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Van de redactie

Kinderdisco
Dit jaar werd het Koninginnefeest afge-
trapt door de jeugd met de kinderdisco. De
oudere kinderen waren meer rondjes om
het Dorpshuis aan het rennen dan aan het
dansen. Idee voor volgend jaar dus, een
hardloopwedstrijd voor de jeugd. (De
kleintjes konden de disco heel erg waarde-
ren en hebben een prachtige Tjoetsjoe-
waah danswedstrijd gehouden. Deze
avond werd verzorgd door special guest DJ
Nelson (Archer), DJ Erik Kuperus en John
Kramer die al het geluid en licht verzorg-
de. Met dank aan het Dorpshuis voor de
goede verzorging. 

Beestachtige tocht
Zaterdag 25 april was het tijd voor de
Beestentocht. Met het heerlijke weer stap-
ten zo’n 80 ouders en kinderen op de fiets
voor deze fietspuzzel- en doetocht. Geheel
in het thema van Koninginnedag van dit

jaar maakten de kinderen kennis met de
beesten in en om Vreeland. Zo leerden de
kinderen op de boerderij van Kees en
Jannie van der Lee meer over het schaap en
werden er bij Esmeralda Dobber konijnen
geknuffeld en bijzondere eenden gespot.
Bij de familie Soede werd veel verteld over
paarden en moesten de kinderen een
hoofdstel in elkaar zetten. Bij Johan
Beukeboom stonden de koeien centraal
maar was het vooral een gezellige boel met
een kampvuur, boomstam zagen, spijker
slaan en slingeren over de sloot. Ook de
molen werd met een bezoek vereerd.
Simon van der Paauw moest helaas op het
laatste moment afhaken door een besmet-
telijk koortslipvirus onder de geiten.
Tegen zes uur kwamen de laatste kinderen
over de finish en kregen een echt
Beestentocht-diploma.

Koninginnenacht
De nacht voor Koninginnedag was er een
Oranjefeest bij Cor. Het werd al snel gezel-
lig druk in de geheel in oranje sfeer ver-
bouwde Taveerne. Gelukkig was het biljart
verwijderd anders was er nooit voldoende
ruimte geweest. DJ’s John Kramer en Erik
Kuperus wisten de sfeer zodanig op te voe-
ren, dat tegen een uurtje of tien de eerste
aanmeldingen voor de Karaoke binnen-
stroomden.                  

Lees verder op pagina 4

Koninginnefeest 2009

Er is weer veel gebeurd deze maand. Een jaarlijks hoogtepunt is
natuurlijk altijd Koninginnedag. Ondanks de trieste gebeurte-
nissen in Apeldoorn kunnen we terugkijken op een zeer gezelli-
ge en geslaagde Koninginnedag met veel gevarieerde activitei-
ten verspreid over meerdere dagen in een goede dorpssfeer. U
leest er alles over in deze Vreelandbode. En ook de komende
maand biedt van alles, vooral op cultureel gebied. Verder wor-
den de Vreelanders Gerda van Droffelaar, Wieneke Tervoert,
Hans Bots en Margret van Gaalen in de verschillende vaste ru-
brieken belicht. De Kinderpost is deze maand wel heel bijzonder,
want de Razende Reporters hebben zelf de opmaak van hun tek-
sten en tekeningen mogen maken onder leiding van Hans Stuart
van drukkerij Dunnebier. Blader snel door om het eindresultaat
te bewonderen! Veel leesplezier weer deze maand!

Koninklijke onderscheiding
Op 29 april jongstleden heeft onze geboren en
getogen dorpsgenoot Rijk Zeldenrijk op het ge-
meentehuis in Loenen een lintje gekregen
voor zijn vele verdiensten en is hiermee lid in
de orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich bij-
zonder ingezet voor de schaatssport, schiet-
vereniging en heeft ervoor gezorgd dat de his-
torie van Vreeland herleeft door bijvoorbeeld
het oude tractoren festival. De Vreelandbode
feliciteert Rijk van harte met deze prachtige
en zeer verdiende onderscheiding.

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Dinsdag 21 april heeft de Dorpsraad weer
vergaderd.  De Dorpsraad heeft bij de ge-
meente schriftelijk gereageerd op het ter
inzage liggende “Bestemminsplan Vree-
land” en het “Beeldkwaliteitsplan Beschermd
Dorpsgezicht Vreeland”. M.b.t. het Bestem-
mingsplan is het ontbreken van een ge-
richt parkeerbeleid in genoemd schrijven
aan de kaak gesteld. Voorts is de vraag ge-
steld of de panden binnen het beschermd
Dorpsgezicht niet allemaal een gemengde
bestemming kunnen krijgen. M.b.t. het
Beeldkwaliteitsplan heeft de Dorpsraad de
gemeente laten weten, dat zij de intenties

ten volle onderschrijft, maar meent de ver-
ankering hiervan in het plan op veel plaat-
sen boterzacht te vinden. De provincie
heeft de Dorpsraad laten weten onderzoek
te doen naar de provincialeweg N201 tus-
sen Vreeland en de A2. De Dorpsraad zal de
provincie haar standpunt in deze nog-
maals doen toekomen. Medio zomer zal er
een besluit genomen worden en wordt de
Dorpsraad geïnformeerd. 
Tenslotte kwam de Dorpsraad ter ore dat
de plannen m.b.t. het CSV-terrein en
“Driessen” nog zeker een half jaar stil zul-
len liggen. M.J.M.

Bericht van de Dorpsraad
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: gemeente@loenen.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.loenen.nl
Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur
Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241 CP Kortenhoef
Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp
Stichting Welzijnsbevordering Ouderen
tel. 233034 Centrale meldingspost 
Mw Severien,  Vredelantstraat 11
Bgg  tel. 234049
Mw Kraan, J. van Nassaustraat 14
Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huishoudelijke ondersteuning 
tel. 0294 233159
Dierenarts
tel. 0294 231315
W.J.H. Thijs, Straatweg 75, Loenen 
Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl
Dorpsraad Vreeland
p/a Raadhuislaan 3, Vreeland
tel. 0294 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting
Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave, met
dank aan de adverteerders. Om evenwicht tus-
sen informatieve artikelen en advertenties te
bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage
zeer op prijs. Dit kan via rekeningnummer
11.27.81.632 t.n.v. Stichting Vreelandbode 
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace
Inklaar, Juliette Jonker, Annelies
Weijschedé, Renée Bink, Saskia lutje
Beerenbroek-Nooij en Barbara Mees
Met medewerking van: 
Harold Linnartz en Lis van Haagen
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 3 juni 2009 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 11 juni 2009.
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten!

Protestantse Gemeente Vreeland
17 mei ds. R. Abma, 10.00 uur         
21 mei Hemelvaartsdag, 09.00 uur   
24 mei  ds. W.S. Duvekot, 10.00 uur        
31 mei ds. R. Abma, 10.00 uur        
7 juni       ds. J. Knoop, 10.00 uur        

Ludgerus Parochie Loenen
16 mei Woord en Communieviering

Pastoor van Os
21 mei Hemelvaart; Pastoor Geurtsen
24 mei Woord en Communieviering

Pastoor van Os
30 mei Pinksternoveen - koffie drinken

Pastoor Geurtsen
31 mei Pinksteren; Pastoor Geurtsen

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Geboortebericht
Nienke heeft een broertje gekregen!

Daan
49 cm, 3300 gram

Ruben, Karin en Nienke Griffioen

Colofon

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

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

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

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

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

mei Elke zaterdag Jack Bouma 
tentoonstelling in Molen de 
Ruiter.

t/m aug Tentoonstelling Pieter van 
Gelder in gemeentehuis 
Loenen

16/17 mei Kunstronde
21 mei Hemelvaart
21 mei Ponyconcours in Abcoude
31 mei Pinksteren

Pinksterconcert Goedkoper 
in Breukelen

6 juni Zomerconcert Nieuwe Koor 
in Grote Kerk Vreeland

11 juni Vreelandbode
8 /11 juni Avondvierdaagse
21 juni Vaderdag

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars
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Vechtzooitje
Te koop: Kapiteinssloep. 
Info: Van Dis, 06-54 988991.



Dinsdag 21 april was het dan eindelijk zo
ver, groep 5 ging de musical ‘Ronja de
Roversdochter’ opvoeren. In de dagen er-
voor hoorde je ook kinderen van andere
klassen over de musical praten. Veel wis-
ten ze nog niet over het verhaal. Iets met
rovers, dat hadden ze wel gezien in de we-
ken van voorbereiding die er aan vooraf
gingen. En Jord? Hij speelde het oude man-
netje. Maar hoe zet een doerakje met eni-
ge overtuiging een oude man neer, moet
juf gedacht hebben. Ze had inmiddels ge-
constateerd dat de fopwinkel niet een
breed assortiment kale koppen heeft, en al
helemaal niet voor een 9-jarig bolletje!
Daarop bedacht Jord zonder aarzeling:
“Dan scheer ik mijn hoofd toch kaal!”. Op
voorwaarde dat het de stichting Malaria
No More veel geld ging opleveren, stemden
zijn ouders ook toe. De hele week gonsde
het van de geruchten. Zou hij het echt-echt
durven? In grote getale kwamen ouders,
geïnteresseerden en heel veel kinderen
naar de omgetoverde schuur van boer
Johan Beukeboom aan de Kleizuwe. Juf
Sandra bekende in haar inleiding dat zij
als kind ook in deze musical gespeeld
heeft. Dus het was een kwestie van tijd tot-
dat Juf Sandra haar klas ook zo’n ervaring
ging bezorgen. Ze heeft daarvoor het nodi-
ge werk moeten verzetten. De dialogen en
songteksten heeft ze naar aanleiding van
het boek zelf geschreven. Gelukkig waren
er ook nog anderen behulpzaam, zoals
Mario Verweijen, bij het schrijven van de
muziek. Chantal Witteveen zorgde voor de
foto’s, Julia Driessen voor de flyer en Juf
Mirjam voor de algehele support. Op de
avond zelf verzorgden Yves Duran en
Guido Hoogendoorn het geluid en John
Kramer het licht. 
Britt en Marlinde zongen het openings-
lied: “Prik, prik, prik, stomme mu-hug”
over de malariamug, geheel in thema van
de actieweek Malaria No More. Vervolgens
startte de musical. Behalve over ware
vriendschap gaat ‘Ronja de Roversdochter’
over opgroeien en groter worden. Over het
ontdekken van een veel grotere wereld
buiten je kleine, vertrouwde perspectief,
over het ontwikkelen van een eigen me-
ning en het onvermijdelijke, bijbehorende
proces van losmaken tussen loyale kinde-
ren en hun ouders.

