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Van de redactie
Voor u ligt weer een gevarieerde Vreelandbode. Oude en
Nieuwe Vreelanders komen aan bod, zoals Alex van de Velden,
Jeroen Tang, Peter Prommel, bomenman Reinoud Kooijman
en Anne Sofie Abels. Allemaal vol bijzondere en boeiende ver-
halen! De razende reporters hebben hun schrijfcursus door
bodettte Annelies afgesloten met een bezoek aan drukkerij
Dunnebier. Zo hebben zij met eigen ogen kunnen zien hoe de
Vreelandbode gemaakt wordt. Hun verhalen leest u in de
Kinderpost. In Vroeger en Nu leest u over een bijzondere be-
grafenis in 1925 in een pillbox aan de Kleizuwe. De laatste
maand voor de zomervakantie zit ook weer boordevol leuke
activiteiten: het Brugconcert, een familiefeest en een country-
feest op de Pondarosa bij Johan Beukeboom en een bijzonde-
re tentoonstelling in het kerkje in Kortenhoef. Wij hopen dat
veel Vreelanders elkaar daarbij treffen in zomerse sferen!

De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

In de vorige editie van de Vreelandbode
meldden we dat er op 6 juni een zitting op
de rechtbank zou zijn inzake de UMTS
mast. Die zitting is er geweest en eens te-
meer blijkt dat we terrecht tegen de plaat-
sing van de mast bij het BP pompstation op-
poneren. Ook de rechter vindt dat er naar
alternatieve locaties gekeken moet worden,
zodat een weloverwogen keuze kan worden
gemaakt. Dat er een mast komt is namelijk
een feit. Dat zijn nu eenmaal de afspraken
tussen KPN en de overheid. En dat heeft dan
weer alles te maken met een verplichte lan-
delijke dekking. De rechter heeft KPN en de
gemeente aangeraden te bestuderen of
plaatsing van de mast op het terrein van
Greif een geschikte optie is. Midden op het
terrein, tussen de bomen, is de mast name-
lijk grotendeels uit zicht. Wij – de
Dorpsraad – hebben inmiddels de TU
Twente onderzoek laten doen en ook zij vin-
den de locatie uit radiologisch oogpunt ge-
schikt. Nu de welstandscommissie nog én
KPN. De volgende discussie is of de mast dan
wel 40 meter hoog moet zijn. Ook daar la-
ten we onderzoek naar doen. We hopen dat
de gemeente straks met een goed onder-
bouwd nieuw voorstel komt, waar KPN ‘ja’
tegen zegt. KPN moet nu in beweging ko-
men. Helaas is op Europees niveau vastge-
legd dat burgers die bezwaren maken tegen
de plaatsing op grond van stralingsgevaar,
niet gehoord zullen worden. Dit wordt na-
melijk onvoldoende bewezen geacht. 

Een tweede punt wat we onder de aandacht
willen brengen zijn de reacties op de bouw
van zestig huizen op het terrein van
Driessen aan de Kleizuwe. De Dorpsraad
krijgt brieven van bewoners die ons vragen
‘wat vindt de Dorpsraad er nu van’ en ‘waar-
om doet de Dorpsraad niets’.  Daar zit nu
net de angel. De Dorpsraad kan geen partij
trekken. Eigenlijk staan we overal blanco te-
genover. Wat we wél kunnen doen is kijken
of de gemeentelijke procedures juist zijn.
Voor het gebied aan de Kleizuwe liggen er
de zogenaamde ‘rode contouren’.  Wanneer
het bedrijfsterrein verdwijnt, mag er bin-
nen deze contouren gebouwd worden. Dat
er dus huizen komen op dit stuk grond is
een vaststaand feit. Nu wordt er door som-
mige bewoners geopperd dat er in een eer-
der stadium toestemming was voor veel
minder huizen en dat dit aantal later is aan-
gepast naar zestig. Mochten die papieren
boven water komen, dan zal de Dorpsraad
zich erover buigen en contact opnemen
met de gemeente. Wat betreft het toene-
mend aantal verkeersbewegingen op de
Kleizuwe, ook daar is over nagedacht. Er ligt
een rapport van een onafhankelijk ingeni-
eursbureau dat het aantal verkeersbewe-
gingen binnen de grenzen blijft van dit type
weg. De weg wordt bewust niet verbreed
omdat door de engte de snelheid van 30 km
per uur wordt gegarandeerd. 
Tot zover het laatste nieuws. We blijven u op
de hoogte houden!   De Dorpsraad

Bericht van de Dorpsraad  

Ongeveer 150 geïnteresseerden bezoch-
ten op donderdagavond 26 mei de infor-
matieavond over de plannen voor de nieu-
we wijk Vreeland Oost. Deze avond werd
door de gemeente, in samenwerking met
Krijn Jan Driessen, georganiseerd om
dorpsbewoners en andere geïnteresseer-
den voor te lichten over,  en inspraak te ge-
ven in de plannen voor de nieuwe wijk. Er
was duidelijk onderscheid tussen de offi-
ciële informatie van de gemeente en de in-
formele informatie over de toekomstige
plannen en woningen.

Plan Vreeland Oost
Deze nieuwe wijk aan de Kleizuwe zal 
volgens de plannen gaan bestaan uit
maximaal 60 huizen voor verschillende
doelgroepen. Zo worden er seniorenwo-
ningen gebouwd, maar is er ook aanbod
in geschakelde en vrijstaande eengezins-
woningen.  Op een grote plattegrond in
het Dorpshuis was te zien waar de wijk
zich precies zou gaan bevinden en met 
behulp van fotocollages werd de sfeer
voor de nieuw te bouwen wijk neergezet. 

Lees verder op pagina 3

Inspraakavond Plan Vreeland Oost

Donderdag 9 juni jl. presenteerde Muziekvereniging De
Vecht een wervelende voorstelling van haar jong talent in
CSV Ridderhof. Fluiten, klarinetten, trompetten, trombones
en saxofoons, een keur aan muziekinstrumenten en kinde-
ren volgden elkaar in hoog tempo op. 
Ook muziek maken? Zie www.muziekverenigingdevecht.nl

Jong muzikaal talent
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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 29 juni 2011 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 7 juli.

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

Colofon

18 juni Vreeland Vocaal, Polohouse  
18 juni- Kunst aan de Dijk,  
10 juli Patrick Bakker gezien?
25 juni Brugconcert, 20.00 uur
2 juli Countryfeest Pondarosa
3 juli Feestdag voor alle Vreelandse 

families, Pondarosa
8 juli tm  zomervakantie 
19 aug. CSV Ridderhof
12-14 aug. Historisch Festival Vreeland
16 -19 aug. Huttenbouwkamp
3 sept. Dorpsfeest en bromfietsrees
tot okt. ‘Uit de gemeentelijke schat-

kamers’, Museum Maarssen

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

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, tel. 06 - 251 400 31

* 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. 22 mei 10.00 uur ds. C. Constandse
zo. 19 juni 10.00 uur ds. T. Zijlstra 
zo. 26 juni 10.00 uur ds. P. Lootsma
zo. 3 juli 10.00 uur ds. J. Verburg
zo. 10 juli 10.00 uur ds. P.H. van Gilst
zo. 17 juli 10.00 uur mevr. W. Jonkers

Vechtzooitjes
Wij zijn op zoek naar een representatieve
student die voor ons af en toe  kan bezor-
gen. Bus aanwezig.
Reactie Casa Catering, Monique Bruins
06-48319590.

Te koop: roze meisjesfiets, voor 5-6 jaar. 
€ 50,-. Telefoon 06-45764109.

Gezocht: oppas voor naschoolse opvang.
Telefoon 06-51992173.
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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

Vervolg van pagina 1

In de plannen is gekozen  voor bebouwing
in Vechtse stijl. In plaats van schuttingen
wordt gekozen voor stenen muurtjes en
hagen. De wijk krijgt zo een unieke uit-
straling.

