiland voortzetten. 
Van harte hoopt de Protestantse gemeen-
te van Vreeland u te ontvangen in haar
midden bij de diensten. Die vinden bijna
allen in Vreeland plaats.  Alleen voor de
Paasnacht moet u naar ’s Graveland, met
wie in deze vieringen samengewerkt
wordt. Aanvangstijden en verdere details
kunt u bij de kerk vinden.

Wat viert de kerk met Pasen?

Vreelandse Vrouwen-koffie
Een nieuw café, een nieuw initiatief! Elke
laatste woensdag van de maand is het
Vreelandse Vrouwen koffie in Lokaal Zuid
van 10 tot 12 uur. Iedereen is welkom, aan-
of afmelden hoeft niet, iedereen betaalt
zijn eigen latte macchiato, verse munt-
thee of espresso! Leuk voor als je nog niet
zo lang in het dorp woont en nieuwe men-
sen wilt leren kennen, net zo leuk om
weer eens bij te praten met vriendinnen
die je al lang niet hebt gezien.  En voor de
meeste werkende vrouwen een handige
ochtend, omdat velen op woensdag vrij
zijn. De eerste Koffieochtend – een initia-

tief van Anne Tusveld – was woensdag 30
maart. Ondanks allerlei programma’s op
de peuterspeelzaal en andere bezigheden
waardoor zeker 10 mensen niet konden
komen, was het gezellig druk rond de lees-
tafel (met de nieuwe Linda en krant van de
dag...). De oma van Joep had zelfs een cake
voor de dames gebakken om deze nieuwe
traditie goed in te luiden. 
Aangezien de volgende laatste woensdag
van de maand midden in de meivakantie
valt, wordt deze een week vervroegd. De
komende Koffieochtend is dus woensdag
20 april. 

Stichtse Kade 51, 1243 HW ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429.

Uw dealer... waar service nog heel gewoon is.

De Werf 6, 3632 AE Loenen a/d Vecht

Tel. (0294) 23 37 36  Fax. (0294) 23 22 91

E-mail info@aannemingsbedrijfbonbv.nl

w w w .  a a n n e m i  n g s b e d r  i  j  f  b o n b v .  n l
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Van Leer stond en staat erom bekend goed
voor zijn werknemers te zorgen. Dat was
vooral het geval sinds de jaren vijftig.
Daarvoor, in de crisis- en oorlogsjaren, was
dat wel anders. In de jaren dertig bijvoor-
beeld, toen de concurrentie enorm was,
werden werknemers per uur aangenomen
en konden dus per direct ontslagen wor-
den en de volgende dag weer aangenomen
worden voor een paar uur. Zo was er alleen
personeel als er ook werk voor ze was. Eind
jaren ’40 breidde Van Leer zich enorm uit;
de zaken gingen zeer voorspoedig. Met de
winsten die nu gemaakt werden en de soci-
ale instelling van de eigenaar, kon een goed
personeelsbeleid worden opgezet. Er wer-
den pensioenvoorzieningen geregeld en de
werkomstandigheden werden verbeterd.
Zo werd in 1951 een nieuwe hal gebouwd.
Dit stuitte op nogal wat weerstand van
mensen buiten de fabriek, bijvoorbeeld
van natuurliefhebbers. Om hen tegemoet
te komen legde Van Leer een prachtige tuin
naast en achter de  fabriek aan. Jaap Fokker
werd als vaste tuinman aangenomen. Een
functie die hij 38 jaar zou vervullen!
Onderdeel van de tuin was zelfs een snij-
bloementuin, zodat Fokker iedere maan-
dag een vers boeket op de kantoren kon zet-
ten. Voor de arbeiders werden betere werk-
omstandigheden gecreëerd. Er werd ge-
werkt aan geluidsdempende maatregelen
in de fabriek, er waren waslokalen met ei-
gen kastjes, douches en kleedruimtes (heel