De kinderen van groep 5 zijn door het ma-
ken van deze musical ook heel erg ge-
groeid. Er is een grote saamhorigheid ont-
staan tussen de leerlingen. Hun prestaties
heeft ze het zelfvertrouwen gegeven dat ze
heel veel kunnen met wat inzet. Ze werden
dan ook beloond met een groot applaus èn
kinderchampagne! Een ongelofelijk pres-
tatie van een hele leuke groep kinderen. 
En, was Jord nou kaal? Op de avond zelf
werd de spanning nog even opgevoerd. Dit
leverde nog weer € 60 extra op (met een to-
taal bedrag van € 213) voordat de kale knik-
ker inderdaad werd onthuld. Voor belang-
stellenden is er een foto cd (gemaakt door
de vader van Channah) te koop voor € 5.
Op donderdag vond in de school de Fancy
Fair plaats, waarbij de hoofdprijs van de lo-
terij: een diner bij De Nederlanden, gewon-
nen werd door Oscar van Dis. Tijdens deze
gezellige middag konden er in verschillen-
de lokalen spelletjes gedaan worden en
heerlijk gegeten worden. De verloting en
de veiling zorgden voor extra spanning. En
ook het bezoek van Arjan Erkel aan de
school was een bijzonder moment. We be-
danken de volgende sponsors: De
Nederlanden, Het Pannekoekhuis, De
Haarwinkel, Belleza HaarMode, Eras
Design, SmallCouture.nl, Starink BV en De
Toverkikker en kijken terug op een zeer ge-
slaagd project op vele fronten. Stichting
Malaria no More, kan met ruim € 2600
héél veel klamboes aanschaffen voor hun
project in Kenia. S.l.B.-N./S.B.
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Voorstraat 20  Vreeland  tel. 0294 - 23 14 22

Maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen geopend van
08.30 tot 13.00 uur.  zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Kwekerij / Hoveniers

Gifvrije violen, haagplanten
Diverse fruitbomen

Hedera’s voor tuinafscheiding

Ronja de Roversdochter
Acht planeten draaien er om onze zon. Deze maand zijn voor-
al Jupiter en Venus goed te zien, al moet je er vroeg voor uit bed.
Op 17 mei is rond 4 uur ‘s nachts in het zuidoosten een mooie
samenstand te zien tussen Jupiter en de Maan. Een paar dagen
later, op 21 mei, staat laag in het oosten de afnemende maan-
sikkel in de buurt van Venus. Op 24 mei is het nieuwe maan en
de nacht donker. Kijk dan eens naar al die sterren boven je
hoofd. Met het blote oog kun je er vanuit Vreeland een paar hon-
derd zien, maar het totale aantal sterren in onze Melkweg is
aanzienlijk groter, ergens rond de 100 miljoen. En probeer je
dan voor te stellen dat om veel van die sterren ook planeten
draaien. Je kunt die weliswaar niet met het blote oog zien, zelfs
met zeer grote telescopen is dat een vrijwel onbegonnen zaak,
maar het is in de afgelopen 10 jaar duidelijk geworden dat ook
rond andere sterren planeten draaien. Een goede 350 zoge-
naamde ‘exo-planeten’ zijn inmiddels ontdekt rond sterren in
de buurt van de zon. En het ligt voor de hand om te vragen of
daar dan leven voor zou kunnen komen. Het antwoord is nog
nee, omdat de ontdekte planeten erg groot zijn (ongeveer zo
groot als Jupiter) en erg dicht in de buurt van hun centrale ster
staan waardoor het aan het oppervlak veel te warm wordt. Maar
met 100 miljoen sterren alleen al in ons eigen Melkwegstelsel
en miljarden andere sterrenstelsels zoals onze eigen Melkweg
in het heelal, zou het wel erg onwaarschijnlijk zijn wanneer er
niet tenminste een paar ‘Aardes’ zouden bestaan. H.L.

Hemel boven Vreeland

Paaseieren zoeken

Op 11 april gaf muziekvereniging De Vecht
een concert in Nigtevecht. Ze speelden mu-
ziek uit de jaren ‘50 en ‘60. Ook het oplei-
dingsorkest presenteerde zich op muzika-
le wijze. Het werd een leuke avond vol mu-
zikale herinneringen.

Muziekvereniging gaat terug naar de jaren 50

Ook dit jaar was het paaseieren zoeken in de boomgaard van de
VIV een groot succes voor jong en oud. Honderden echte en cho-
colade-eieren vonden hun weg in mandjes, zakjes en tasjes van
trotse vinders. Met dank aan de Bedrijfsvereniging die dit eve-
nement jaarlijks organiseert.
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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

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

Buiten zonwering
Binnenzonwering

Rolluiken
Horren

• Shutters
• Terrasoverkapping
• Lifestyleartiken
•

Showroom: Nieuw Walden 33
1394 PA Nederhorst den Berg

Tel. 0294-255501 www.rofazonweringen.nl

Koninginnedag vervolg van pagina 1

Dit natuurlijk geholpen door de vele ver-
snaperingen die Cor aanvoerde. Remco
Daalder bleek een waanzinnige weergave
van Frank Sinatra in zich te hebben en de
dames van de Vreelandbode lieten Anita
Meijer (een dame weet nog steeds zeker dat
ze de Dolly Dots heeft gezongen) ver achter
zich. Er werd veel gedanst en wist u dat
Krijn Jan Driessen een spagaat kan? 

Oranje zonnetje

Koninginnedag begon traditioneel met de
reveille door de herauten Lodewijk van
Monsjou, Bob van Gils en Patrick van
Beusekom. Om 9.00 uur stond het
Kerkplein al goed vol en opende burge-
meester Rudi Boekhoven deze feestelijke
dag. Na het Wilhelmus was het tijd voor de
heerlijke broodjes, oranje bitter en de vers
gezette koffie en thee. Chefkok Wilco
Berends en zijn vrouw Caroline van De
Nederlanden zorgden voor een culinaire
traktatie bestaande uit een delicatesse van
rabarber, yoghurt, verse aardbeien en
heerlijke champagneroom. Dat is nog eens
prettig wakker worden! Het uitbundige
oranje zonnetje zorgde voor een gezellige
Vreelandse dorpssfeer. Tijdens het ontbijt
zochten de eerste kinderen al een goed
plekje uit voor de vrijmarkt die druk werd
bezocht. Veel speelgoed en huisraad wis-
selde van eigenaar.

De mooiste huisdieren van Vreeland 

Om kwart voor 12 was het tijd voor de
Eerste Vreelandse Huisdierenverkiezing.
Veel oranje en rood, wit, blauw gepimpte
huisdieren kwamen op het podium. Een
deskundige jury bestaande uit Ricardo
Miedema, Simon van der Paauw, José van
Nunen bekeek welke dieren de prijzen ver-
dienden. De presentatie was in handen
van Kees Huisman. De mooiste huisdieren
van Vreeland:

Honden: 1e prijs: Sunshine van Lieke en
Floor, 2e prijs: Kwispel van Jan en de 3e
prijs: Joppe en Doesj van Boukje
Knaagdieren: 1e prijs: Snoopy van Lisa, 2e
prijs: Susje van Channah
Paarden: 1e prijs: Klaartje van Margot
Driessen, 2e prijs: Elfong van Margot
Brand
De winnaars van de eerste prijzen kregen
een mooi diploma en alle winnende die-
ren werden goed verwend. Alle prijzen
werden ter beschikking gesteld door die-
renspeciaalzaak Beestenboel in Breukelen.

Kinderspelen

Na de lunch gingen we verder aan de ande-
re kant van de Vecht waar het team van de
Vreelandbode inmiddels had gezorgd voor
een gezellig ingerichte feesttent. Om twee
uur startte op de Floraweg het hoogtepunt
voor veel kinderen: de kinderspelen. Het
meest favoriete spel was zonder meer het
Kasteel Vredelant, een machtig bouwwerk
die door de kinderen moest worden be-
klommen. Grote dank aan Reinko Abels,
Jan Oldenkamp, Dirk en Berry Stapper en
Casper Zeldenrijk voor het denk- en tim-
merwerk!  De uitslagen op een rijtje:
Meisjes t/m 6 jaar: 1. Kiki, 2. Reneé.
Jongens t/m 6 jaar: 1. Olivier, 2. Jan.
Meisjes 7-9 jaar: 1. Silvana, 2. Sophie, 3.
Kyara. Jongens 7-9 jaar: 1. Jan Joris, 2.
Sebastian en Gijs (gedeelde 2e plaats).
Meisjes 10+: 1. Lieve, 2. Renske, 3. Anou-
scha. Jongens 10+: 1. Jelle, 2. Tommy en
Andreas (gedeelde 2e plaats).
De kinderen die hun prijzen niet tijdens
de prijsuitreiking in ontvangst hebben ge-
nomen, kunnen die alsnog ophalen bij
Tierelantijn.