Wisselende reacties
De bezoekers van de inloopavond reageer-
den wisselend op de plannen. Een be-
woonster van de Kleizuwe maakt zich ern-
stige zorgen over de ontsluiting van de
Kleizuwe. “Er zijn nu al gevaarlijke situa-
ties en de snelheidsbeperkingen worden
niet gehandhaafd”.  “Regelmatig word ik
in de bocht bijna van mijn fiets gereden”.
Een andere bewoner van de Kleizuwe
juicht het plan juist toe: “Ik sta zeer posi-
tief tegenover het plan, het is goed voor de
middenstand, de school en  het hele soci-
ale leven van Vreeland. Het is echt een eco-
nomische injectie!”. Ook een juf van de
plaatselijke school  juicht de plannen toe:
“Er wordt een enorme terugloop van leer-
lingen verwacht in het dorp de komende
jaren, deze nieuwe wijk kan wellicht het
aantal op peil houden”. Een lid van de
dorpsraad vertelt: “We zullen toch een
keer moeten accepteren dat er iets gaat ge-
beuren op het terrein van Driessen.  Al 15
jaar geleden is besloten dat er op dit ter-
rein woningen gebouwd mogen worden
en het plan valt geheel binnen de rode
contouren”.  Hij vervolgt zijn verhaal: “Ik
vind het een leuk plan en de omvang valt
reuze mee”.  Dat niet iedereen het met

deze uitspraak eens is, is te zien aan een
strijdlustige groep bewoners van de
Kleizuwe. Zij hebben inmiddels een
Belangenvereniging Behoud Landelijke
Kleizuwe (BBLK: www.bblk.nl) opgericht
en hopen hiermee het landelijk karakter
van het oostelijke deel van Vreeland te be-
houden. De BBLK maakt zich met name
zorgen over het grote aantal woningen
(40-60) dat men wil gaan bouwen aan de
Kleizuwe 105a en de ontsluiting hiervan
via de Kleizuwe. Een voorlichter van de ge-
meente vertelt hierop dat er diepgaand
verkeersonderzoek is gedaan en dat er
met een aantal kleine aanpassingen aan
de weg geen grote problemen verwacht
zullen worden.

Inspraakprocedure
In de doos met inspraakreacties bevonden
zich bij het sluiten van de avond ongeveer
25 inspraakreacties.  Ook per mail zijn een
aantal reacties binnengekomen. De mees-
te mensen zijn blij dat het overlast geven-
de bedrijf verhuist, maar maken zich voor-
al zorgen om de verkeersontsluiting. De
gemeente behandelt de inspraak. 
Daarnaast hebben zich 44 geïnteresseer-
den aangemeld als potentiële kopers.
Deze mensen waren uiteraard zeer posi-
tief en kunnen bijna niet wachten. 
Krijn Jan Driessen: “Voor ons was de avond
zeer geslaagd en we gaan nu hard aan de
slag om de opmerkingen en aanbevelin-
gen te verwerken in verdere plannen en
zijn inmiddels gestart met nadere onder-
zoeken zoals bodem en archeologie”.   S.B.

Inspraakavond Plan Vreeland Oost

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

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

De collecte van het Nationaal Epilepsie
Fonds heeft in Vreeland € 682,44 opge-
bracht. De opbrengst van de collecte is be-
stemd voor wetenschappelijk onderzoek,
voorlichtingsactiviteiten, het organiseren
van aangepaste vakanties voor mensen
met epilepsie en individuele hulp. 
Tijdens de stormachtig verlopen collecte-

week van 23 tot 28 mei jl., is het spandoek
aan de Singel losgeraakt. Iemand is zo
vriendelijk geweest het weer vast te ma-
ken, waarvoor veel dank! 
Het Nationaal Epilepsie Fonds bedankt
alle collecte-vrijwilligers en iedereen die
heeft gegeven aan de collectant. 

Opbrengst Collecte Epilepsie

Verse Canner kreeften aangespoeld bij Vlinders…….

Hele Canner kreeft met frites, mayonaise en salade € 24.50
Deze actie is geldig tot en met 22.06.2011

Rijksstraatweg 189, 3632 AC Loenen aan de Vecht
Tel:0294-231556 www.restaurantvlinders.nl

Belangenvereniging Behoud Landelijke Kleizuwe
“Geen spitsstrook, maar groenstrook”  

Kunt u zich ook niet vinden in de uitkomsten van het verkeers-
onderzoek t.b.v. Vreeland-Oost, word dan lid: www.bblk.nl 
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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! 

Reinoud woont met zijn grote liefde
Sandra (ja, de juf van de peuterspeelzaal)
en hun 3 zoontjes op een woonboot in de
Nes. Grappig, zijn vader had ook 3 zonen
en zijn moeder werkte ook op de peuter-
speelzaal maar daar houdt de vergelijking
wel een beetje op want Reinoud zat niet
zoals zijn vader in de automatisering
maar is gek op de natuur en vooral op bo-
men.
Vanaf zijn negende woonde hij op de
Kortenhoefsedijk achter dat opvallende
huis op palen, de Karrekiet. Een zorgeloze
jeugd in de vrije natuur en daar ontstond
ook zijn liefde voor de natuur. Al vanaf z’n
15de begon hij met klimmen, aange-
stuurd door een jeugdvriend die gekwali-
ficeerd was in het bomen klimmen maar
helaas hoogtevrees had gekregen. Daar
had Reinoud geen last van: hij vond het
klimmen fantastisch en kocht al gauw z’n
eerste klimsetje, een klimuitrusting zoals
die ook gebruikt wordt door professionele
bergbeklimmers. Hij had dus al ervaring
voor hij aan de opleiding Bos en
Natuurbeheer in Velp begon. Die 4-jarige
MBO-opleiding combineerde hij met het
behalen van certificaten op de praktijk-
school de Groene Ruimte in
Schaarsbergen. Zo kreeg hij in de buurt
van Arnhem een allround opleiding met
als prettige bijkomstigheid dat hij tijdens
zijn studietijd een  huisje kon huren op
een boerderij in Westervoort, direct aan
de IJssel, midden in de natuur waar hij
heerlijk kon BBQ-en en voetballen met z’n
vrienden.

Eenmaal terug uit Arnhem, schoof hij
weer aan bij zijn ouders op de
Kortenhoefsedijk die een schuur hadden
omgebouwd tot huisje waar hij kon wo-
nen. Het was niet moeilijk voor hem een
baan te vinden. Het werd Pius Floris
Boomverzorging in Amsterdam waar hij
ruim 5 jaar gewerkt heeft. Helaas sloeg
het noodlot in die periode toe: Het was
een berk, helemaal begroeid met klimop
waardoor hij op de tast moest werken.
Ondanks alle veiligheidsvoorschriften en
zijn eigen zorgvuldigheid noemt Reinoud
het nog steeds een stommiteit dat hij blijk-
baar met zijn kettingzaag zijn klimtouw
beschadigd heeft dat later door wrijving is

geknapt: hij viel van 8 meter naar bene-
den en kwam met een verbrijzelde pols en
een scheurtje in zijn bekken in het zieken-
huis terecht. Een geluk bij een ongeluk,
bleek later, want daar leerde hij verpleeg-
ster Sandra kennen en daar kon geen
boom tegenop. Na zijn ontslag uit het zie-
kenhuis stuurde hij de afdeling een bos
bloemen. Hij wilde iedereen bedanken
maar vooral Sandra met bovendien een
speciaal verzoek aan haar nog één keer
zijn sokken aan te trekken. Tot zijn grote
vreugde reageerde ze en toen was het
slechts nog een kwestie van tijd. Tijdens
zijn revalidatie kon hij niet de boom in
maar werkte hij op kantoor bij zijn werk-
gever waar hij al snel opklom tot bedrijfs-
leider. In die periode kreeg hij ook de gele-
genheid twee maanden per jaar te reizen
en daarmee konden Sandra en hij hun
droom verwezenlijken ‘om de wereld te
zien’. Samen fietsten ze van Bangkok naar
Singapore en trokken ze met een rugzak-
je rond in Kenia, Tanzania en Malawi. Een
ongekende luxe natuurlijk met je eigen
verpleegster op reis.

Vanaf 2004 kwam hun leven in een
stroomversnelling en dat had alles te ma-
ken met het feit dat Reinoud de boom
weer in kon: hij begon zijn eigen bedrijf
als tuinenman en bomenman. Bovendien
trouwden ze een jaar later, kochten ze
hun huidige schip dat door Reinoud volle-
dig gestript en opnieuw ingetimmerd
werd. En kregen ze in 4 jaar tijd 3 jongens:
Dyami, Remmilo en Lutiano. Voor die jon-
gens wil hij graag net zo’n zorgeloze
jeugd als hij zelf gehad heeft. Lekker altijd
buiten. R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Reinoud Kooijman, De Bomenman

& Tuinenman

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.

Een herinnering voor iedereen die graag
mee wil doen met het huttenkamp van 16
tot en met 19 augustus as. De datum voor
inschrijving sluit op 19 juni as. Kinderen
die het nieuwe schooljaar starten in groep
6 tot en met de kinderen die groep 8 net
hebben afgesloten, kunnen zich aanmel-
den. Formulieren kun je afhalen bij: Fam.
Zeldenrijk, Spoorlaan 6 en Fam. Van Vliet,
Nigtevechtseweg 28. De kosten voor deel-
name is 20 euro per kind.