vooruitstrevend voor die tijd) en een mooie
kantine met een kantinejuffrouw. Dit was
van 1969 tot 1973 Truus van de Bos  (van
het Dorpshuis). Op de foto uit begin jaren
vijftig ziet u deze kantine. Een pas gebouw-
de, heldere ruimte ingericht met typisch
jaren ’50 (dus toen heel moderne!) meube-
len. Op de achtergrond ziet u een volière.
Deze was gemaakt in een opening in de
muur, die de kantine van de wasruimte
scheidde. Van twee kanten -zowel bij het
omkleden en wassen als bij het eten- kon
men dus genieten van de vele vogels in de
volière.  Rechts ziet u naast de klapdeuren
nog een aquarium. Dat ving echter te veel
zon en werd hierdoor te warm, waardoor
de algengroei te snel verliep. Het aquarium
is dan ook na enige tijd verwijderd.
De kantine stelde Van Leer ook open voor
de werknemers en dorpsbewoners buiten
werktijden. Zo vonden hier toneelvoorstel-
lingen plaats, gymnastiekwedstrijden (zo-
als de allereerste uitvoering van DOS in
1954), danslessen en de ontvangsten van
Sinterklaas. De kantine van Van Leer stond
open voor iedereen en vervulde een beetje
de functie die het Dorpshuis nu heeft. Op
de recente foto ziet u dat de kantine niet zo
heel veel veranderd is. De vloer, het plafond
en de meubels zijn wat gemoderniseerd en
de volière is verdwenen. Hier zijn nu prik-
borden met allerhande informatie voor de
personeelsleden. Alleen de feestjes en voor-
stellingen zijn écht verleden tijd… J.J.

Vreeland vroeger....

...en nu!

De kantine van Van Leer/GreifDe kantine van Van Leer/Greif

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.

www.coersmachineverhuur.nl

TON VERNOOIJ
! Super vers !

do - vr - zatSLAGERIJ

Er is weer volop 
vers zuiglamsvlees 

en vele lekkere 
artikelen voor de bbq

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

S
SLAGERIJ

S

“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

Vreeland vroeger....
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De oer-Vreelander
Hij komt om de week op zaterdag aan de
deur om eieren te brengen. Toen wij hier net
kwamen wonen en hij ineens voor de deur
stond met een doosje keek ik raar op.
Inmiddels zet hij ze voor de deur als wij er
niet zijn, de verse eitjes horen erbij. 
Nog maar vier jaar geleden is Cees Meijer
met zijn vrouw verhuisd van de prachtige
Noord Hollandse stulpboerderij ’t Hoeker-
land in Vreeland, waar hij is geboren en ge-
togen, naar Nigtevecht. Zijn overgrootvader
heeft de boerderij rond 1870 gebouwd en
Cees heeft de boerderij in 1969 voor 2/3e
deel van zijn vader overgenomen, zijn broer
die alleenstaand was kreeg 1/3e deel. Maar
een boer heeft een goede vrouw nodig die
het thuis kan rooien. Zijn broer heeft uitein-
delijk zijn deel aan Cees verkocht. 

Grootvader zelf was boer op Altoos
Dankbaar, ook aan de Nigtevechtseweg. Die
boerderij komt vanaf de eerste registraties
van gebouwen in de 17e eeuw voor, maar is
dus waarschijnlijk van ver daarvoor. Zo lang
is de familie Meijer ook inwoner van
Vreeland, misschien is het wel de oudste oer-
familie. Ze hebben naast de genoemde boer-
derijen hun sporen nagelaten in de boerde-
rijen Molenaarshoeve, Oude Vecht in
Nigtevecht en de Meierij in Loenersloot. Ook
in ’t Hemeltje heeft een Meijer geboerd en zo
zijn er nog een paar in de regio.
Als kind zat hij op de christelijke lagere
school op de Ruiterstraat, met onder meer
Wout van der Lee, Nico de Jong en Cees
Brinkman. Elke dag haalde hij Wout op,
door het land heen, en dan lopend naar het
dorp. Tussen de middag at hij bij zijn oom
en tante aan de Kleizuwe. Terug naar school
lopend kwamen ze langs de nu vervallen
boerderij van Driessen, waar ze kalveren en
lammeren gingen kijken en dan via het
Boerenlaantje terug naar school. Prachtig
dat weggetje, nog steeds. Vreeland hoort vol-
gens de ANWB gids bij de vier mooiste dor-
pen in Nederland en daar is hij het helemaal
mee eens. Toen het gezin er was, kwamen ze
niet veel in het dorp, behalve om de kinde-
ren naar school te brengen. De boerderij
bood vrijwel alles wat nodig was. De kinde-