Borrelhapjes maken

Tegelijk met de kinderspelen werd er in de
foyer van het Dorpshuis druk gekokkereld.
Daar stond de workshop borrelhapjes ma-
ken op het programma. Die ochtend was
binnen vijf minuten het maximale aantal
inschrijvingen bereikt. Onder leiding van
Paul en Shirley Fagel en hun assistenten



De Vreelandbode mei 2009 5

Houd 
Vreeland 

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

Yvette, Melanie en Marjan werden tien ver-
schillende amuses bereid. Van gamba’s in
kataifi deeg tot tonijntartaar met soja, wa-
sabi, gember en sesamzeewier. En van
crostini’s met tapenade van artisjok, mon-
chou en pistachenoten tot aardbei roman-
ov. Stuk voor stuk heerlijk en ook thuis vrij
makkelijk te maken. De deelnemers geno-
ten zichtbaar van dit gezellige culinaire
teamwork. Om half 5 waren de creaties
klaar en kon het proeven van elkaars kook-
kunsten beginnen. De deelnemers kregen
ook nog een door Paul Fagel gesigneerd
kookboek mee naar huis. Grote dank voor
Paul en Shirley Fagel voor hun organisatie,
vakkundige begeleiding en sponsoring
van deze workshop!

Waterspektakel

Onder een strak blauwe hemel werd om-
streeks 16.30 uur de start van het water-
spektakel aangekondigd met luide mu-
ziek. Grote groepen mensen verzamelden
zich op de brug en aan de kade. Een enke-
ling verstopte zich achter een struik, uit
angst het water op gepraat te worden door
Erik Kuperus en John Kramer, die ook dit
jaar zorgden voor de humoristische om-
lijsting. Het waterspektakel bestond uit
een (zandwinnings)buis dwars op de Vecht
en twee opponenten met opblaashamer.
Het enthousiasme onder de kinderen was
groot. De volwassenen lieten zich aanmer-
kelijk minder gemakkelijk overhalen.
Wilco van de Nederlanden beet het spits af
tegen Roel en gelukkig kon Erik wel zijn ei-
gen Grace overhalen, die het opnam tegen
Heleen, haar buurvrouw. Raymond moest
er heel wat flessen shampoo tegen aan
gooien om die twee ballerina’s van de buis
te krijgen. Er volgden nog een aantal dap-
pere Vreelanders, waaronder de eigenaar
van de buis, Krijn Jan Driessen en zijn
vriend Patrick Beusekom. Tot slot ging ook
Erik zelf te water, in een duel met Jaap, de
brugwachter. Voor deze heldendaad werd
Jaap beloond met de wisselbeker voor de
grootste uitdager van het jaar. De
Nederlanden heeft het spektakel verder
opgefleurd met hapjes en drankjes.
Bedankjes voor het goedverzorgde spekta-
kel gaan naar Krijn Jan Driessen voor het
regelen van de buis, Chris van Halewijn
voor het slepen met  sleepboot ‘Jan’, de dui-
kers Age en Jacco die ook dit jaar de veilig-
heid hebben gewaarborgd.

Borrel met culinaire hapjes 
De tent waar de borrel werd gehouden
ging om 14.00 uur tijdens de kinderspelen
al open voor de ouders. Na het waterspek-
takel startte de borrel officieel met pianist
Ed Boekee. Onder het genot van de drank-
jes, verzorgd door het Dorpshuis, vonden
de culinaire hapjes uit de workshop grif af-
trek. De hapjes werden door de makers

zelf met veel trots geserveerd. En terecht,
de hele opmaak was prachtig en de hapjes
waren heerlijk. Het was een gezellige druk-
te bij de borrel. Toch is uit respect voor de
slachtoffers van de aanslag in Apeldoorn
op aanraden van de Vereniging van Oranje
Comitees de borrel ingekort en is om 19.00
uur in plaats van de geplande 21.00 uur de
muziek gestopt.

Bedankt!
Het Oranje Comité Vreeland kijkt terug op
een gezellige oranje gekleurde Koningin-
nedag. Een dergelijk evenement is niet te
organiseren zonder de hulp van tientallen
vrijwilligers en sponsoren. Een aantal van
hen staat al eerder in de tekst genoemd.
Verder onze speciale dank voor Anouk
Pruim die op een prachtige manier alle
Beestenboel flyers, posters en diploma’s
heeft vormgegeven. Duoform voor al het
drukwerk, Annet Bruinsma en Annet
Heslenfeld voor de ondersteuning in de
sponsorwerving. Het Dorpshuis voor haar
gastvrijheid en flexibiliteit. Hanke de Kock
en Anne Tusveld voor het mede organise-
ren van de beestentocht. De deelnemende
boeren voor het openstellen van hun be-
drijf. Reinko Abels en anderen van de Til
voor hun gastvrijheid tijdens het ontbijt
en de koffie met oranje gebak. De muziek-
vereniging De Vecht voor de muzikale om-
lijsting. Peter Nagtegaal en de Historische
Kring Gemeente Loenen voor het uitzetten
van de puzzeltocht. John Kramer voor het
sponseren van het geluid tijdens het hele
feestgebeuren. Het team van de Vreeland-
bode voor de publiciteit en de perfecte or-
ganisatie van de borrel en het feest bij Cor.
En alle vrijwilligers voor het rondbrengen
van de programma-flyers, van de beesten-
tocht en de middagspelen. Deze en alle an-
deren die niet genoemd zijn bedankt voor
al jullie inzet en steun. Zonder jullie geen
Koninginnefeest! Tot volgend jaar.

Oranje Comité Vreeland
Frans Cleton, Kees van der Donk, Els van
Gils, Patrick van Beusekom, Roos van
Monsjou, Raymond van der Spoel en
Monique Hoppenbrouwers.

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Bergseweg 18, 3633 AK Vreeland
Tel. 0294 - 234416
info@groenpartners.nl
www.groenpartners.nl

Alle foto’s van Koninginnedag 
kunt u bekijken op 

www.vreelandbode.nl 

Middle of the road
John Kramer
Postbus 38
3632 ZR Loenen ad Vecht
T: 06-54777180
T: 0294-232588
E: john@middleoftheroad.nl

Wij hebben Koninginnedag met veel plezier verzorgd!

Verhuur van licht en geluid voor uw feesten en partijen.
DJ- Equipment met professionele DJ

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden!
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Bedrijvigheid in Vreeland
Wieneke Tervoert van Borduurstudio het Gooi

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

Borduurstudio het Gooi is gespecialiseerd
in het machinaal borduren van namen,
teksten of logo’s op kleding.
Wieneke Tervoert is de ondernemer achter
dit sterk groeiende Vreelandse bedrijf, ge-
vestigd aan de Loenenseweg in een prach-
tig net nieuw gebouwd vechthuis. Het aan-
grenzende bijgebouw doet dienst als ate-
lier: een opvallende borduurmachine
vormt het hart van Wieneke’s bedrijf en
stapels met dozen en kleren verraden een
grote productiviteit. Een bedrijf aan huis
dus wat gemakkelijk is in een gezin met 2
opgroeiende kinderen, Bart en Tom.
Hoe is Wieneke op het idee gekomen om
een borduurstudio te beginnen?
Wieneke vertelt dat zij en haar man Bert
allebei hogere hotelschool hebben ge-
daan. Daar hebben ze elkaar ook ontmoet.
Het was de grote wens van haar man Bert
om zijn ouderlijk huis, een prachtige boer-
derij in de Achterhoek, te verbouwen en in
te richten als horecabedrijf. ‘De Heereboer’
werd in 1997 geopend en 5 jaar lang run-
den Bert en Wieneke dit bedrijf zelf.
Wieneke deed voornamelijk de backoffice
vanuit Vreeland, dat wil zeggen: het perso-
neelsbeleid, de administratie en de offer-
tes. Een goede vingeroefening voor het be-
drijf dat ze nu heeft. 
In 2002 besloten ze ‘De Heereboer’ te ver-
pachten en nadat de tweede zoon Tom ge-
boren was, wilde Wieneke graag weer aan
het werk. Maar wat?  In loondienst was
niet haar ding, ze wilde graag zelfstandig
ondernemer zijn. 
Ze werd op het borduurspoor gezet door
haar vader: hij was al met pensioen maar
had geen zin om thuis achter de gerani-
ums te gaan zitten. Als echte botenman

was hij door een bezoek aan de HISWA op
het idee gekomen om een borduurmachi-
ne aan te schaffen. Botenmensen hebben
belangstelling voor logo’s op caps en kle-
ding. 
Het idee sprak Wieneke aan maar voor ze
de grote sprong als zelfstandig onderne-
mer ging maken, werkte ze eerst bij
Fairytale, een winkel in bijzondere kinder-
en babyartikelen. De service om een kin-
dercadeautje extra leuk te maken met een
persoonlijke opdruk verzorgde Wieneke
thuis waar ze inmiddels haar eigen bor-
duurmachine had staan.
Toen kwam de fase (3 jaar geleden) waarin
de familie Tervoert een nieuw eigen huis
ging bouwen, weg uit het centrum van
Vreeland en met voor Wieneke de moge-
lijkheid van een atelier aan huis, niet ìn
huis maar een ruimte áán huis waar ze
ook af en toe de deur dicht kan doen.
En hoe nu verder? Het blijkt weer dat
Wieneke een planner is: even pas op de
plaats vanwege de kredietcrisis. Maar on-
dertussen heeft ze een nieuwe poot van
haar bedrijf ontwikkeld: ‘Kleine Vriendjes’
waar originele kraamcadeautjes te bestel-
len zijn voor bedrijven maar ook voor par-
ticulieren. Door de vernieuwde website
kan er nu direct via internet besteld wor-
den en zo komt er veel extra werk binnen.
Het zou dus  heel goed kunnen dat er bin-
nenkort iemand bij komt die bepaalde
projecten overneemt. Voor Wieneke is het
vooralsnog een druk bestaan maar dat
vindt ze niet erg omdat ze het werk nog
steeds erg leuk en een uitdaging vindt.
Bent u geïnteresseerd? 
Kijk dan op: www.borduurstudiohet-
gooi.nl of www.kleinevriendjes.nl         R.B.