Om te kunnen bouwen, zijn we uiteraard
nog wel op zoek naar kleine en vooral gro-
te partijen bouwmaterialen. We zijn voor-
al op zoek naar pallets, plaat materiaal,
planken, deuren en balken. Dus laat ons
even horen als je materiaal over hebt dat
wij kunnen gebruiken. Wij komen het
dan zo snel mogelijk bij je ophalen. Graag
even bellen naar: Reinko Abels (06 578 44
327) of Casper Zeldenrijk (06 123 62 761).
Alvast tot dan. Het comité Huttenkamp
Vreeland. 

Huttenbouwen
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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,-

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

Brugconcert De Vecht & Friends
op 25 juni 20.00 uur met Filmmuziek

De Vecht & Friends, een uniek  88-man
sterk orkest uit Abcoude, Ankeveen,
Loenen, Nederhorst en Vreeland verzorgt
het jaarlijkse Brugconcert vanaf pontons
in de Vecht. Beroemde filmtunes schallen
over het water onder leiding van de
Vechtse dirigent Gerhart Drijvers. Laat u
meevoeren door de bekende tunes uit:
Soldaat van Oranje, Out of Africa, James
Bond, Once upon a time in the West,
Dances with Wolves en nog veel meer. 
Dit is een experimentele samenwerking
van de  Abcouder Harmonie, De Vriend-
schapskring  uit  Ankeveen,  Oud Over uit
Loenen, Crescendo uit Nederhorst en De
Vecht uit Vreeland.  
Muziek houdt zich niet aan grenzen, en
zeker niet aan dorpse grenzen, maar nes-
telt zich rechtstreeks in de harten van de
luisteraar.  Kom allemaal en neem je bu-
ren mee, we beginnen om 20.00 uur met
een bijzondere verrassing. Voorafgaand
aan het concert kunt u bij De
Nederlanden heerlijk bbq-en tot 18.30
uur. Het Dorpshuis schenkt een borrel tot
in de late uurtjes. Het concert is alleen bij
droog weer. 

Dit gratis concert is niet mogelijk zonder
onze Vrienden, onze Forte Vrienden:
Tierelantijn en ’t Amsterdammertje en
Fortissimo Vrienden: De Nederlanden,
Greif, C1000 –Loenen. Wilt u ook Vriend
worden voor € 15,- per jaar?  Kijk op
www.muziekverenigingdevecht.

Dorpsgenoot Anne Sofie Abels komt net
terug van een flinke reis door Azië. Vier
maanden was ze met haar vriendin Babet
van der Giesen op de bonnefooi onder-
weg. Een ervaring die niemand haar meer
afneemt, en die haar reislust flink heeft
aangewakkerd!
Vorig jaar haalde Anne Sofie haar gymna-
sium diploma op het Comenius College.
Ze schreef zich in voor de studie genees-
kunde, maar werd uitgeloot. Anne Sofie:
‘Je zou zeggen ‘helaas’ uitgeloot, maar dat
was niet het geval. Ergens had ik er op ge-
hoopt. Ik wilde namelijk dolgraag een
grote reis maken, net als Babet. Ik ben dus
na het behalen van mijn diploma snel aan
het werk gegaan, om het geld voor de reis
te verdienen. Ik kreeg een baan bij een eve-
nementenbureau in Amsterdam. 
Daarnaast verdiende ik bij als oppas in
Vreeland. Toen ik genoeg geld had ge-
spaard heb ik mijn rugzak gepakt.’
Anne Sofie en Babet startten in Thailand,
daarna volgden Laos, Vietnam, Cambodja
om na vier maanden de reis weer af te slui-
ten. ‘We hebben heel veel geleerd van de
reis. Vooral hoe goed we het in Nederland
hebben. De armoede die we zijn tegenge-
komen is schrijnend, vooral in Cambodja.
Maar ook dat er zoveel kleine meisjes moe-
ten prostitueren. Dat is vreselijk. Maar ook
jonge meisjes die voor 50 dollar per
maand iedere dag zeventien uur in een
restaurantje werken. Dat kun je je niet
voorstellen. Verder hebben we vooral hele
vriendelijke mensen ontmoet. Eén keer
zijn we overvallen door jongens op een
scooter. Dat was in Ho Chi Minh stad in
Vietnam. Gelukkig hadden we onze be-
langrijkste spullen als creditcard en pas-
poort in ons hotel laten liggen. Ze zijn er

helaas wel vandoor gegaan met cash geld
én onze camera. En we hebben natuurlijk
een keertje voedselvergiftiging opgelo-
pen. Wat ons ook is opgevallen, is dat het
gewoon heel makkelijk is gegaan. We wa-
ren van te voren best wat zenuwachtig,
maar het ging uitstekend. Je bepaalt ge-
woon elke dag wat je gaat doen. Juist die
vrijheid is zo aantrekkelijk. Je hoeft niets
te regelen, geen telefoontjes en geen agen-
da. Heerlijk. Bovendien leer je veel over an-
dere culturen en merk je dat je best zelf-
redzaam bent. Ik wil over tien jaar nog
eens terug naar die landen, om te kijken
of het leven daar verbeterd is.’

Inmiddels staat Anne Sofie weer inge-
schreven voor dezelfde studie geneeskun-
de. Ze hoopt deze keer wél ingeloot te 
worden. En mocht dat niet lukken? Nou
dan gaat ze het liefst weer op reis. Dan la-
chend: ‘Nee hoor, dat zouden mijn ouders
ook niet goed vinden. Als ik word uitge-
loot kies ik voor een talenstudie of voor
Europese studies.’ C.L.

Anne Sofie Abels (19) over haar Aziatische reis:
‘Wat hebben we het toch goed in Nederland’



6 juni 2011 De Vreelandbode

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

Srdjan Jovovic (47), directeur eigenaar van
Classic Restoration Services aan de
Bergseweg in Vreeland, heeft een prachtig
bedrijf. Met zeven man personeel restau-
reert hij old timers. Sinds september vorig
jaar is zijn bedrijf in ons dorp gevestigd.
De vorige locatie in Loosdrecht werd te
klein en via via werd Srdjan op het terrein
van voorheen Mur Transport gewezen.
‘Een geweldige locatie in een prachtig
dorp. Als ik hier naartoe rijd dan is het net
alsof de tijd heeft stilgestaan.’ In de gara-
ge staan plaatjes van auto’s. In totaal heeft
Srdjan zo’n 250 klanten uit binnen- en
buitenland, die met elkaar zo’n 1200 old
timers in bezit hebben. Inmiddels is
Srdjan al weer zo’n negentien jaar in
Nederland. Hij komt, net als zijn vrouw,
uit Belgrado in voormalig Joegoslavië.
Zijn schoonouders woonden al in
Nederland en toen er een zoon werd gebo-
ren, vestigden ook Srdjan en zijn vrouw
zich in ons land. ‘Ik had in Belgrado een
soort TU-Delft gevolgd, maar die papieren

waren hier niets waard. Mijn hobby was al
het sleutelen aan old timers en gelukkig
kon in snel in een garage komen werken,
waar ook old timers werden gerestau-
reerd. Binnen drie jaar was ik chef. Toen
de Twin Towers instortten, stortte ook de
markt in. Ik ben toen voor mezelf begon-
nen. En dat heeft goed uitgepakt. Ik heb
nu een fijn bedrijf. De sfeer is hier in
Vreeland goed. En wie eens een kijkje wil
komen nemen is van harte welkom. De
deuren staan altijd open. Verhuizen naar
Vreeland zit er voorlopig voor Srdjan niet
in. In die zin, dat hij het in Amsterdam
Buitenveldert uitstekend naar zijn zin
heeft. “Lekker dicht bij Amsterdam, waar
mijn zoon nu aan de UvA rechten stu-
deert. En mijn zoon zie ik ook vaak in de
garage. Er staat hier een old timer voor
hem, die hij zelf op moet knappen. Als hij
straks is afgestudeerd is de auto voor
hem!” Meer informatie over het bedrijf is
te vinden op de site www.classicrestorati-
onservices.nl. C.L.

Wat doen zij nou?
Oldtimers restaureren!