ren taalden er ook niet naar, die speelden en
werkten op de boerderij, en de boodschap-
pen werden aan de deur bezorgd. 
Op ’t Hoekerland worden nu koeien en kip-
pen gehouden. Enorm veel kippen, zo’n
45.000 kippen lopen er rond. Cees legt uit
dat een kip met 17 weken op de boerderij
komt, en dan na 3 weken wennen pas eieren
gaat leggen. Dat gaat zo’n 14 maanden door,
en dan houdt het op. Dan kun je er een soep-
kip van maken, een vette kip die vooral ou-
deren nog lekker vinden. De meeste jonge
mensen vinden het te vet. 
In het verleden hield Cees ook varkens en
schapen, maar door de toename van over-
heidsregels is dat lastig geworden. De scha-
pen hield hij voor zijn plezier. Prachtige
beesten, zeker in het voorjaar als de lamme-
ren komen. De laatste 12 jaar heeft Cees met
zoon Jan in maatschap de boerderij gerund.
Nu is het na meer dan 40 jaar tijd voor rust.
Met zijn vrouw geniet hij van het ruime huis
met een grote moestuin, waar ze het hele
jaar van kunnen eten. En ook nu hij zelf de
boerderij niet meer bestiert loopt hij nog al-
tijd de rondes met de eieren. Op de ene za-
terdag de oude kant van het dorp inclusief
de Kleizuwe en de Boslaan, de andere zater-
dag het nieuwe deel inclusief de
Nigtevechtseweg. 2000 eieren per week. 

Ik zie foto’s op de dressoir staan, en
mijn vermoeden dat dit een groot
gezin is wordt bevestigd. 10 kinde-
ren hebben ze groot gebracht, zes
zonen en vier dochters. Oudste
zoon Jan bestiert dus ’t Hoekerland,
en ook Gijs is boer geworden, in
Goeree Overflakkee. Dan zijn er
Johan en Adriaan die beide tim-
merman zijn geworden, Willem is
Hovenier en Cees rijdt in een kaas-
auto.  Dochters Dieuwertje en
Weinie runnen een bedrijf voor vas-
te planten in Lisse en dochters Bep
en Jannie zijn kraamverzorgsters.
Allemaal harde werkers, Cees is er

trots op dat ze allen doorzetters zijn gewor-
den. Inmiddels zijn er 22 kleinkinderen, en
Gijs en zijn vrouw verwachten binnenkort
alweer kindje, dus dat aantal staat geenszins
vast. Gelukkig kan het huis in Nigtevecht
een behoorlijk aantal mensen aan, want ze
zijn gek op de kinderen. 
We rijden van Nigtevecht naar ’t
Hoekerland, en hij laat mij de kippenschu-
ren zien. Het zijn vrijland kippen, dat bete-
kent dat ze naar buiten kunnen. Zoon Jan
roept mij en ik ben getuige van het naar bui-
ten laten van de kippen. Ik begrijp het be-
grip “wat een kippenhok” een stuk beter,
wat een kabaal maken die beesten. Het is
een heus lentegevoel om de voorzichtige be-
wegingen naar buiten te observeren. Cees
stelt mij voor aan zijn schoondochter Corrie.
Dan komt een kleinzoon, van zoon Johan,
aan gekropen. Het hele gezicht van Cees
wordt een grote lach, en ik besluit opa Cees
bij zijn kroost te laten en mijn weg terug
naar Vreeland te vervolgen. 

De import-Vreelander
Ze is al weer een reis aan het plannen.
Vliegen naar Bangkok en dan door naar
Vietnam. Els van Gils lachend: ‘Daar gaat
ze weer. Inderdaad, reizen is één van mijn
grootste passies. En ik sleur mijn gezin –
man Bob en zoon Marc – lekker mee.’ Ik

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar en 

Connie Lohuis

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

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

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

GEZOCHT: BEDIENINGSMEDEWERKERS AMBULANT m/v

Heb jij zin om als bijbaantje ons bedieningsteam te versterken? 
Heb je een beetje ervaring met het serveren van eten en 

drinken en ben je 18 jaar of ouder? 
Vind je het leuk om onze gasten culinair in de watten te leggen?