‘Delights’ onder de platanen in Naarden-Vesting.

‘Delight’ menu 
3 gangen á € 32,50

* Rouleau van tonijn en Hollandse garnalen met een
warme vadouvan mayonaise en een frisse witlof salade.

* Kamper lam met een lentestamppotje en
gekonfijte Tasty-Tom-tomaat.

* Kazen van onze kaaswagen of
Tarte aux pommes á la minute met kaneelijs.

* evt. uit te bereiden met een extra gerecht á € 12,50:
Gepocheerde heilbot met saus van champagne,
gehakte oesters,postelein en bloemkoolcrème.

Terras met lounge banken geopend voor aperitief !
7 dagen per week geopend voor diner.

Van maandag t/m vrijdag tevens geopend voor de lunch. 
Lunch menu € 29,50

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

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536
mobiel : 0611096274 
email : dieuwer_elema@hotmail.com
web : www.dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

De prijswinnaars van de posteractie
“DAGwinkel één jaar oud” zijn bekend.
De bewoners van de volgende adressen
hebben een waardebon van € 25,00 gewon-
nen. Nigtevechtseweg 28, Ruiterstraat 1 en
Singel 52. De winnaars kunnen hun prijs
afhalen in de DAGwinkel.
De prijswinnaars van de kleurwedstrijd
zijn: Jet van Dis: Hoela Hoep, Kiki: Littlest pet

shop, Freek: Hot wheels baan en Jan
Driessen: Bionicle
Alle andere deelnemers kunnen een potje
stoepkrijt ophalen in de DAGwinkel, te we-
ten: Gijs, Kamiel, Oscar, Thomas, Gijs,
Ruben, Laura, Ordaliza, Kimmy, Anne,
Isabella en Nadine.

Allen van harte gefeliciteerd.

DAGwinkel posteractie en kleurwedstrijd



Ook dit jaar is het comité, dankzij de olie-
bollenactie van oktober j.l., weer gelukt
om een seniorentocht te organiseren en
wel op donderdag 3 september a.s.. We ver-
trekken om 08.30 uur vanaf het
Dorpshuis. We gaan dit jaar naar het
Brabantse land.
Iedereen is in het gastvrije hart van
Brabant welkom! We maken een aantrek-
kelijke rondrit door de mooie natuur van
de streek. Tijdens deze rondrit stoppen  we
voor  koffie met gebak in Leerbroek.
Centraal in “Het Hart”ligt Tilburg. In deze
gezellige stad zijn we vandaag te gast in
Restaurant de Riddershof waar we de war-
me maaltijd zullen gebruiken. Na  de war-
me maaltijd vervolgen we onze toer door
het Hart van Brabant. Deze toerrit onder-
breken we in het Brabantse Hilvarenbeek
voor een bezoek in het Art Nouveau- en
Tuschinskistijl gebouwde Museum
Dansant. Het is een museum vol muziek
en het maakt deel uit van een uniek bedrijf
dat orgels  restaureert, maar ook nieuwe
orgels vervaardigt. Tijdens een demonstra-

tie en rondleiding maakt u een reis door
de tijd en beleeft een gezellige sfeer van
weleer. U verbaast zich over het magistrale
Mortier-orgel en kunt een dansje doen op
de klanken van een mechanisch robot-or-
kest. U wordt meegevoerd in de magische
wereld van het orgel en ziet hoe orgels wor-
den gebouwd en daarna rijk gedecoreerd
de werkplaats verlaten. Na dit bezoek ver-
trekken we weer in richting Vreeland waar
we om ongeveer 18.00 uur zullen aanko-
men en aansluitend met de wel bekende
broodmaaltijd in het Dorpshuis de dag
zullen afsluiten .
Door de sterk gestegen kosten zijn we tot
onze spijt genoodzaakt de eigen bijdrage
te verhogen naar € 20,— per persoon.
Deelnemers die al eerder meegeweest zijn
worden eind mei/ begin juni automatisch
door één der comitéleden bezocht. Mocht
u voor de eerste keer mee willen dan kunt
u zich opgeven bij één der comitéleden n.l
Hil Severrien  tel. 233034, Truus Geelkens
tel. 233046, Ties Huisinga tel. 232357 of
Henk Griffioen tel. 231846.
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Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

Tevens: Stomerij, TPG servicepunt, Postbank
geldservice, Kopieerservice 
en Fotoservice (ook digitaal)

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

Seniorentocht 2009

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

Alles voor de fiets en de bromfiets.
Ook voor accessoires bent u bij ons aan het juiste adres!

Maandag gesloten

Kroon

In de laatste week van de school-
vakantie, om precies te zijn op 11,
12, 13 en 14 augustus 2009, orga-
niseert jeugdclub DE COCON
weer een week huttenbouwen
voor de kinderen van 9 tot 12 jaar.
De kinderen van de CSV die na de
grote vakantie naar groep 6 gaan,
de kinderen van groep 7 en 8 én
de kinderen die naar de brugklas
gaan, mogen meedoen.  Ook kin-
deren in die leeftijd die in
Vreeland wonen maar elders
naar school gaan, zijn welkom.
Er is plaats voor maximaal 60
deelnemers en de kosten bedra-
gen € 20,00 euro p.p.
Voor dit jaar hebben we bedacht dat er get-
immerd wordt met als thema: het Wilde
Westen. Graag zien we straks een weiland
vol ranches met misschien zelfs een sa-
loon, smid, winkel en sheriff-kantoor (een
tip voor al die timmergrage ouders?) met
gevangenis? Inschrijfformulieren zijn van-
af  1 juni  af te halen en tot 1 juli weer in te
leveren bij: Manon Leffelaar, Floris van
Boekhorststraat 1 en Evelyn van Vliet,

Nigtevechtseweg 28. Bij deze doen wij ook
graag weer een oproep aan alle inwoners
om (redelijk schone en spijkervrije) pallets,
plaatwerk, balken e.d. niet weg te doen,
maar voor ons te bewaren. Ook hang- en
sluitwerk, tralies(?), houten hekjes, oude
klapdeuren, etc. kunnen we goed gebrui-
ken.
Wij hebben er nu alweer zin in!
Met vriendelijke groet, 
Reinko Abels, Manon Leffelaar, Evelyn van Vliet
en Casper Zeldenrijk

HOERA, er komt weer HUTTENBOUWEN in 2009

Kinderen van groep 7 van basisschool CSV
hebben sinds half april de twee oorlogsgra-
ven op de Vreelandse begraafplaats ge-

adopteerd. Zij zullen er voor zorgen dat de
graven er voortaan netjes bijliggen door ze
regelmatig te onderhouden.

Oorlogsgraven geadopteerd

Goedkoper
Op 31 mei speelt het koperkwintet
Goedkoper voor de derde keer tijdens de
Pinksterbuitendienst in het park ‘Boom
en Bosch’ in Breukelen. Vorig jaar werd
deze dienst bezocht door ruim 300 men-
sen. Verder speelt het kwintet op feestelij-
ke bijeenkomsten zoals bruiloften, recep-
ties etc. Het kwintet staat onder muzikale
leiding van Simon Westveen. Meer infor-
matie over het kwintet staat op
www.goedkoperkwintet.nl

Vrijdag 13 juni 2009
Van 22.00 u tot 01.00 uur

Brother Flower
Met: Jeroen te Loo- zang en gitaar

Ida Bastiaansen - viool
Jan van der Linden - percussie-zang-gitaar

Herman de Hont - basgitaar

Taveerne de Vecht
Lindengracht 25 Vreeland
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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

Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

L.M.H.C. Hockeykleding
Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woendag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

WWeellkkoomm!
Zijn jullie al een beetje bijgekomen van de
vorige maand? Wat hadden we veel feest-
jes! Een prachtige musical van groep 5
waar Floor hier iets over vertelt. Er was
een Fancy Fair, eh.. en eigenlijk twee!
Want we hadden bovendien een vrijmarkt
op Koninginnedag. Heb je goed verkocht?
Daarover schrijft Marlein Vogels deze
keer. Toch was het ook een verdrietige
Koninginnedag door het ongeluk in
Apeldoorn. Wij wensen de mensen die
nog in het ziekenhuis liggen heel veel be-
terschap van de Kinderpost! 
Ondertussen was het ook op 5 mei
Bevrijdingsdag. Dan vieren we onze vrij-
heid. Wat is dat eigenlijk? Wil je ons schrij-
ven wat voor jou vrijheid is? Misschien is
dat wel schrijven wat je wilt. Zoals Berend
hier doet in zijn gedicht! Het is trouwens
een mooie tijd om de natuur in te gaan.
Kan je direct iets verzamelen voor je
Herbarium! Thuis blijven en een puzzeltje
maken kan natuurlijk ook! Veel leesplezier! 

Toverkikkerknutseltip
Maak je eigen herbarium.

Een herbarium is een verzameling van ge-
droogde planten.