PATRICK BAKKER GEZIEN?
VEELBELOVEND KUNSTENAAR 
HERONTDEKT (1910-1932)

Schilderijen, tekeningen en ‘blogs’ heront-
dekt door Kunst aan de Dijk… 
Iets bijzonders in handen hebben, dat
overkwam Kunst aan de Dijk Kortenhoef
voor haar 30ste tentoonstelling. Het  bleek
niet één schilderij maar een heel oeuvre,
gemaakt door de Hilversummer Patrick
Bakker (1910-1932). In de 50-jaren toonden
het Van Abbe Museum in Eindhoven en
het Stedelijk Museum te Amsterdam voor
het laatst zijn expressieve schilderijen.
Deze jonge kunstenaar met een ultra kor-
te carrière verrast met zijn veelzijdigheid
tachtig jaar na zijn dood. In zijn unieke
jeugdwerk The Chatterbox maakt hij van-
af zijn veertiende met zichtbaar plezier
een maandelijkse krant; hij verkent gren-
zen - met rake karikaturen van Europese
politieke figuren en kunstenaars - en grapt
over uiterlijk vertoon. Deze 21 rijk geïllus-
treerde ‘blogs’ geven een interessant tijds-
beeld en zijn nu voor het eerst te zien. 

Van 18 juni t/m 10 juli, dinsdag t/m zon-
dag van 11.00 – 17.00 uur.
Kunst aan de Dijk, De Oude School,
Kortenhoefsedijk 145, Kortenhoef.
www.kunstaandedijk.nl

De tentoonstelling om de hoek...
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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

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

Het warme zomerweer is voor veel mensen
een uitnodiging om te gaan zwemmen. Het
is echter onverstandig om dit in rivieren, ka-
nalen, vijvers en singels in de woonomge-
ving te doen. Deze plekken kunnen gevaar-
lijk zijn door obstakels onder water of sterke
stromingen. In het water springen vanaf
bruggen is zeker te gevaarlijk en sterk af te
raden!
De Vecht is geen officieel zwemwater. Het
water wordt niet gecontroleerd of het vol-
doet aan zwemwaterkwaliteit en is dus mis-
schien niet schoon genoeg om in te zwem-
men. Ook de veiligheid wordt niet gecontro-
leerd. Er liggen geen drijflijnen in het water
en op drukke dagen met veel bootverkeer
kan het echt gevaarlijk zijn om te zwem-
men. 
Naar aanleiding van persberichten over de
blauwalg bij Muiderzand, IJmeer en
Gooimeer, heeft de redactie contact opge-
nomen met Rijkswaterstaat, die de water-
kwaliteit beoordelingen uitvoert, om te in-
formeren of deze blauwalg gevolgen heeft
voor de waterkwaliteit van de Vecht. 
Rijkswaterstaat: “ De waterkwaliteit van het
IJmeer / Markermeer kan in sommige geval-
len de waterkwaliteit van de aangrenzende
wateren beinvloeden. Zeker bij de Vecht,
omdat er vaak sprake is van een negatieve

stroming (stroming van het meer de rivier
in). De blauwalg-problematiek waar uw
vraag op is gebaseerd, zal niet snel voorko-
men in rivieren of kanalen. Dit omdat blau-
walg voornamelijk giftig wordt door een 
gebrek aan stroming (samen met helder, 
ondiep en warm water). Ter informatie:
blauwalg komt overal voor, maar onder 
bepaalde omstandigheden kan blauwalg
giftig worden. Variabelen zijn doorzicht, 
waterdiepte, temperatuur, nutriënten en
stroming”.
Restaurant Hotel de Nederlanden is duide-
lijk over het zwemmen in de Vecht: “Wegens
slechte berichten over de waterkwaliteit van
de Vecht spreken wij hierbij uit dat wij er
niet achter staan dat er in de Vecht gezwom-
men wordt. Houdt uw kinderen uit het 
water, totdat de kwaliteit weer beter is!”. 

De zwemwatertelefoon van de provincie Utrecht,
030 - 258 2158, geeft actuele informatie over de
waterkwaliteit van officieel zwemwater (dus
niet van de Vecht!). Daarnaast is het mogelijk om
op internet de gegevens over de zwemplaatsen te
bekijken via www.provincie-utrecht.nl/zwemwa-
ter. Via deze link kunt u ook de zwemwaterfol-
der downloaden met daarin oa alle officiële
zwemplaatsen in de buurt en een toelichting
over blauwalg en zwemmersjeuk.

Provincie Utrecht adviseert: 

Niet overal te zwemmen!

Het legendarische countryfeest is terug in
Vreeland! De vergunning is bijna rond en
de strobalen staan al klaar, dus haal de
cowboyhoeden en laarzen maar vast uit
de kast! Dit jaar wordt er zelfs een heel
countryweekend georganiseerd, met op
zaterdagavond 2 juli een countryfeest in
de schuur (vol = vol!) en op zondag 3 juli
een gezellige familiedag met veel kinder-
activiteiten op de boerderij.
zaterdag 2 juli: Countryfeest 20.00 uur.
Entree in de voorverkoop (bij dorpshuis
Vreeland) € 5,- (incl. 2 consumptiebonnen)
entree aan de kassa € 6,- (incl. 2 consump-
tiebonnen).

Zondag 3 juli: familiedag 14.00-20.00 uur.
Entree gratis. 
Kinderactiviteiten: draaimolen, schiet-
tent, spijkerslaan, pony rijden, lasso gooi-
en, knutselen, schminken, line dance,
timmeren en nog veel meer! Ook kunt u,
tegen betaling, met het hele gezin komen
barbequen. Het countryweekend wordt
georganiseerd door countryboerderij
Pondarosa in samenwerking met dorps-
huis Vreeland. De voorverkoop start op
woensdag 15 juni bij het dorpshuis
Vreeland. Kaarten kunnen ook telefo-
nisch gereserveerd worden. Meer info en
telefonisch reserveren: 0294 234750.

Countryfeest Pondarosa



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

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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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

Welkom
Deze keer berichten we jullie vanuit de

Drukkerij van Dunnebier!. We zijn daar te

gast geweest. We hebben gezien hoe dat al-

lemaal gaat: drukken. Je krijgt er wel vieze

handen van maar je hebt dan wel een hele

mooie Vreelandbode. Isabel heeft meege-

brachte stroopwafels aangeboden als dank

aan Hans Stuart van Dunnebier voor de

rondleiding! Er is weer een hoop te lezen en

te zien dit keer. Mopjes, recepten, een wed-

strijd, en een tekening. Pien neemt afscheid

in een gedicht van haar overbuurjongen.

Gedicht:Voor lieve Jonne

De tekening van Nena wordt ingescand bew.jpg

Naar de drukker
We hebben onze zelf geschreven verhalen
en een tekening meegenomen naar de
drukker. Daar werden ze gescand. Toen wer-
den ze precies op de goede plaats gezet in de
Kinderpost. Kopjes erboven. Klaar! Nee,
hoor, toen moest het nog gedrukt worden.
Kijk maar op de foto’s. Die grote machine
drukt de Vreelandbode. Een kleinere sor-
teert alle bladzijden op de goede volgorde. 

Moppentapp

In de grote machine gaan deze platen 
met de kinderpost erop gedrukt.

Het recept van Pien
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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

�

Opruiming bij de HoorSpelFabriek!

De ontdekking van de hemel - nu voor H 14,95
Komt een vrouw bij de dokter - nu voor H 9,95

Oeroeg - nu voor H 5,95
Max Havelaar - nu voor H 5,95

De kellner en de levenden - nu voor H 9,95
Sluimer (of een nacht met Maria Callas) 

en Jackie, nu samen voor H 19,95
Erik of het klein insectenboek - nu voor H 9,95

Moby Dick - nu voor H 9,95

Deze aanbiedingen zijn alleen bij Tierelantijn!!!

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

En dan nog dit!
Heb jij weleens een mooie tekening ge-
maakt? Of heb jij kindernieuws? Leuk!
Stuur het ons: info@vreelandbode.nl

Theaterschool Kleine Kunst
start lessen: september 2011
maandag 16.00 - 18.15 uur: kinderen vanaf 7 jaar
woensdag 13.30 - 15.45 uur: kinderen vanaf 7 jaar
woensdag 16.00 - 18.15 uur: kinderen vanaf 7 jaar
woensdag 18.30 - 20.45 uur: tieners en volwassenen
woensdag 19.45 - 22.00 uur: volwassenen

meer info: www.theaterschoolkleinekunst.nl of 0294 231182

Lieke en Jippe idee voor een wedstrijd

pen met Hidde

Klaar

De droomhond van NenaMoppentappen met Jan



Op 15 juni komt de volle maan geheel verduis-
terd op. Even voor 22 uur kun je vanuit Vreeland
in het zuidoosten een rode maan boven de hori-
zon zien verschijnen. 
De zon staat dan op het punt om onder te gaan
en de Aarde staat precies tussen zon en maan in.
Hierdoor valt de schaduw van de Aarde op de
maan. Kijk dus eens 150 miljoen kilometer naar
het westen (zon) en 400 duizend kilometer naar
het oosten (maan), en realiseer je dat je nu pre-
cies op de lijn zon-maan staat. 