Solliciteer dan bij de Nederlanden! 
Stuur een mailtje met je motivatie en ervaring 
die je hebt opgedaan naar info@nederlanden.nl

Werkdagen zijn voornamelijk vrijdag en zaterdag maar 
kun je ook eens op de door de weekse dagen,

kunnen we je ook inroosteren.
De eventuele werkdagen zijn dinsdag tot en met zondag.

Voor meer informatie:
Sandton Restaurant Hotel de Nederlanden

Caroline Berends
Duinkerken 3 3633 EM Vreeland

Tel. 0294 23 23 26
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spreek Els op maandagavond. Voor deze
keer heeft ze haar Latijnse les afgebeld. Els
komt uit het Zuid-Limburgse Beek.
Zeventien jaar geleden trok ze over de ri-
vieren naar Loenersloot. Ze had haar man
Bob leren kennen. En de A2 had ze op een
gegeven moment wel gehad. Bob woonde
namelijk in Amsterdam en Els in
Maastricht. Na zeven jaar Loenersloot ver-
huisden de ‘Van Gilsen’ naar Vreeland.
Haar werk is heel stabiel, namelijk al 29
jaar bij Randstad waarvan de laatste jaren
als directiesecretaresse. 

Els: ‘Vreeland was in het begin wel wen-
nen. Maar dat is achteraf gezien enorm
meegevallen. Ik ben in het schoolbestuur
gaan zitten en leerde steeds meer mensen
kennen. Nu ben ik hier niet meer weg te
krijgen. Het is ook een heerlijk dorp voor
jonge kinderen om in op te groeien.’ Els is

sinds ruim drie jaar secretaris van het
Vreelandse Oranje Comité. Dit jaar orga-
niseert ze voor de vierde keer Koningin-ne-
dag. ‘Dat doen we met een super gezellige
club van acht dorpsgenoten. Er komt heel
veel bij kijken, dat vergeten mensen wel
eens. Zo is er het regelen van de vergun-
ningen, het zoeken van sponsoren, een
draaiboek maken en het bedenken van
een thema. De Historische Kring organi-
seert jaarlijks de puzzeltocht. En dit jaar
hebben we weer eens – als vanouds – een
fakkeloptocht en de dag eindigt met het
afsteken van vuurwerk. We hopen dat het
weer een heerlijke dag wordt voor jong en
oud van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat. En ’s avonds kunnen we dan lekker
een borrel drinken bij ons nieuwe Lokaal
Zuid. We zijn met het Oranje Comité naar
de opening geweest. Wat een mooie aan-
winst voor ons dorp!’

Hardlopen en zingen
Els is het type dat moeilijk stil kan zitten
én moeilijk nee kan zeggen. Er ligt dus wel
eens wat teveel op haar bordje. Maar posi-
tief als ze is, zit ze nooit bij de pakken neer.
Haar hobby’s zijn hardlopen – ze traint nu
voor de Spieren voor Spieren hardloop-
wedstrijd in Hilversum – en zingen. Dit
jaar gaat ze voor de 10 km. Daarnaast zit
Els op het zangkoor Vreeland Vocaal én
heeft ze ook al weer heel wat jaren zangles.
Zingen is voor haar het toppunt van ont-
spanning.  Els: ‘En ik heb tal van vriendin-
nenclubjes waar ik regelmatig gezellige
dingen mee doe. Van filmbezoek, tot ste-
denreizen, de sauna en lekker eten. En hoe
het privé is? Nou we zijn met zijn vieren su-
per happy. En die vierde is uiteraard onze
hond Boyke.
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Dames-, 
Herenkapsalon 

en Modeboetiek 
Exclusieve verkoop 

van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

Voor de A.N.B.O. leden in Vreeland en
Nigtevecht organiseert de A.N.B.O een bij-
eenkomst voor haar leden in “Het
Dorpshuis” te Vreeland. Ook belangstel-
lenden zijn van harte welkom. Deze mid-
dag is op vrijdag 13 mei om 14.30 uur en
zal worden verzorgd door Maarten

Bootsma uit Loenen a/d Vecht. Hij zal dan
een lezing geven over de historie van
Nigtevecht en Vreeland.Vanaf 14.00 uur is
de zaal open voor een kopje koffie of thee.
Na de lezing is er nog gelegenheid om met
elkaar van gedachten te wisselen onder
het genot van een hapje en een drankje.