Benodigdheden: kranten, stapel boe-
ken, lijm/plakband, pen, schrift of multo-
map met papier.
Pluk planten en/of bloemen die je langs de
kant van de weg ziet staan. Pluk de plan-
ten alleen als je meerdere planten van de-
zelfde soort bij elkaar ziet staan. Doe de
planten zo snel mogelijk na het verzame-
len tussen de kranten en druk ze mooi
plat. Leg op de kranten een paar grote
zware boeken, dan worden de planten
goed platgedrukt en drogen ze snel. Laat
de planten een paar dagen drogen en plak
ze daarna in een schrift of multomap.
Zoek de namen van de planten op en
schrijf er ook bij waar en wanneer je de
planten gevonden hebt.
Veel knutselplezier!

Musical voor altijd samen
21 april voerden de kinderen van groep 5
een musical op.
Het was een heel groot spektakel gewor-
den.
Er kwamen meer dan 100 mensen kijken!
Ik vond het ook heel spannend om op te
treden.
Het verhaal van de musical ging over het
verhaal Ronja de roversdochteer.
Het verhaal van Ronja de roversdochter is
een heel mooi  verhaal.
Ronja beleeft een heel groot avontuur.

Door Floor Vogels 8 jaar

Kindernieuws
• Speciaal voor de Musical deed Jord
Stubbé iets heel dappers! Weten jullie
wat? Hij schoor al zijn haren eraf!

Zoals jullie allemaal weten heb ik mijn haar af
laten scheren voor Malaria No More!
Omdat ik zoveel geld heb opgehaald (€ 213,-) en
aan het goede doel heb gegeven voel ik me daar
heel goed bij. Ik vond het ook grappig om Kale
Per, de opa, in de musical te zijn omdat die zo
grappig was.
Wil iedereen die nog niet betaald heeft dit geld
aan mij geven. En ik wil niet meer geaaid wor-
den (anders kost het € 0,50).

• Weten jullie wat de opbrengst van de
Fancy Fair en de Musical is? Wel 2600
euro. Veel hè? Dat gaat naar een goed doel
om te zorgen dat niemand meer ziek
wordt van de malariamug. 

Chinese les 3
Dit is al weer de derde les van chinees. Nu
jullie tot negen kunnen tellen ga ik jullie
een nieuwe tekens leren. Ik leer jullie
klein en groot! Zelf ken ik de tekens hier-
van ook. Chinees is geen makkelijke taal,
dus je moet elk teken bij elk detail op-
schrijven, anders begrijpen ze je niet! Dit
zijn ze:

Groot=ta klein=shouw

Tot de volgende keer!
Groeten christiane vlam, 11 jaar



kinderfeestjes
workshops

creatieve middagen
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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 2009

www.tunfun.nl V
rB

�

De nieuwe hoorspelen zijn leuk! 

Hoorspelen als avontuurlijke audiofilm
Met vele bekende topacteurs als Katja Schuurman,

Jeroen Krabbé, Antonie Kamerling en 
Carine Crutzen (Vuurzee)

Nieuwe titels in mei: Komt een vrouw  bij de dokter,
Katharina! en vier verhalen van Belcampo

Ideaal voor lange treinreizen of in de auto.
Het  perfecte cadeau, ook voor jezelf! 
Voor Vreelanders speciale kortingen.

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

In het jaar 1465
Ik weet dat ik op tijd thuis moest zijn,

maar....
Toen ik bij Wratje was;

Stonden alle klokken stil.
Ik ging buiten kijken naar de kerkklok,

Maar die stond ook stil.
En halleluja,

Wat was het daar buiten kil.
Nu was de dichtbij zijnde klok in Florida,

En ja, 
Daar ben je niet 1,2,3

Ik had geen geld voor een vliegticket.
Maar ojé,

Het werd donker en ik moest naar huis.
Ik begon te rennen,

Te sprinten
En te huilen,

Ik hoorde vanuit het bos de uilen.
Toen was er een vrouw,

En die bracht mij naar huis.
Mam, daarom ben ik te laat thuis! 

Geschreven door Berend Keehnen, 10 jaar

Word jij ook 
Razende Reporter?
Lijkt het jou ook leuk om te schrijven, te
fotograferen of te tekenen voor de
Kinderpost?
Na de zomervakantie zijn nieuwe razende
reporters welkom! We komen 4 keer bij el-
kaar op woensdagmiddag (13.15 uur) en
dan leer je hoe je een journalist wordt!
Geef je op met een mailtje met als onder-
werp “ik wil razende reporter worden”
aan: info@vreelandbode.nl

PUZZELEN?
Alle woorden die we zoeken beginnen
met OP. Kun jij die woorden vinden met
behulp van de omschrijvingen?

1. O P .
2. O P .  .
3. O P .  .  .
4. O P .  .  .  .
5. O P .  .  .  .  .
6. O P .  .  .  .  .  .
7. O P .  .  .  .  .  .  .
8. O P .  .  .  .  .  .  .  .

Omschrijvingen:
1. Grootvader
2. Het omgekeerde van dicht
3. Een gezongen toneelstuk
4. Mening
5. Een voorstel voor iets doen 
6. Iets proberen te vinden
7. Iemand die toezicht houdt
8. Eerlijk over wat je denkt en voelt

De workshop ‘borrelhapjes maken’ viel zeer in de
smaak. Zowel bij de deelnemers als bij de om-
standers, die meegenoten van al het lekkers.
Jongste deelnemer Philp Geurts trakteert op zijn
zelf-gemaakte hapjes.

Koninginnendag
‘s Ochtends begon koninginnendag al. Ik
werd wakker getrommeld door de herau-
ten en ging daarna naar het
Koninginnedagontbijt op het kerkplein. 
Daarna ging ik spullen verkopen op de
vrijmarkt. Het meeste van al onze spullen
is verkocht. Toen de vrijmarkt was afgelo-
pen, kon ik al meteen naar de spelletjes
toe om te helpen. Gelukkig ging dat nog
door na het ongeluk in Apeldoorn waar
de koningin en haar familie waren.
Aan het einde van de middag begon het
waterspektakel waar bijna iedereen naar
ging kijken of aan meedeed. 
Toen dat was afgelopen kwam na een tijd-
je de prijsuitreiking van de spelletjes.
Mijn dag was een leuke koninginnendag.

Van Marlein Vogels, 10 jaar

Oplossing Zoekplaatje
De omgevallen boom kon je vinden aan
het Spoorlaantje.
Het fietspad dat van de Singel naar het
Amsterdam Rijnkanaal loopt.
Wist jij het? 

Jet van Dis, 9 jaar
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Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Vredelantstraat 29 • 3633 EA Vreeland • Tel. 06 295 529 64

Komend weekend is het weer zo ver:
Kunstronde Vecht & Plassen 2009. De
Kunstronde is een unieke kans om het
werk van onze lokale kunstenaars te bekij-
ken. En niet alleen bekijken, wees niet ver-
baasd als u opeens iets koopt. Binnen onze
gemeentegrenzen wonen en werken na-
melijk kunstenaars waarvan het werk zeer
tot de verbeelding spreekt. Dus, doe uzelf
niet tekort en ga bij hen thuis of in het ate-
lier eens kijken! 
Te beginnen met Liesbeth Romeijn: dit is al
weer het 5de jaar dat ze mee doet aan de
Kunstronde. Na een carrière als ergothera-
peut in de psychiatrie is Liesbeth in 1993
afgestudeerd aan de Wackers Academie.
Sindsdien is ze zich blijven ontwikkelen
en interesseren voor nieuwe technieken in
de schilderkunst en grafiek. Mensen zijn
haar inspiratie. Soms gewoon een mooi ge-
zicht, of juist de persoon erachter, soms de
kracht en poëzie van een lijf, de beweging
en het persoonlijke daarin. Liesbeth kan
niet alleen prachtig schilderen maar hier
ook zeer gepassioneerd over vertellen dus
ga dit weekend even bij haar langs, Sluisje
1B, nabij de jachthaven. www.liesbethro-
meijn.nl
Gepassioneerd schilderen en erover vertel-
len, kan Dieuwer Elema zeer zeker ook.
Daarnaast geeft ze ook nog verscheidene
cursussen voor de amateurschilders onder
ons.  Dieuwer Elema schildert het liefst
ruimtelijke landschappen en gaat daar-
mee terug naar haar geliefde geboorte-
streek, het Groninger Land en de Wadden.
Het liefst schildert ze in de vrije natuur,
daarnaast maakt ze gebruik van schetsen
en foto’s. Ze schildert bij voorkeur met een
brede kwast- een spalter - en probeert met
ruime bewegingen het weidse karakter, de
essentie van het landschap weer te geven.
Kenmerkend voor haar werk zijn de helde-
re frisse kleuren, weinig details, grote vlak-
ken met diagonale lijnen waardoor diepte