De totale verduistering duurt tot 23 uur en daar-
na kun je zien hoe de maan uit de schaduw van
de aarde tevoorschijn komt. 

Maansverduisteringen vinden alleen plaats bij
volle maan en zijn overal aan de nachtkant van
de Aarde te zien. Dat de kleur van de maan rood
is, komt doordat in onze atmosfeer rood licht be-
ter wordt doorgelaten dan blauw licht; we zien
de kleur van de schemering op de maan gepro-
jecteerd.

Tijdens een maansverduistering op Aarde doet
zich op de maan een zonsverduistering voor: de
Aarde staat pal voor de zon. Dit verschijnsel is
trouwens nog nooit door mensen waargeno-
men, maar het ligt voor de hand dat tijdens de
verduistering de zwarte schijf van de Aarde
wordt omringd door een felle oranjerode cirkel

die de rode kleur van de maan veroorzaakt. Een
kleine week later, op 21 juni, begint de astrono-
mische zomer. De zon bereikt om kwart over ze-
ven ’s avonds zijn noordelijkste positie aan de he-
mel en de ‘langste dag’ komt tot een eind. Vanaf
deze dag worden overal op het noordelijke half-
rond de dagen weer korter. 

Deze maand zijn ook de reuzeplaneten Jupiter
en Saturnus goed te zien. Eind juni staat Jupiter
’s ochtends te schitteren boven de oostelijke ho-
rizon en op 7 juli zie je vrijwel recht boven de
maan de planeet Saturnus staan. 

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

Hemel boven Vreeland

TOP OCCASIONS VAN UW
DEALER IN WIJDEMEREN

GrandEspace 2.0-T 96.450 km. roodmet. 03-2004 14.750,-
Espace 2.0-T 117.150 km. d.blauwmet. 11-2003 13.250,-
GrandScenic 1.6 Tech-line LPG 109.700 km. beigemet. 01-2008 16.750,-
Scenic 1.6 Dynamique 82.400 km. blauwmet. 10-2005 10.600,-
Scenic 1.6 Dynamique 123.000 km. groenmet. 01-2003 7.850,-
Laguna 2.0 Dynamique 39.000 km. blauwmet. 04-2005 19.950,-
Laguna 2.0 Dynamique 138.000 km. grafitmet. 03-2002 8.950,-
Megane Estate diesel 116.000 km. blauw 11-2005 11.950,-
Megane 1.6 Dynamique 5-drs. 14.500 km. roodmet. 11-2008 19.650,-
Megane 1.4 Expression 5-drs. 34.000 km. blauw 09-2004 9.250,-
Megane 1.4 Expression 3-drs. 32.000 km. beigemet. 06-2005 9.950,-
Kangoo Family Privilege diesel 61.000 km. beigemet. 04-2008 13.750,-
Modus 1.6 Initiale 35.000 km. beigemet. 03-2006 10.600,-
Modus 1.4 Auth.Luxe 48.000 km. d.groen 02-2005 7.800,-
Clio Dynamique diesel 3-drs. 120.000 km. grafitmet. 07-2006 10.800,-
Clio 1.2 Community 5-drs. 91.000 km. blauwmet. 10-2005 7.950,-
Twingo GT-100 18.000 km. blauwmet. 11-2007 9.950,-
Twingo Privilege 98.000 km. blauwmet. 06-2006 6.950,-

ZONNIGE CABRIO’S, ALS OOK DE NIEUWE
RENAULT WIND BIJ ONS IN DE SHOWROOM

Nissan Micra 1.4 CC 56.000 km. beigemet. 09-2006 10.650,-
Megane 2.0 Dynamique CC 91.000 km. beigemet. 05-2004 12.950,-
Megane 2.0 Dynamique aut CC 83.000 km. zilvermet. 05-2004 13.950,-

AAN NIET HUISMERKEN HEBBEN WIJ VERDER:
Chevrolet Matiz 0.8 47.000 km. zilvermet. 08-2006 4.975,-
Chevrolet Tacuma 1.6 Spirit 45.000 km. zwartmet. 10-2006 8.750,-
Citroen 2.0 C-5 113.000 km. grafitmet. 07-2004 8.750,-
Fiat Stilo 16 Dynamique 5-drs. 69.000 km. zwartmet. 09-2003 6.450,-
Hyundai Tucson 2.0 92.000 km. zwartmet. 03-2005 10.800,-
Kia Sportage 2.0 Executive LPG 107.000 km. zilvermet. 08-2006 12.950,-
Mercedes B-200 automatic 43.000 km. grafitmet. 10-2005 21.950,-

Lenen: Kost geld

T
E

 H
U

U
R Op de kaasboerderij

Voorste gedeelte van boerderij

Gerenoveerd en stoffeerd

Met vrij uitzicht op rivier de Vecht

Huur: € 1.500,00 per maand inclusief gas/water/licht/
wifi-internet/satellietontvangst/glazenwasser (buiten) en garagebox 20m2

Meer informatie : David 06-10132084
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Vier foto’s van een begrafenis in Vreeland.
Zo bijzonder, dat deze in 1925 het week-
blad ‘Het Leven’ haalde. “Een unicum in
ons land” werd hierin zelfs geschreven.
Ook de Gooi en Eemlander en nieuwsblad
‘Het Vaderland’ schreven erover. De over-
ledene was de heer P. Nierop, oud wethou-
der van Vreeland. Hij had in zijn testament
laten vastleggen dat hij in een ‘pillbox’ in
zijn tuin begraven wilde worden. Een pill-
box was een kleine bomvrije schuilplaats
voor soldaten in tijden van oorlog, overal
geplaatst in het kader van de Nieuwe
Hollandse waterlinie. Tientallen zijn er-
van te vinden in Vreeland en omstreken,
ook nu nog, aan het begin van de Kleizuwe
op het terrein met de vervallen boerderij
(dat is een dubbele pillbox). Nierop was in
Vreeland geboren op boerderij Oostbeek
aan de Kleizuwe 103. Zijn vader, komende
uit Opdam, had die boerderij gekocht en
er een veehouderij gevestigd. Pieter zette
na het overlijden van zijn vader dit bedrijf
voort. In 1915 bouwde hij een charmante
villa met veranda naast zijn ouderlijk huis,
Kleizuwe 105. Ook dit huis, ontworpen
door de Nigtevechtse architect Th.
Honders, heette Oostbeek. Naast veehou-
der was Pieter in Vreeland raadslid (1897-
1919) en wethouder (1909-1911 – 1913-
1917)  en in Nigtevecht ambtenaar van de
burgerlijke stand. In 1919 verkocht Pieter
een deel van zijn boerderij aan zijn neef
Klaas Helder. Deze woonde hier drie jaar
met zijn gezin en verkocht toen het land

aan zijn overburen: de familie Driessen.
Op 5 juli 1925 overleed Nierop. Zoals hij in
zijn testament had aangegeven, werd hij
begraven in de pillbox in zijn tuin. Nierop
had deze bunker na de mobilisatie (1914-
18) overgenomen van het leger voor 
fl. 100,- De betonnen kist was ongeveer 5
m. lang en 1,5 m. hoog en woog 6000 kg.
Het ding lag jarenlang naast zijn huis in de
oprit en is voor de begrafenis versleept
naar zijn plek van bestemming, en zover
ingegraven dat de naar verluid koperen
deur nog boven de aarde bleef. In de deur
was de naam van Nierop gegraveerd. Op de
foto’s zien we de pillbox met de kist erin en
de belangstellenden eromheen. 
Voor de tweede wereldoorlog werd Nierop
herbegraven. De bunker werd met veel in-
spanning gesleept naar de achterkant van
het terrein en toegedekt met aarde. In
1955 is hier een rechtopstaande grafsteen
op gezet tijdens een ceremonie, georgani-
seerd door Jaap Molenkamp, de bekende
kaashandelaar uit Breukelen. Hij was in
die tijd eigenaar van zowel de boerderij als
de villa Oostbeek. De foto links boven laat
zien dat de kist wordt weggedragen vanuit
de achterzijde van Oostbeek, het geboorte-
huis van Nierop. De foto is genomen van-
uit de tuin van zijn ernaast gelegen villa.
Tegenwoordig staat er een dichte schut-
ting tussen beide huizen, dus het is niet
meer mogelijk vanuit precies dezelfde
hoek deze foto na te maken.

J.J.

Vreeland vroeger....

...en nu!

De Pillbox aan de KleizuweDe Pillbox aan de Kleizuwe

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

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vreeland vroeger....