A.N.B.O bijeenkomst

Dit jaar vindt de Kunstronde Vecht en
Plassen plaats op zaterdag 14 en zondag
15 mei, van 11 tot 17 uur. De Ronde beslaat
ongeveer 30 kilometer en voert langs de
Vecht, van Maarssen tot Vreeland en langs
de plassen, van Kortenhoef en Loosdrecht
tot aan Tienhoven. De plekken langs de

route waar u kunt binnenlopen zijn her-
kenbaar aan de groen/blauwe Kunstronde
vlaggen. Vanuit Vreeland doen mee
Maarten Vlam, Liesbeth Romeijn en
Dieuwer Elema. Kijk op www.kunstron-
de.nl <http://www.kunstronde.nl>  voor
meer informatie.

Kunstronde Vecht en Plassen

Helpt u ook mee collecteren? 
Van 23-28 mei 2011 vindt de jaarlijkse col-
lecte van het Nationaal Epilepsie Fonds -
De Macht van het Kleine plaats. Om door
te kunnen gaan met de epilepsiebestrij-
ding kan het Nationaal Epilepsie Fonds de
hulp van nieuwe collectanten heel goed
gebruiken. Want hoe meer collectanten,
hoe meer geld er kan worden opgehaald
voor mensen met epilepsie.   
In Nederland leven 120.000 mensen met

epilepsie. Deze ziekte is nog niet te gene-
zen. Wetenschappelijk onderzoek naar de
oorzaken van epilepsie is daarom van
groot belang. Het Nationaal Epilepsie
Fonds financiert onderzoeken die gene-
zing dichterbij brengen. Collecteren kost
slechts een paar uur tijd. Wilt u zich in de
laatste week van mei als collectant inzet-
ten? Meld u vandaag nog aan via www.ik-
gacollecteren.nl. U kunt ook contact op-
nemen met 0294-234147.

Samen tegen epilepsie
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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

Kroon TweeWielers 

Gazelle orange pure innergy
“Extra energie, wanneer u dat wilt”
Er is al een gazelle elektrische fiets 

Vanaf  € 1699,-
www.kroontweewielers.nl                                                         0294-253646

Het stukje Nederland dat als beschermd
“groen” bekneld is komen te zitten tussen
het Amsterdam-Rijnkanaal, de Bijlmer-
meer en het richting Loosdrecht uitge-
waaierde Hilversum, was vroeger gewoon
een plek waar geleefd en gewerkt werd.
De molens stonden er niet voor het op-
wekken van fietstochtjes, romantische be-
spiegelingen en gedichten. Ze waren er
om de polders te bemalen (poldermolens)
en om tarwe, gerst en ander graan tot
meel te malen (korenmolens). De
Vreelandse molen De Ruiter is een koren-
molen en staat er sinds 1911. Daarvoor
stond er ook een korenmolen maar een
brand in 1910 bracht de nieuwe eigenaar
er toe een 18de eeuwse, uit gebruik ge-
raakte, molen uit Noord-Holland halen
die dienst had gedaan als poldermolen.
De molen werd in delen (als vlot!) naar
Vreeland vervoerd, om vervolgens hier in
Vreeland, met enige aanpassingen, dienst
te gaan doen als korenmolen. Dus eigen-
lijk is Molen de Ruiter veel ouder dan de
100 jaar die nu groots gevierd gaat wor-
den op Nationale Molendag, 14 mei a.s.,
zo vertellen molenaars Arie en Nico naar
aanleiding van het 100-jarig bestaan.
Samen hebben onze molenaars zo’n 50
jaar molenaarservaring. Meer dan 30 jaar
geleden startte Nico als leerling molenaar
en nog steeds staat hij iedere zaterdag in
zijn werkkleding en klompen vol trots te
vertellen over zijn molen waarvan hij elk
hoekje en gaatje kent. Arie werkt
‘slechts’17 jaar als molenaar in Vreeland
maar kan minstens zo gepassioneerd ver-
tellen. Daarnaast houdt hij de website van
de molen bij dus voor een uitgebreide be-
schrijving van het eeuwfeest, recepten en
allerlei andere wetenswaardigheden ver-
wijzen we wijselijk naar de website:
www.korenmolenderuiter.nl. 
Hier alvast een korte beschrijving van het
eeuwfeest: Het begint op 14 mei rond 11
uur met de opening van de tentoonstel-
ling “100 Jaar Korenmolen de Ruiter”
door mevrouw Gera Helling, wethouder
en waarnemend burgemeester van
Stichtse Vecht. De tentoonstelling geeft
een beeld van de functie die de molen in
Vreeland de afgelopen honderd jaar heeft
gehad, van de bedrijfsactiviteiten en hoe
de molen van een windgedreven bedrijf
werd tot een monumentaal stuk
Nederlands erfgoed. 