en ruimte ontstaat, dit alles met forse stre-
ken neergezet. Momenteel volgt zij de
Wackers Academie in Amsterdam. Ze ex-
poseert veel in het noorden van het  land,
bijvoorbeeld  bij Galerie Terbeek in Echte-
nerbrug in Friesland, maar ook in de
Vechtstreek. Dieuwer doet ook al weer ja-
ren mee aan de Kunstronde Vecht en
Plassen. Ga kijken op de Jan van Dieststraat
1. www.dieuwerelema.nl
Maarten Vlam is de derde Vreelander die
meedoet aan de Kunstronde. Hij exposeert
met kleurrijke, abstracte schilderijen van
de waterrijke omgeving van Gooi &
Vechtstreek in de verschillende zalen van
de Oude School, nabij het Oude Kerkje, in
Kortenhoef waar hij zijn atelier heeft. Zijn
schilderijen laten zijn fascinatie voor het
waterrijke landschap rondom ons dorp
zien. Maarten: “Daarbij gaat het mij niet
om de letterlijke weergave, maar om mijn
interpretatie van het landschap, het ritme
van bomen en vlakken. Opvallend dit jaar
is de vertaling in meer abstracte vormen
met felle kleuren. Er ontstaat een ritme,
beweging, regelmaat. Dat kun je ook terug
zien in de natuur. Zoals zijn dochter
Christiane (Vreelandbode-reporter) laatst
samenvatte: “In het leven ontdek ik din-
gen, in jouw schilderijen ook. Zoals de na-
tuur als kleurrijke structuur”.  Maarten
Vlam heeft in 1981 tot 1986 de kunstacade-
mie Minerva in Groningen gevolgd. Hij ex-
poseert op vele locaties en heeft nu ook
zijn atelier opengesteld voor het publiek.
Laat de kans niet voorbij gaan! Maarten
Vlam, Atelier in ‘de Oude School het
Kraaiennest’, Kortenhoefsedijk 145,
Kortenhoef. www.maartenvlam.nl en
www.vlamkunstenaar.nl 
Wendy Alblas, weliswaar geen Vreelandse,
maar wel uit de gemeente Loenen, expo-
seert heel dicht bij Vreeland, op de
Kerklaan 44 in Loenen. Wendy Alblas’
werk kenmerkt zich door een kleurrijke fi-
guratieve totaal compositie met krachtige
lijnen. In deze werken ligt de kracht in een
spanningsveld tussen mens en dieren zo-
als kreeften, paarden, vissen en vogels.
www.wendyalblas.com
Naast deze kunstenaars zijn er nog 20 an-
dere kunstenaars en galeries in de omge-
ving. Op de website  www.kunstronde.nl
vind U alle informatie, of kijk even in de
folders van de Kunstronde die voor u klaar
liggen bij Bakker Schouten, Tierelantijn en
de Dagmarkt. De huizen, woonboten en
ateliers zijn geopend van 11 tot 17 uur op
zaterdag 16 en zondag 17 mei.           S.l.B-N.

Kunstronde Vecht & Plassen 
op 16 en 17 mei in Vreeland

stralende

TAX
free

TOP

op onze

Kom langs tijdens de actieperiode

. U kunt kiezen uit de mooiste 

merken, ontvangt altijd het beste advies en

profiteert bovendien van prachtige aanbiedingen!

U krijgt op onze 

. Deze speciaal geselec-

teerde zonnebrillen komen uit de nieuwe 

collectie!

www.oogmerk.nl

de zomer begint

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

Vreelandse kunstenaars: Maarten, Dieuwer 
en Liesbeth



Margret van Gaalen (1961) getrouwd met
Hans de Vries, moeder van Jelle en Sietse,
vroeg zich in 2006 af hoe ze meer zin kon
geven aan haar voorgenomen zwemtocht
van Loenen naar Vreeland (3,5 km!). Ze
kwam uit op ‘water’ - als ‘Kreeft’ niet zo
verwonderlijk - en op ‘Afrika’, waar ze al-
tijd een voorliefde voor had. In diezelfde
tijd kruiste, bij toeval, Amref Flying
Doctors haar pad en zo besloot ze te zwem-
men voor een waterputtenproject van AM-
REF. En weet u nog? Vorig jaar deed het
CSV mee, met wandelen voor water voor
een waterproject in Oeganda. Drijvende
kracht is Margret. Sinds januari 2007
werft ze vanaf het eerste uur beroepsmatig
fondsen voor de stichting “MalariaNo-
More!” (MNM) waar Arjan Erkel (ex -Artsen
zonder Grenzen) sinds dit jaar directeur is,
5 jaar nadat hij vrijkwam na zijn ontvoe-
ring. Margret werkt als programmamana-
ger met hem samen. April is extra druk
vanwege Wereld Malaria Dag en, notabene
speciaal voor MNM, een Musical en een
Fancy Fair in Vreeland! Margret hield voor
ons een dagboek bij. Lees dus mee wat zij
doet om geld in te zamelen om o.a. in
Afrika malaria te bestrijden! Lukt het om
minister Koenders op 24 april te strikken
voor een publiciteitsstunt met duizenden
muggen in een verlichte abri?

Maandag 20 april begint goed met een
mooi artikel in Den Haag Centraal over
Peter Hodes die van Cairo naar Kaapstad
fietst en geld ophaalt voor Malaria No
More. Daarna valt alles tegen: Koenders
zegt af voor onze actie op 24 april om een
abri met muggen te onthullen en de mug-
genkweek is mislukt. Telefoontjes naar
dierentuinen, dierenwinkels en larven-
kwekerijen leveren geen muggen op.

Dinsdag 21 april. Voor plan B voor onze ac-
tie op 24 april op het Binnenhof, nu met
premier Balkenende, ga ik op zoek naar
vrijwilligers. ‘s Avonds geniet ik bij de ge-
weldige musical van groep 5 van CSV t.b.v.
MNM! Wendela vertelt me dat Cordaid
misschien een muggenpak heeft. Ik stuur
Cordaid ‘s avonds nog een email. 
‘s Nachts bedenk ik een sketch waarin
Balkenende een klamboe overhandigd
krijgt op het Binnenhof en bijna geprikt
wordt door een grote (mensen)mug. 

Woensdag 22 april is er geen school en
gaan Jelle en ik met de buren naar het
Dolfinarium waar het heerlijk rustig is.
Alhoewel: de vrijwilligster voor de Fancy

Fair op het CSV zegt af...., ik leg Arjan uit
waar hij die goede foto van een malaria-
mug kan vinden en Cordaid laat weten dat
het muggenpak vernietigd is. 

Donderdag 23 april sta ik vroeg op om een
cheesecake te bakken voor de Fancy Fair. Bij
MNM wordt van alles afgeleverd: klamboes
en sokken van Klamboe Unlimited en
Tropenzorg voor de loterij op de Fancy Fair.
Ik verwerk facturen en donaties en schrijf
tekstjes voor op Hyves (MNM Hyves en mug-
gen-zijn-kut). Het Nederlandse Rode Kruis
laat me weten dat radio 3FM het thema ‘ma-
laria’ heeft gekozen voor SeriousRequest in
het Glazen Huis in december 2009. Super!!!
Daarna naar CSV voor een zeer geslaagde
Fancy Fair. Wat een leuke spelletjes, wat een
creativiteit, lekkere hapjes in het restau-
rant, drankjes bij de bar, een loterij, een vei-
ling; enthousiaste kinderen, ouders en leer-
krachten. Ik kan als MNM medewerker en
als moeder volop meegenieten! Directeur
Arjan Erkel en oprichter Fred Matser ko-
men ook nog langs. Kinderen, leerkrach-
ten, ouders en sponsoren: b e d a n k t !!!

Vrijdag 24 april sta ik weer vroeg op om
naar het Binnenhof te rijden. Bibberend in
mijn jurk strik ik eerst een grote groep
Japanse toeristen om mee te doen aan
onze klamboedemonstratie. We worden al
snel door de politie weggestuurd voor deze
niet aangevraagde demonstratie en heb-
ben een proces-verbaal aan onze
(klam)broek. Dan naar het Torentje waar
Arjan een klamboe aan Balkenende over-

handigt met het verzoek Nederlanders, de
regering en buitenlandse collega’s op te
roepen de strijd tegen malaria te steunen.
Jan Peter zet zijn handtekening op de
klamboe die naar een door MNM gesteund
project in Shibinga (West-Kenia) zal gaan.

Zaterdag 25 april - Wereld Malaria Dag - rij
ik weer vroeg naar Den Haag voor de
Afrikadag. Het is er al een drukte van jewel-
ste. Koenders opent de dag met een speech
en onze stand wordt goed bezocht. We krij-
gen wat giften in de collectebus en we ver-
kopen T-shirts. Er zijn 4 vrijwilligers zodat
ik zelf naar een lezing kan over onderne-
men in Afrika. Om 17:00 uur helpen de
vrijwilligers met afbouwen en auto inla-
den zodat ik om 19:00 uur alweer thuis
ben om met mijn gezin te eten. 

M.v.G/A.W.

P.S. Hartelijk dank aan iedereen die bij-
droeg; de financiële opbrengst in Vreeland
voor MalariaNoMore is € 2.600! (En de
vreugde daaraan beleefd minstens zo
groot!) www.malarianomore.nl
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Dames-, Herenkapsalon en Modeboetiek
met o.a. de merken

IKKS, MARSH, CLOSED & 
SAVE THE QUEEN

Nu leuke zomertops en tunieks
Exclusieve verkoop van Boútriba

Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

In de schijnwerper... Margret van Gaalen
Neemt geen genoegen met muggenbeetjes

Er is weer volop Pinot Grigio blush van de nieuwe jaargang!
30 soorten rosé op voorraad! 

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM VREELAND

OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 23.00 UUR

ZATERDAG 08.00 - 23.00 UUR

ZONDAG 09.00 - 23.00 UUR

24-UUR PINBETALING MOGELIJK
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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

Onderlinge wedstrijd
Maandag 6 en donderdag 9 april zijn de
jaarlijkse onderlinge wedstrijden van
gymnastiek- en sportvereniging DOS ge-
houden. De kleuters kregen allemaal een
medaille en diploma als aandenken. Bij de
jongens en meisjes werd er gestreden om
de bekers. Voor de prijsuitreiking op
maandag gaf de streetdance afdeling nog
een leuke demonstratie. Op donderdag
lieten de jongens zien wat er allemaal mo-
gelijk is op de ringen. De volgende uitsla-
gen zijn behaald:
meisjes 6-7 jaar
1 Britt van Kampen 32.8 pt
2 Eke Verhoeff 32.4 pt
3 Kiki lutje Beerenbroek 31.3 pt
meisjes 7-9 jaar
1 Judith de Veer 32.1 pt
2 Maartje Fokker 31.9 pt
3 Floor Vogels 31.7 pt
meisjes 8-13 jaar
1 Jasmijn Hazelhoff 35.4 pt
2 Margaux Lindenkamp 33,3 pt
3 Maaike Fransen 33.2 pt
jongens 4-8 jaar
1 Marnix Hazelhoff 45.4 pt
2 Oscar van Dis 44.2 pt
3 Ruben Griffioen 44.1 pt

jongens 9-11 jaar
1 Skye Coppiens 43.2 pt
2 Tobias Krimpenfort 43.1 pt
3 Chiel Kaandorp 42,9 pt 
jongens 10-13 jaar
1 Tommy van Toor 44,4 pt
2 Jelle de Vries 43.5 pt
3 Tommy Reerink 42.4 pt
jongens 12-16 jaar 
1 Sven Eichholtz 45.7 pt
2 Martijn van Dis 43.8 pt
3 Björn Spijker 39.8 pt

De wisselbekers, voor beste meisje en jon-
gen, zijn gewonnen door Jasmijn
Hazelhoff en Sven Eichholtz. 
Alle uitslagen vindt u terug op www.dos-
vreeland.nl.