12 juni 2011 De Vreelandbode

De oer-Vreelander
Als ik op een vrijdagavond in het dorps-
huis een biertje kom halen, ontmoet ik
Alex van den Velden, voorzitter en actief
deelnemer van de vrijdagavond biljart-
club. Hij vindt het prima dat ik hem ga in-
terviewen en de afspraak is snel gemaakt.
Met een joviale lach opent Alex weken la-
ter de deur op de Spoorlaan en retriever
Spike komt mij met een knuffelbeer in
zijn bek begroeten. Het huis op de
Spoorlaan is goed onderhouden, dat hij
twee rechterhanden heeft is goed te zien
en dat zal later in het gesprek ook blijken. 

In de kamer hangt een foto van zijn drie
dochters, waar hij zichtbaar trots op is.
Christel is 29, kapster en heeft een doch-
tertje van anderhalf. Renata is 26, woont
met haar vriend in Vreeland en is ICT-er.
Alexandra ten slotte is 23 en woont nog
thuis. Ze is pedagogisch werker op een
kinderdagverblijf. De dochters zijn uit
zijn eerste huwelijk. Zijn huidige vrouw
Jane ontmoet hij zo’n 12 geleden toen hij
een klusje deed in een verzorgingstehuis
waar zij zorgassistent was. Zijn huidige
zwager zei “Jane, dit is een vrijgezelle jon-
gen” en een paar dagen later stond Jane
voor zijn deur. Ze kon het gelijk goed vin-
den met zijn dochters en ook met zijn
moeder Alie. Niet onbelangrijk, want zijn
moeder speelde een belangrijke rol in
Alex’s gezin. Ze is helaas een aantal jaren
geleden overleden. Ze kreeg een hartstil-
stand. Haar leven was zwaar genoeg. Alex’
vader was vroeg mentaal ziek en bracht
zijn leven door in een instelling. Zij voed-
de haar vijf kleine kinderen zelf op: Alex,
zijn drie broers en zus. Broer Henk woont
ook nog in Vreeland en zus Alie woont nu
in Breukelen. De op een na oudste broer
van Alex overlijdt echter op zijn 33ste
door een tragisch ongeval met zijn fiets en
zijn jongere broer overlijdt op zijn 39ste
aan een hartaanval. Moeder Alie is echter
nooit bij de pakken neer gaan zitten, is al-
tijd doorgegaan. Een rots in de branding,
ook toen Alex er na de scheiding alleen
voor stond met 3 tienermeiden. Een ande-
re rots in de branding uit die tijd was de
toenmalige directrice van het Kampje,

mevrouw Scheenloop. Elke dag begon
met een kop koffie en een goed gesprek,
en hij kreeg, tot hij weer op volle kracht
zelf door kon, lijstjes mee met wat hij die
dag moest doen met de woorden “Denk
erom, ik kom kijken”. Prachtig. Voordat
Alex wegging heeft hij samen met het
hele team nog het gouden label voor het
Kampje gehaald, een kwaliteitskeurmerk
dat vrijwel geen instelling ooit haalt. De
directrice heeft ook Jane naar het Kampje
gehaald. Zij werkt hier nog steeds, de di-
rectrice zelf is al weg. 
Alex is geboren op de Vossenlaan en ver-
huisde op zijn 7e naar de Pannekeet op de
Nigtevechtseweg. Hij ging naar de open-
bare basisschool waar hij “die rooie” was,
en voetbalde met vriendjes. Op zijn 17e
verhuist het gezin naar de Spoorlaan 31,
waar zijn moeder altijd is blijven wonen.
Alex zelf woont al jaren op nummer 43.
Met Ton Maasakker heeft hij de jeugdja-
ren doorgebracht en aan autocross ge-
daan. Dit waren de enige momenten dat
zijn vader de instelling verliet, autocross

vond hij prachtig. Na een paar jaar
landbouwschool in Breukelen, gaat
hij op zijn veertiende aan het werk
in een slagerij in Hilversum. Hij
haalt zijn diploma voor de slagers-
vakschool, maar stapt over naar de
betonindustrie daarna naar de tech-
nische dienst van het Kampje. Daar
kreeg hij meer vrije tijd. Hij ging
weer voetballen bij de veteranen
met Dirk Leeflang, Adrie Spijker,
Jan Slokkers, Jan Remmink en
Gerbrand Meier en hij start met
dochter Renata en haar vriend een
smederij in Broek en Waterland op

de boerderij van Jane’s ouders. Prachtige
hekwerken hebben ze gemaakt, veel van
de hekken aan de Groenlandsekade in
Vinkeveen zijn van hun hand. De boerde-
rij is onlangs verkocht, eind september
wordt het opgeleverd. 
Wat hij gaat doen als de smederij weg is?
Hij gaat verhuizen! Vreeland zal hij nooit
verlaten, de rust en de vriendelijkheid zijn
hem veel te lief. Ze hebben het huis aan de
Spoorlaan 8 gekocht en zijn van plan er
een paradijs van te maken. Daarnaast vist
hij graag, met zijn bootje en hond Spike.
Hij blijft ook zeker op verzoek klussen, bij-
voorbeeld in de jachthaven van Amster-
dam.
En biljarten uiteraard. Daarmee begon hij
meer dan 20 jaar geleden bij de Taveerne
van Cor. Hij vindt het jammer dat Cor er-
mee gestopt is, maar sinds de komst van
John op het dorpshuis zijn de biljartavon-
den weer ouderwets gezellig. Hij is blij
met de komst van John en Nicolien op het
dorpshuis en kan zich zelfs voorstellen
dat zij Joop en Truus gaan evenaren.
Koninginnenacht was daar een goed voor-
beeld van, wat een feest. Het is best lastig
om in het dorp iets van de grond te krijgen
en het lijkt hen te lukken. Dat maakt het
dorp leuker, leven in de brouwerij. Hij
gaat in elk geval nooit meer weg.

De import-Vreelander
Menig ouder in Vreeland krijgt maande-
lijks meerdere keren een e-mailtje van
Peter Prommel. Hij is klassenouder van
groep 5/6 en daarnaast bestuurslid van

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar en 

Saskia Nooij

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

Pin aanwezig!

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

VROLIJK AAN DE VECHT MENU
4 gangen 47,50 (normaal 65,00)
5 gangen 57,50 (normaal 72,50)

Alleen boekbaar door van te voren te reserveren,
op alle dagen geldig voor lunch en diner, m.u.v. zaterdagen.

Geldig tot en met 30.09.2011.
Bij mooi weer serveren we op ons terras! 

Reserveer nu: 0294 232326 of via info@nederlanden.nl

BRUGCONCERT 25 JUNI 2011
Voor aanvang van het brugconcert hebben wij van 

1700-1830u de BBQ aan op ons terras aan de Vecht.
Reserveren noodzakelijk (het succes hebben wij gemerkt 

op Koninginnedag!).
1/2 Kreeft á 17,50 of Ribeye á 17,50 p.p.

Tijdens de BBQ op ons terras serveren wij ook drankjes.
Na de BBQ is ons restaurant open voor onze reguliere service.

Reserveer nu: 0294 232326 of via info@nederlanden.nl
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CSV Ridderhof. Maar wie is deze man ei-
genlijk die zich zo onbaatzuchtig inzet
voor de school? Een grote neger, denkt
ambassadepersoneel veelal als ze zijn
Antilliaanse identiteitspapieren onder
ogen krijgen. In werkelijkheid heeft hij
een blanke huid, krulletjes en pretogen.
Alleen zijn vrolijke overhemden verraden
zijn exotische jeugd. Peter is namelijk ge-
boren en getogen in Willemstad, Curaçao.
Zijn vader was een research engineer die
uitgezonden werd naar de Antillen en zijn
moeder is pianiste. De combinatie van een
jeugd op de Antillen en muzikale ouders
zorgde ervoor dat Peter een enorme muzi-
kale levensgenieter en vrijbuiter is. Hij
houdt van muziek, dansen, cultuur, vrij-
heid, reizen en het buitenleven. Deze ele-
menten zijn allemaal terug te vinden in
zijn huidige levensstijl. Tegenwoordig
reist hij als slagwerker met het
Nederlands Blazers Ensemble de wereld
over. Tenminste, als hij niet doceert aan
het Conservatorium in Amsterdam en de
Detmold Hochschüle over de grens in
Duitsland. Beide scholen hebben groot in-
ternationaal aanzien. Peter Prommel
heeft  studenten die van over de hele we-
reld naar hem toe komen om bij hem het
slagwerken op de kleinste details te leren
beheersen. Zelf is hij afgestudeerd bij de
paukenist Jan Labordus, die tot de absolu-
te top van de wereld behoorde. 