Rond het middaguur wordt gestart met
een speciaal voor de Molendag uitgezette
fietsroute. De tocht voert langs maarliefst
12 molens gelegen aan de Vecht, de
Angstel en het Gein, met een extra rondje
bij molen de Onrust aan het Naarder-
meer, in totaal 44 kilometer. Wie de tocht
gedeeltelijk wil maken kan vanzelfspre-
kend naar eigen inzicht een route uitzet-
ten. De route begint volgens de officiële
beschrijving in Weesp maar er kan ook in
Vreeland gestart worden, waar de deelna-
mepakketjes klaarliggen. Aan de fietsrou-
te is een puzzeltocht verbonden. Bij iede-
re molen moet een vraag worden beant-
woord. Uit alle juiste oplossingen worden
drie winnaars geloot die een leuk aanden-
ken van deze dag zullen ontvangen. 
Traditiegetrouw wordt op de Nationale
Molendag op de Ruiter “molenbrood” ver-
kocht - gebakken van eigen windgemalen
meel - en kunnen alle bezoekers genieten
van gratis pannekoeken. Rond half 2 gaat
Shantykoor de Turfschippers uit Vinke-
veen los met vrolijke zeemansliedjes.
“Shanties” zijn zeemansliedjes uit de tijd
van de zeilschepen, dus dat past helemaal
bij de molen. De turfschippers staan on-
der de “windgedreven” leiding van Con
Huijbreghs en worden muzikaal begeleid
door Wim Holla op accordeon, Adri
Kolenberg op de kleine trom en Koos
Vermaas op de grote trom. Rond 3 uur
worden Eeuwfeest “de Ruiter” en
Molendag afgerond met een virtuoos en
“jazzy” optreden van accordeonist Theo
Alessi, lid van de Artishock Swingband uit
Soest. Nico en Arie rekenen op uw komst!

S.N.Houd 
Vreeland 

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

In de schijnwerper.... 
Molen de Ruiter, 100 jaar oud!

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Proeflessen theaterschool 
Kleine Kunst
Op maandag 9 en 16 mei en dinsdag 10 en
17 mei vinden van 16.00 – 18.15 uur de
proeflessen van theaterschool Kleine
Kunst in Vreeland plaats. Tijdens het vol-
gen van deze proeflessen kunnen kinde-
ren, vanaf 7 jaar, kijken of ze het leuk vin-
den om vanaf september aan de lessen
van de theaterschool deel te nemen. De
proeflessen zijn te volgen voor het specia-
le kennismakingstarief van 20 euro (to-
taal 4,5 uur). De proeflessen bestaan per

middag uit een uur zangles (door meester
Robert) en een uur bewegingstheater
(door juf Yvonne) en een kwartiertje pau-
ze met iets drinken en iets lekkers.
Opgeven voor de proeflessen kan door het
sturen van een email: info@theater-
schoolkleinekunst.nl. Meer info over de
lessen die vanaf september 2011 voor kin-
deren en volwassenen gegeven worden:
www.theaterschoolkleinekunst.nl.

Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto



Wanneer we 's nachts naar de hemel kij-
ken, dan kunnen we vanuit Vreeland en-
kele honderden sterren zien. Hoe weten
we nu hoe ver die sterren van ons afstaan?
We kunnen immers geen meetlat tussen
ster en Aarde leggen. Maar er zijn wel an-
dere methodes. Voor sterren die relatief
dichtbij staan, wordt de parallax geme-
ten. Parallax is het verschijnsel dat de
schijnbare positie van een voorwerp ten
opzichte van een achtergrond verandert
als het vanuit verschillende posities
wordt bekeken. Vaar je in een bootje op de
Vecht, dan lijken de bomen langs de oever
sneller te bewegen, terwijl bomen aan de
horizon stil lijken te staan. Hetzelfde kun
je doen, door de Aarde als bootje te gebrui-
ken en in plaats van de Vecht de baan van
de Aarde om de zon te nemen. Door bij-
voorbeeld in de lente en in de herfst de po-
sitie van een ster te meten, dus op punten
die bijna 300 miljoen kilometer uit elkaar
liggen, kun je zien of de ster ten opzichte
van sterren die echt heel ver weg staan,
iets lijkt te bewegen. En wanneer dat het
geval is, dan kun je uit de grootte van de
beweging afleiden hoever die ster weg
staat. De dichtsbijzijnde ster staat op 4.2
lichtjaar afstand (het licht is 4.2 jaar on-
derweg om de Aarde te bereiken) en de
meeste sterren die we vanuit Vreeland

zonder problemen kunnen zien staan op
afstanden van enkele honderden lichtja-
ren.

Weetje: Op 18 april is het Volle Maan en
daarom is het op 24 april Pasen. Pasen valt
officieel op de eerste zondag na de eerste
Volle Maan in de lente. Dit jaar valt Pasen
erg laat; pas in 2095 valt Paaszondag op-
nieuw op 24 april. De laatst mogelijke
Paasdatum is 25 april. Dat is het geval in
2038. H.L.
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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

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Gratis glazen...
...maar wie betaalt ze dan?

Sommige brillenwinkels strooien u graag zand in de ogen.
Wij helpen u met goede oogzorg, mooie monturen en de beste glazen.
En de prijs hoort u vooraf. Vaak verrassend laag, zeker na aftrek van uw zorgvergoeding.
Ook úw ogen verdienen Briljant.

Hemel boven Vreeland

Wat doen zij nou?
Ze hebben Spaanse les op de CSV
Ridderhof. Slimme kinderen uit groep 6,
7 en 8 kunnen er al weer voor kiezen om
tijdens de gewone lesuren Spaans te gaan
volgen. Momenteel volgen veertien jon-
gens en meisjes de lessen. De reacties zijn:
‘het is superleuk’, ‘Sinterklaas komt ook
uit Spanje’, maar ook ‘ we gaan altijd naar
Spanje op vakantie’ en ‘het is de tweede
wereldtaal, dus het is gewoon heel handig
om die taal te spreken’. De lessen – tien
per schooljaar – worden gegeven door
Adriana van Holten en Myriam Lembeck.
Adriana is Columbiaanse en woonde een
aantal jaren in Vreeland. Inmiddels is ze
verhuisd naar Nederhorst den Berg.
Myriam woont nog steeds in Vreeland,
maar werkte en woonde een aantal jaar in
Barcelona. Myriam: ‘De zogenaamde
méér-kinderen komen voor de les in aan-
merking. Als ze uit hun gewone reken – of
taalles worden gehaald maakt dat niet zo-
veel uit, omdat ze toch al voor zijn op de

andere leerlingen.’ Adriana vult aan: ‘En
natuurlijk vragen we altijd toestemming
van de ouders en de kinderen moeten er
zelf ook zin in hebben. Ze krijgen overi-
gens regelmatig een toets en ze leren de
taal niet alleen spreken, maar ook schrij-
ven.’ Als ik het klasje bezoek staan ze alle
veertien net luidkeels een Spaans liedje te
zingen. En natuurlijk wordt daar ook lek-

ker bij gedanst. Myriam
en Adriana hebben ove-
rigens zelf hun lesboek
samengesteld, want
zo’n boek bestond nog
niet. Myriam: ‘Het is de
bedoeling dat we dit les-
boek ‘officieel’ gaan
maken, zodat ook ande-
re scholen er mee aan
de slag kunnen.’ Bij
mijn vertrek word ik
vriendelijk uitge-
zwaaid met een ‘hasta
la vista’.  C.L.
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Het witte goud, de
eerste Limburgse
asperge is dit jaar
op 24 maart jl gestoken.