Avondvierdaagse
Van 8 t/m 11 juni wordt de avondvierdaag-
se weer gelopen. Ook dit jaar is het moge-
lijk, voor zowel DOS leden als niet-leden,
om gezamenlijk de 5 of 10 km te lopen.
Wil je met DOS meelopen lever dan voor
29 mei het inschrijfformulier in. Je vindt
dit formulier en alle informatie op de
website van DOS: www.dosvreeland.nl.

Gymnastiek- en sportvereniging DOS

Op donderdag 30 april was het
een drukte van belang rond de
Grote Kerk van Vreeland. Eerst
het ontbijt en daarna de huisdie-
renverkiezing en de vrijmarkt.
Helaas hebben we vrijdag 1 mei
ontdekt dat het glas-in-lood
raam aan de kant van het gras-
veld aan de onderkant bescha-
digd is geraakt. Er zijn een aantal
ruitjes gebroken en een paar ge-
barsten. Het lijkt erop dat er een
voetbal tegenaan gekomen is.
Onze glasverzekering dekt sinds
een aantal jaren de schade aan
de glas-in-lood ramen niet meer, doordat
dit herhaaldelijk heeft plaatsgevonden.
Dit betekent dat deze reparatiekosten vol-
ledig voor onze eigen rekening komen. De
reparatie wordt geschat op circa 3.500
euro. Onder de particuliere WA verzeke-

ring van personen valt deze schade wel,
dus melding wordt zeer op prijs gesteld.
Mijn vraag is: heeft iemand  gezien hoe de scha-
de aan het kerkraam ontstaan is? Wilt U dan
kontact met mij opnemen?
Elly Schot (beheerder Sint Nicolaaskerk,
Vreeland), tel. 0294-234508

Wie weet wat er met het kerkraam gebeurd is?

Visprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

VREELANDER SPECIAL; speciaal voor u als buurtbewoner!
4 gangen menu inclusief wijnarrangement en koffie of thee

met huisgemaakte friandises na: 69,95
Geldig op alle dagen van de week, behalve zaterdag,

tot en met 31.05.09

NIEUWE MENUKAART
Op dinsdag 5 mei 2009 is onze nieuwe menukaart ingegaan.
Uiteraard met de voorjaarsingrediënten als doperwten, tuin-

bonen, lamsvlees en asperges!

LOUNGE BANKJES
Ja, ja, ze staan weer op de dijk; kom lekker loungen!

Koffie of thee met Petit fours
Een goed glas wijn met kleine culinaire hapjes v.a. 4,50 p.p.!

Tot ziens in de Nederlanden!
Wilco & Caroline Berends

Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
Tel. 23 23 26, E-mail: info@nederlanden.nl

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

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

Vandalisme in Vreeland
In de meivakantie werden we opgeschrikt
door verschillende inbraken en vormen
van vandalisme in Vreeland. Zo werd er
o.a. ingebroken in de Spoorlaan en de
Boslaan. Op het schoolplein van de CSV

werden het hek en de glijbaan vernield en
het net van de zandbak weggehaald. Ook
zijn er auto’s beklad en beschadigd. Laten
we met elkaar waakzaam zijn! 

Lezers schrijven

Het is alleen mogelijk bollen te planten in
openbaar groen met  toestemming van de ei-
genaar. Het jubileumlaantje is eigendom van
het plantagehuis maar opengesteld  als voet-
pad. In zoverre is het openbaar. Ik geef hierbij
tot nader  order toestemming in de bermen
narcissen geel te poten maar ik heb er  al zelf
behoorlijk wat gepoot! 

Wat betreft mooier maken van Vreeland: kijk
naar de boomgaarden links  en rechts van de
N201. Dat is een rommel. Maar om het op te
knappen dus snoeien en oud hout en rommel
te verwijderen is weer toestemming van de ei-
genaren nodig
Mvg en hoogachting
Dr Mr H.J. Hoegen Dijkhof

Inzake het bericht van de Dorpsraad
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In deze rubriek leest u deze en de volgende keer
weer een bijdrage van een gastschrijver: Anton
Cruysheer. Hij deed onderzoek naar het
Plantagehuis, ook wel het Moorse huis ge-
noemd, aan de Kleizuwe. Omdat er zoveel inte-
ressants te vertellen is over dit markante ge-
bouw, is zijn verhaal in tweeën gedeeld. In deel
1 leest u over de geschiedenis van het terrein, in
deel twee over de bouw van het huis.

Een van de meest sprookjesachtige huizen
van Vreeland is het Plantagehuis, gelegen
aan de in 1438 afgesloten oude Vechtarm
en temidden van een fraaie landschaps-
tuin. Het huis zag er tot 1908 heel anders
uit dan nu, zoals op de oude foto uit 1900
te zien is. Het gaat hier echt om hetzelfde
huis als op de recente foto! Let overigens
ook op de mooie wegwijzer voor het huis.
De locatie waar het Plantagehuis staat is
een bijzonder strategische plek. Namelijk
aan de bocht van de oude Vecht, tegenover
het (voormalige) kasteel Vredelant, aan
een brug die hier over het water was ge-
legd èn aan de Kleizuwe - een van de oud-
ste ontginningswegen van de Vechtstreek.
Op een kaart van rond 1500 is in deze hoek
van de polder Dorssewaard ook een
huis/boerderij ingetekend. Het Plantage-
huis staat mogelijk op deze middeleeuwse
fundamenten.
Het huidige Plantagehuis, ook wel ‘het
Moorse huis’ genoemd, is een Rijksmonu-
ment en staat aan de Kleizuwe 101. Het
huis staat niet op zichzelf, maar is gelegen

in een historische buitenplaats die voort-
komt uit de fraai betitelde ‘hoge en vrije,
riddermatige heerlijkheid Vreeland met den
Dorschenwaard.’ Dit geheel was sinds 1631
in bezit van de familie Reaal en van 1736
tot 1927 (via vererving) van de familie
Hooft. De eerste eigenaar uit deze familie
was Hendrik Hooft (1716-1794), die burge-
meester was van Amsterdam. Zijn graf is
nog te zien in de NH kerk te Vreeland.
Het terrein van de familie Hooft was 8 à 9
hectare groot. (Inmiddels is het rijksmo-
numentaal beschermd en enkele hectare
kleiner). Hooft legde aan weerszijden van
de oude, afgesloten Vechtarm in het begin
van de 19e eeuw een plantaadje (plantage
of bos) aan in de toen moderne Engelse
landschapsstijl maar met enkele formele
elementen. Zo werden waterpartijen aan-
gelegd, een siertuin, bos, boomgaard en
een tuinhuis (het Spokenhuisje). Met
name de ‘openbare wandeling’, die hij sa-
men met zijn buurvrouw Henriette
Voombergh van Slotzicht aanlegde ‘ter
vermaak van de inwoners van Vreeland’
bleken ook in latere tijden een toeristische
trekpleister voor het dorp. Wij kennen
deze openbare wandeling nu onder de na-
men Jubileumlaantje en Boerenlaantje. In
1863 werden de huidige twee bruggen bij
het huis gebouwd. Zij dragen opschriften
over de Slag bij Waterloo en Leipzig. Op de
oude Vechtarm voor het huis werd tot
1979 door dorpsbewoners geschaatst, hier-
na werd de landijsbaan aan de Bergseweg
in gebruik genomen.  

A.C

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Vreeland vroeger...

...en nu!

Breedstraat 13
3633 AX Vreeland

Telefoon 0294 - 231301
&

Winkelcentrum Breukelen-Noord
Telefoon 0346 - 262 434

Fax 0346 - 264 080

Specialist in fijne vleeswaren
zoals o.a. Kookworst, Grillworst,
Boerenachterham en Rookworst.

Het Plantagehuis (deel 1)
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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 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

De oer-Vreelander
Gerda van Droffelaar is als Gerda van den

Bos geboren in Vreeland op de Voorstraat.

Haar grootvader runde op Spoorlaan 2 een

houtzagerij, waarvan de boomgaard van

het huis bij De Nederlanden doorliep tot

aan de Fetha. Daar zijn in 1966 de huizen

van de Spoorlaan 6 , 8, 10 en 12 gebouwd.

Op nummer 12 trokken de ouders van

Gerda in, en op nummer 10 kwam de fami-

lie Van Droffelaar wonen. Hun zoon André

en Gerda groeiden met elkaar op. André

laat mij een foto zien waarop zij als kinde-

ren van acht met zijn moeder aan de Vecht

zitten. Gerda’s vader reisde veel voor zijn

werk bij Fokker. Daardoor heeft ze nog in

Australië, Nieuw-Zeeland en Nigeria ge-

woond. Al die tijd bleven André en Gerda

elkaar schrijven en deelden ze elkaars er-

varingen. Op haar 14e overlijdt haar enige

broertje Bob aan kanker. Een zware perio-

de waarin Gerda zelfs tijdelijk met school

stopte, om op de kleuterschool als crea-juf

bezig te zijn. Pas toen ze jaren later, in 1981

en inmiddels twintigers, naar een bedrijfs-

feestje gingen is de jarenlange vriend-

schap in een relatie veranderd. 