Het trommelen zat er bij Peter al vroeg in.
Op Curaçao kreeg hij al zijn eerste trom-
mel om zich bij het huisorkest te kunnen
voegen: zijn moeder speelde op de piano,
zijn vader op allerlei blaasinstrumenten
en de contrabas en zijn vier jaar jongere
zus toen nog op de klarinet, later op de fa-
got. Dat moet een gezellige boel zijn ge-
weest in huize Prommel! Een muzikale
carrière lag dus ook erg voor de hand.
Tijdens zijn studie aan het conservatori-
um speelde hij al bij het Utrechts
Symfonie Orkest. Daarna volgden er nog
een paar orkesten om uiteindelijk als slag-
werker bij het Nederlands Blazers
Ensemble terecht te komen. Hier is hij vol-
ledig op zijn plek. Het is een hele gezelli-
ge, inspirerende groep mensen waar hij
zo’n twee weken per maand mee onder-

weg is. Onlangs won het Ensemble de
Radio 4 Prijs. Radio 4 kent deze prijs jaar-
lijks toe aan een musicus, ensemble of
concertinstelling die zich op onderschei-
dende manier heeft beziggehouden met
het presenteren van klassieke muziek aan
een breder publiek. De jury lauwert het
Nederlands Blazers Ensemble voor zijn
opvallende en avontuurlijke programme-
ring aan een divers en vooral jong publiek:
“De blazers slechten muren tussen de di-
verse muzikale genres, combineren eigen-
tijdse muziek met oude muziek en zoeken
spannende combinaties met andere disci-
plines. Het is het meest ondernemende en-
semble van Nederland”. Ongeveer vijftig
keer per jaar staat Peter met het Ensemble
op kleine en grote podia met een eigentijds
en eigenzinnig repertoire. In Amsterdam
met hun eigen concertseries en het traditi-
onele nieuwjaarsconcert, in het buiten-
land tijdens bijzondere gelegenheden en
staatsbezoeken. Zo staat er een heel verslag
op www.nbe.nl, de website van het
Ensemble, over hun recente reis naar
Jordanië.
Muziek, zo zegt Peter, is vooral samen
communiceren, elkaar volgen, en letter-
lijk naar elkaar luisteren. In bedrijven ge-
beurt vaak het tegenovergestelde. Peter
worstelde vele managementboeken door
en startte ‘Trommelen met managers’.
Tien jaar lang heeft hij in muziektaal ma-

nagementcursussen gegeven en
vele leuke mensen leren kennen.  
Vreeland is door Peter zorgvuldig
gekozen als woonplaats, prachtig
gesitueerd tussen Schiphol, het
conservatorium in Amsterdam en
de repetitieruimte van het
Ensemble in Hilversum. Behalve
de strategische ligging roemt hij
de gezellige en behulpzame buurt
(de fantastische kookkunsten van
Ria Schreurs!) en de wandel- en
fietsmogelijkheden. Zijn vrouw
Hanneke, hoe kan het ook anders,
heeft hij in een muzikale setting le-

ren kennen. Ze speelt fagot in het
Hollands Symfonia. Samen hebben ze een
dochter, Katinka, die in de brugklas zit en
nadrukkelijk géén carriere in de muziek
ambieert (hoewel ze, net als haar moeder
een begenadigd fagot-speelster is). Op dit
moment zijn paarden haar lust en haar le-
ven. Wouter, die in groep 6 van de CSV zit,
speelt trombone en piano, daarnaast
houd hij van schaken en judo, en ‘frutselt’
hij, net als zijn vader graag met treintjes.
Een andere passie, gedeeld door de hele fa-
milie, is waterskiën. Aan het Como meer
ligt een prachtig huisje met bootje dat de
familie Prommel toebehoort. Het is duide-
lijk dat de familie enorm gedisciplineerd
en gepassioneerd is, maar tegelijkertijd
enorme levensgenieters zijn.  Er zit, kort-
om, muziek in!
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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

Fataal ongeval N201
Op 16 mei heeft een vreselijk ongeluk
plaatsgevonden op de kruising van de
N201 en de Singel waarbij de Vreelandse
Jonne Verberne zwaar gewond is geraakt.
Na drie weken in coma gelegen te hebben
is Jonne op 5 juni overleden. Jonne is 16
jaar geworden.  Hij heeft zijn hele leven in

Vreeland gewoond en heeft hier op de CSV
gezeten. Niet alleen zijn klasgenoten en
vrienden maar ook het hele dorp is zeer
aangeslagen door dit onvoorstelbare tra-
gische ongeval. De Vreelandbode wenst
zijn ouders, zusje en verdere dierbaren
heel veel sterkte.
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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

“Hoe ik het vol houd?“ Haha, lacht hij vol-
uit, “Ik heb wel eens een baaldag. Als het re-
gent, of als het sneeuwt, of als er weer eens
een hond in mijn broekspijp hangt..” Maar
het meest balen is het als de post niet goed
gesorteerd is. Ondanks de onrust in post-
land hoeft hij niet voor zijn baan te vrezen,
“ik doe mijn werk” zegt hij stellig. 

De post doen is voor hem een vehikel voor
een prettige manier van leven; een over-
zichtelijk leven met veel contact met men-
sen. “Die lieve aardige mensen die ik hier
tref in dit dorp, die elkaar nog willen be-
groeten en van elkaar weten wat er speelt,
de saamhorigheid, die typeren Vreeland,
en daar doe ik graag iets voor”. Jeroen
houdt bij het bezorgen van de post reke-
ning met die mensen. Geen folder over een
uitvaart erbij als er net een rouwkaart moet
worden bezorgd. Diezelfde zorgzaamheid
heeft hij voor dieren. Ziet hij op zijn ronde
een koe in de sloot liggen? Jeroen haalt haar
d’r uit. “We gaan toch niet alleen over post
praten?” vraagt hij dan. Hij is geen Oervree-
lander, op de kop af 4 maanden na zijn ge-
boorte komt hij met zijn ouders in de Van
Viandenstraat wonen, dus nee, het wordt
geen Rondje Zuwe. Maar al snel zal blijken
waarom zijn verschijning hier in de
Schijnwerper wel zo toepasselijk is. 

Picture this
Plof, daar zet hij met een groot gebaar zijn
aktetas op tafel en haalt een stapel foto’s te
voorschijn. Een beeld zegt meer dan dui-
zend woorden. Een foto toont een klasje van
kinderen met van die typische jaren zeven-
tig kapsels. Middenin staat een blond jonge-
tje met een lief gezicht. Het gezin Tang
komt uit Amsterdam. Jeroen wordt gebo-
ren als JFK wordt begraven. 1963. Zijn broer
Reinier is Oervreelander. Zijn vader Kik
heeft een reclamebureau op de Kleizuwe,
naast het huis met de flamingo’s tot 1992.
Jeroen begint zijn schooltijd in de christelij-
ke kleuterklas bij mevrouw Hollestelle en
mevrouw Bezemer, waar hij leert danken
en bidden. Hij gaat daarna naar de openba-
re, de OSB, en speelt samen in de speeltuin
achter de huidige CSV. Het Sperwerveldje
was nog het voetbalveld. “En trouwens,
daar begon ook de hockeyclub, we konden
alleen ‘uit’ spelen, zo slecht was het veld”. 
In 1974 houdt hij zijn eerste spreekbeurt
over… televisie. “Het mooiste wat er is…”
Een kerkdienst in Vreeland die voor televi-
sie werd opgenomen, is de veroorzaker van
deze grote passie - tot op de dag van van-
daag. “Fantastisch al dat licht, dat geluid,
kom even kijken joh zei iemand tegen mij”.
Hij was er niet meer bij weg te slaan... 

Tunneltje
Jeroen was ook een van de allereerste ska-
ters in 1978. Met eigen gemaakte plankjes
en rolschaatsen was hij vaak bij het fiets-
tunneltje te vinden. “Een leuke tijd was dat,
de Beach Boys traden op in Baambrugge,en
dat weet vrijwel niemand, die zijn hier bij
het tunneltje met hun autootje van het ta-
lud gereden”. Wij gingen overigens toen

nog gewoon braaf naar school, naar het
Roland Holst, VWO diploma, 6 jaar over ge-
daan”, mompelt hij en passant als hij zijn
verontwaardiging uit over de graffititek-
sten die nu te lezen zijn in het fietstunnel-
tje, “daar schrik ik van!” 
Met de bedoeling het reclamebureau van
zijn vader over te nemen gaat hij daar wer-
ken als grafisch ontwerper. Alles werd nog
met de hand gemaakt, hij werkte veel sa-
men met Aalderink, en al snel was hij vlie-
gende keep op de verschillende kantoren
van het bureau in het land. “Op een dag zei
ik: “Pa ik ga iets anders doen”, het is nu een-
maal niet zo makkelijk steeds onder je va-
der te werken. En ik vertrok naar de Gooi en
Eemlander als redacteur”. Op een dag
moest Jeroen voor de krant een berichtje
over een kat in een boom maken terwijl er
ook nieuws was over gif in de grond bij
Eemnes. “Ik wilde dat liever in de krant heb-
ben dan die kat in de boom. Ik werd ik op
het matje geroepen bij de hoofdredacteur:
”Je kan beter bij je vader gaan werken, jij
wilt je eigen krant schrijven””. Jeroen werd
niet ontslagen maar had uiteindelijk nog
die andere passie tevee... Via ‘rekwisieten’ is
hij er terechtgekomen.