Asperges flamande (recept voor twee personen)
12 asperges, 200 gr dungesneden achterham
100 gr roomboter, 5 gr suiker, iets zout
foelie (evt. te halen bij de Nederlanden)
3 hard gekookte eieren, gehakte peterselie
gekookte aardappelen

Schil de asperges met een dunschiller rondom (hou
de punt vast) tot deze mooi egaal geschild is. Doe de
schillen in een pan en zet deze op met koud water,
suiker, zout en de foelie tot dat de schillen net on-
der water staan. Als dit kookt laat je het vocht max
5 minuten zachtjes koken en dan haal je de schillen
uit het water. Snij van de asperges ongeveer 2 à 3 cm
af en doe dit samen met de asperges terug in het
hete asperges vocht, leg hier een stuk keukenpapier
overheen en breng het aan de kook. Als de asperges
koken laat je deze nog 3 minuten doorkoken, daar-
na de pan van het vuur halen en de asperges laten
afkoelen in het vocht zodat deze langzaam kunnen
doorgaren.

Serveren
Haal de asperges uit de pan en kook het vocht op,
doe de asperges hierin met als deksel een bord met
daarop de plakjes ham en laat het geheel warm
worden. Prak de eieren of wrijf ze door een net-
spaan en zorg dat de aardappelen mooi gaar zijn.
Leg de asperges naast elkaar met daarop de ham, ei
en de gehakte peterselie. Kook de aspergekontjes en
het vocht met een scheutje slagroom en doe deze in
de blender, zeven en je hebt een heerlijke asperge-
soep. Dit kun je evt. bewaren in de vriezer in plastic
drinkbekers waardoor je ook een paar dagen later
nog kunt genieten van de asperges van Aloys.

De aanbieding bij Dagwinkel Hageman voor deze
maand is: 500 gram Hollandse Asperges voor € 3,99
geldig t/m 30 april 2011.

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!

Recept van
Wilco Berends
Recept van
Wilco Berends

Houten Tuinmeubelen 
van 21 april t/m 7 mei 2011

Gratis thuisbezorgd in een
straal van 15 kilometer

(behalve de eilanden)

Bij aankoop van minimaal 
€ 215,- aan tuinmeubelen 

gratis een LCD digitale
fotolijst. Op = op!

Dit jaar is de avond vierdaagse
op 23 tot en met 26 mei in

Loenen. Je kunt ook met DOS de 5 of 10 km
te lopen (10 km alleen voor kinderen uit
groep 6,7 en 8 en hoger). Natuurlijk mo-

gen naast jeugdleden van DOS gezinsle-
den en vriendjes meelopen. Meer infor-
matie en het inschrijfformulier vind je op
www.dosvreeland.nl. Let op, inschrijven
kan tot 13 mei.

Avondvierdaagse 2011

Op 11 april j.l. vond een gewapende over-
val plaats in de C000 in Loenen. De dader
wist te ontvluchten, ondanks zoekacties
met onder meer helikopters. Ongeveer ge-
lijktijdig werd opeens het BP station in
Vreeland afgesloten met rood-witte lin-
ten. Dit zorgde voor onrust bij diverse
mensen: had dit te maken met de overval
in Loenen, was nu ook de BP overvallen?

Gelukkig bleek de onrust onterecht. De
linten waren geplaatst omdat er sprake
was van een stroomstoring in het hele sys-
teem. Hierdoor lag alles plat en kon er niet
meer getankt of betaald kon worden. Om
te voorkomen dat klanten voor niets bij de
tank zouden staan, is tijdelijk de toegang
afgesloten. Binnen twee uur heeft een
monteur de storing kunnen verhelpen.

Onrust rond BP na overval C1000

Voor meer 

informatie

kijk op

www.vreelandbode.nl