Attentie voor opname..
Zo’n 15 jaar was Jeroen toneelmeester – set-
dresser – zocht rekwisieten bijeen, werd de
opbouwer van het decor - en dat met hart
en ziel.  Paul de Leeuw had iemand nodig
voor zijn eerste show, kerstbomen moesten
worden opgetuigd. “Zo kwam ik daarna te-
recht in Sesamstraat, Klokhuis en ging door
naar de grootste shows”. De echte grote: van
Linda de Mol, the Honeymoon Quiz van
Ron Brandsteder tot en met All you need is
love met Robert ten Brink, teveel om op te
noemen. “Decors en rekwisieten, het is on-
gelooflijk zwaar werk. Even opbouwen…,
soms moest het er in 2 minuten staan”.
Zwaar of niet, ondertussen heeft Jeroen zijn
passie wel doorgegeven aan zijn 17-jarige
dochter Babette, die een media-studie doet. 

Een laatste spot vanuit Lokaal Zuid op een
bijzondere bode, die je hier zomaar op
straat tegenkomt. Die altijd een extra
schoenveter bij zich heeft, om niet te strui-
kelen over zichzelf en om niet naast zijn
schoenen te gaan lopen, als er eentje breekt. 

(P.S. Schijnwerper, Shine on!  
voorlopig Tabee, Annelies Weijschedé).

Houd 
Vreeland 

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

In de schijnwerper.... 
Jeroen Tang, over spotlights gesproken

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto
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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)

Budget brillen...
...voor budget ogen?
Sommige brillenwinkels stunten graag met brillen: van veel voor weinig.
Wij hebben al jaren complete brillen van € 99,- voor € 99,-. Helder toch?
Maar wij zijn er voor uw ogen, uw klachten, uw oplossingen, uw zicht.
Niet uw portemonnee, maar uw ogen verdienen Briljant.

Dorpsfeest op 3 september 2011
Op zaterdag 3 september (en dus niet op
27 augustus!) is het jaarlijkse Dorpsfeest
van Vreeland. Het idee is om in de
Breedstraat gezellige punttenten te plaat-
sen, waar vanaf 18.30 uur een dorpse
maaltijd zal worden geserveerd. Deze
maaltijd wordt verzorgd door de
Vreelandse horeca. Voor € 10,- pp (kinde-
ren € 5,-)  zijn er in de voorverkoop diner-
bonnen te koop en kunt u gezellig aan-
schuiven! Van 16.00 – 18.00 uur zijn de
gratis kinderknutselactiviteiten, met ge-
legenheid voor een drankje voor de ou-
ders. Vanaf 18.00 uur zal de ondertussen
traditionele Bromfiets-rees gereden wor-
den, dit jaar met het thema “Wild West”.
Na afloop van “de rees” zal ook de trek-

king van de loterij plaatsvinden. De loten-
en dinerbonnenverkoop zullen rond half
augustus starten. In de volgende
Vreelandbode leest u meer!           S.B./K.v.D.

De bromfietsrees is niet meer weg te den-
ken uit het programma van het Vreeland-
se dorpsfeest. Op zaterdag 3 september a.s.
zullen de straatsteentjes het weer zwaar te
verduren krijgen. Deelnemers uit alle
windstreken van het land komen graag
naar Vreeland en kijken nu al uit naar het
meest ludieke evenement van de hele
Vechtstreek. 
De deelnemers rijden hun rondjes op
oude bromfietsen met een bouwjaar van
voor 1965 of worden rol aangedreven. Een
reuze zandloper bepaalt de duur van de
‘rees’ diegene die als eerste de finishlijn
passeert, nadat de zandloper is leeg gelo-
pen kan zich winnaar noemen van de
Vreelandse bromfietsrees. Het gaat hier
dus niet om de snelheid maar om dé ge-

luksvogel die op het juiste moment de fi-
nishlijn passeert. Dit jaar heeft de organi-
satie gekozen voor het thema: Wild West. 
De organisatie vraagt aan de deelnemers
zich te kleden als Wild West figuren, dit
zal ongetwijfeld een bont gezelschap aan
cowboys en cowgirls op leveren in de smal-
le klinkerstraatjes van ons mooie dorp. 
Om 13:30 uur verzamelen de deelnemers
zich bij de muziektent voor een toerrit
door de omgeving en om 16:30 uur hopen
we weer terug te zijn in Vreeland. 
Heer pastoor is weer bereid om in de loze
ronde het parkoers en de deelnemers in te
zegenen. Om 17:30 uur valt het startschot
voor de bromfietsrees.

Oproep:
De organisatie vraagt de bewoners die aan
het inmiddels bekende parkoers
(Lindengracht, Ruiterstraat, Voorstraat,
Klapstraat, Kerkplein) met klem de weg
vanaf zaterdag 3 september 14:00 uur au-
tovrij te maken. U kunt uw voertuig parke-
ren op het oude voetbalveld of in het nieu-
we gedeelte van Vreeland. Organisatie en
deelnemers willen u alvast hartelijk dan-
ken voor uw medewerking.

Ook een keer mee doen ?
Stuur een e-mail naar:
willem.soede@gmail.com
Doe dit wel snel, want er is een limiet ge-
steld aan het aantal deelnemers.

7e Bromfietsrees van Vreeland
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Heerlijk bij de BBQ
en heel goed te be-
waren voor de vol-
gende buren-BBQ (een keer geen sausjes uit een potje!)

Relish voor bij vlees
250 gr gepofte rode paprika 330 gr augurk
85 gr kappertjes 250 gr gesnipperde ui
250 gr tomaten ketchup Tabasco naar smaak
Wikkel de rode paprika met iets zout in aluminium
folie en zet deze in een voorverwarmde oven voor
20 minuten op 220 graden, haal de paprika uit de
oven en laat deze afkoelen om ze daarna te pellen
en daarbij ook het zaad te verwijderen.
Snipper de uien fijn en fruit ze aan in olijfolie zon-
der te kleuren.
Doe de augurk samen met de kappertjes (beiden
zonder vocht) in de keuken machine en cutter dit
(niet te fijn). Als u geen keukenmachine heeft, kunt
u het ook fijnhakken met een mes.
Hak ook de paprika fijn en meng alle ingrediënten
met elkaar samen en maak op smaak met de tabas-
co en iets zout.

Heerlijke marinade voor vis op de BBQ
1 deel Kikkoman soja saus 1 deel ketjap manis
Fijn gesneden verse koriander 2 delen soja olie
Zorg dat, als je vis op de BBQ bereid, de huid er nog
aan zit. Zo kun je b.v. zalmfilet mooi roosteren op
de huid en daardoor ook goed krokant BBQ-en. Haal
de zalm van de gril en laat deze dan even rusten in
aluminiumfolie, waardoor deze langzaam kan
doorgaren tot de gewenste gaarheid. Schep de 
marinade over de vis en u zult smullen van deze
“simpele” marinade.

Chef kok Restaurant Hotel De Nederlanden

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

Oud Over 20 � 3632 VD � Loenen aan de Vecht
Tel. 0294 - 23 16 43 � info@verwoerdbv.nl � www.verwoerdbv.nl

Openingstijden winkel maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur 
en zaterdag  van 08.30 - 16.00 uur � winkel@verwoerdbv.nl 

Monumentenonderhoud
Klassieke nieuwbouw
Restauratie & Renovatie

Doe-het-zelfzaak:
Bouwmaterialen, Verf,
IJzerwaren,Gereedschap,
Velux- en Luxaflexdealer

Op zaterdag 21 mei werd Vreeland getrak-
teerd op een serenade van de Notendop! Dit
mooi beschilderde bootje, voorzien van or-
geltje en allerlei muziekinstrumenten
wordt bestuurd en bespeelt door Reinier
Sijpkens.  Op zijn site www.musicboat.nl is

te zien waar hij al is geweest met zijn boot-
je, niet alleen in Nederland maar ook in het
buitenland. Hij maakt prachtige muziek
met zijn bootje en voor de gulle gever
zwaait hij ook een keer met een klompje..

Serenade van de Notendop!Serenade van de Notendop!