André lacht en geeft toe dat hij altijd gek

op haar is geweest. Na drie jaar in Loenen

aan de Vecht gewoond te hebben, wonen

ze alweer 20 jaar op de Spoorlaan en heb-

ben inmiddels twee tieners, Dave van 17 en

Mike van 13. Naast hen woont nog steeds

de moeder en broer van André, zijn vader

is onlangs overleden. Gerda’s ouders zijn

in 2002 en 2003 overleden. Gerda’s vader

had in 1986 gehoord dat hij nog een

maand te leven had, waarna Gerda en

André snel, hartje winter, zijn getrouwd

zodat hij er nog bij kon zijn. De rode loper

kon niet eens worden uitgerold, die was

vastgevroren. Haar vader heeft dus nog 15

jaar geleefd.   

De herinnering aan hun jeugd laat een

heel ander Vreeland zien dan het huidige

Vreeland. Natuurlijk de winkeltjes en de

ruimte om Vreeland heen, maar vooral de

warme sfeer. Iedereen heette “oom” of

“tante”, inclusief de wijkagent. Je was er

voor elkaar. De mensen zijn nu meer op

zichzelf gericht. Ze kunnen soms zelfs kla-

gen over zaken die er waren voor zij kwa-

men. Over de geur van vlees dat wordt ge-

rookt bij de slager of van Greif bijvoor-

beeld. Beide waren hier eerder en zijn be-

langrijk voor Vreeland, dat moet je niet af-

breken. Ook het belang van de kinderen

stond hoog. Je had een kinderkoor, de zon-

dagschool en sportclubs, waarvan geluk-

kig DOS is gebleven. Er was een goede

speeltuin met zwembad en mooie toestel-

len die goed werden onderhouden. Geen

vergelijk met het speeltuintje van het

Maartenplein waar een schommel zo een

half jaar stuk kan hangen. Het verbaast

haar dat bij het nieuwe schoolgebouw wel

gediscussieerd wordt over de parkeerplek-

ken, maar niemand iets zegt over de klei-

ne speelruimte die erbij komt. Terwijl het

welzijn van de kinderen volgens haar veel

belangrijker is dan het zo snel mogelijk

kunnen afzetten van je kinderen.

Kinderen kosten tijd en ruimte, maar ze

vraagt zich wel eens af of iedereen zich dat

nog ten volle realiseert. Waarop André toe-

voegt, dat als er toch een lelijk dak op de

school mag, je ook vooruitziend kan zijn

en er direct zonnepanelen op plaatst.

Gerda heeft een goed idee: plant voor elk

kind in Vreeland een boom in een weiland

in de buurt, in het Kinderbos dat zo ont-

staat kunnen hutten worden gebouwd en

speeltoestellen geplaatst. Zo hebben de

kinderen iets te doen.

Koninginnedag kan de aanzet zijn om de

oude sfeer in het dorp terug te brengen,

door de spelen die in het

verleden werden gespeeld

weer in ere te herstellen.

Het vuurwerk, de lampio-

nen optocht en weer ouder-

wets lopende muziek enz.

Ondanks de veranderende

sfeer in het dorp willen ze

nergens anders wonen. Het

is nog steeds hun dorp. Als

ze door de Breedstraat en

Voorstaat lopen kunnen ze

zich levendig de oude situa-

tie voor de geest halen. Met

de oude winkeltjes, spelen

met Reina Hellingwerf of Anke Hoetmer

en schaatsen op de sloten waar nu de

Fetha is. Tot slot, ook nu zijn er gelukkig

nog steeds die lieve vrienden die de warm-

te van toen bij zich dragen.

De import-Vreelander
Het huis waar Hans Bots met zijn vrouw

Ankie zijn gaan wonen, is voor oude

Vreelanders een zeer bekende plek. Het is

vroeger ondermeer de woning van de

brugwachter geweest en zowel mevrouw

Gerda Struik-Kroon, in 1938 in het huis ge-

boren, de oer-Vreelander Cees Ekris en als

laatste mevrouw Mokkenstorm, weduwe

van de toenmalige brugwachter hebben

hier gewoond. Maar ook als je korter in

Vreeland woont, moet de restauratie van

het rijksmonumentje aan Duinkerken 9 je

zijn opgevallen. Op een gegeven moment,

een maand of wat geleden, kon je volledig

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar



De Vreelandbode

Rondleiding over de boerderij combineren met een overnachting
Of voor lekkere boerenkaas en boerderij-ijs

Familie, Kennissen of Vrienden op bezoek maar geen slaapplaats

Boerenkaas – Boerderij-ijs – B&B - Groepsaccommodatie

Wilt U meer weten, neem dan met ons contact op

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045, www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

door het huisje heenkijken en was zelfs

het dak niet gespaard gebleven. Inmiddels

wonen Hans en Ankie Bots in hun geliefde

woning en is het huis, op het schilderen

aan de buitenzijde na, helemaal klaar. 

Voordat we de wandeling van het Rondje

Zuwe gaan lopen, drink ik koffie met Hans

en Ankie en laten zij me het huis zien. De

woning is verlengd door aan de achterzijde

een uitbouw van vier meter met prachtige

lichtstraat te zetten, er zijn zeer fraai weg-

gewerkte schuifdeuren in het pand ver-

werkt en de nauwe wenteltrap is vervangen

door fraaie eikenhouten trappen. Gang en

eetkeuken zijn 40cm verdiept om normale

stahoogte te krijgen. Dit zijn een paar pun-

ten; het hele huis is zoals gezegd ‘op de

schop gegaan’. Het huis is een stuk ruimer

geworden en is nu ongeveer 120 m2.

Ondanks dat zij hier nu anderhalve

maand wonen, kennen ze Vreeland goed.

De broer van Ankie, Fred de Hosson en zijn

vrouw Ingrid Vonk wonen in de Klapstraat

en als zij in de zomer naar hun vakantie-

huis in Frankrijk gaan, vieren Hans en

Ankie al een jaar of vijftien vakantie in de

Klapstraat. Zo is hun liefde voor deze om-

geving gegroeid en besloten zij anderhalf

jaar geleden om hun woning in Wouw,

vlakbij Roosendaal, na 30 jaar te verlaten.

Ze hadden nog geen woning gevonden,

maar waren er zeker van dat ze in deze om-

geving wilden wonen en hebben een ap-

partement boven de Koetsier in Loenen ge-

huurd om van daaruit hun zoektocht naar

de geschikte woning te beginnen, die uit-

eindelijk tot het huis op Duinkerken 9 leid-

de. De dochters van Hans en Ankie, Saskia

en Freekje, wonen allebei in Amsterdam,

hebben allebei een jong zoontje en zijn blij

dat hun ouders dichterbij zijn komen wo-

nen. Hans’ broer woont in Loosdrecht wat

hij erg gezellig vindt.

Hans heeft

vijfendertig

jaar bij een

grote drukke-

rij gewerkt als

export man.

Dit bedrijf

maakt veel

brochures

voor grote be-

drijven waar-

onder veel au-

tomerken. Zo

heeft hij de

relatie met internationale klanten als

Saab, Mazda en Volvo opgebouwd en on-

derhouden.

Hans is een echte praktijkman. Als jonge

man wilde hij erg graag na de HBS en mi-

litaire dienst gaan werken in

plaats van te gaan studeren. Hij

vroeg de door zijn vader ingescha-

kelde psycholoog/beroepsadvi-

seur hem te helpen, waarna het

advies dan ook luidde dat Hans be-

ter de praktijk in kon. Dat over-

tuigde zijn vader, zelf huisarts. Nu

hoorde hij het van een ander en

had er vrede mee. Hans heeft hier

nooit spijt van gehad. Op zijn 62e

is hij uit dienst getreden, maar het

bedrijf huurt hem nu als zelfstan-

dige in voor enkele opdrachtge-

vers, Daarnaast doet hij nog het een en an-

der voor een Engelse opdrachtgever en een

grote boekendrukker. Gelukkig, want hij

vindt de commercie nog steeds erg boei-

end. Hij is erg geïnteresseerd in mensen, in

wat hen beweegt en wat ze echt willen. Het

inleven in hun gedachtegoed is even be-

langrijk als het sluiten van een deal. Ook

als die een keer misloopt, is zijn motto, dat

ze hem de voorpret niet meer af kunnen

nemen. Dochter Freekje heeft net als Hans

feeling voor de commercie en als zij hem

eens belt om te zeggen dat een onderhan-

deling niet goed is verlopen, herinnert hij

haar aan de voorpret. Hij is ondertussen

dankbaar voor wat het leven voor hem tot

nu toe in petto heeft gehad. Voor de prach-

tige plek in Vreeland, met zijn vrouw,

dichtbij zijn dochters en met het leukste

werk dat hij zich kan bedenken. Het is een

inspirerende wandeling geworden. Zijn

enthousiasme is aanstekelijk en zijn

komst een positieve noot in Vreeland. 

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

Openingtijden 
di - do vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
ma - wo gesloten

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Telefoon 0294 29 13 25
Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. e 42,-

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Rijksstraatweg 125, Loenen, tel. nr. 0294 234 166
Markt 4, Breukelen, tel. nr 0346 251 004

BELLEN EN
BRENGEN

In VREELAND 
Bezorgservice in uw dorp. 

U Belt, Wij Brengen. 

Uw snacks/ijs en dranken aan huis 
Van donderdag tot en met zondag van

17.00 tot 21.00 uur.

Dorpshuis Vreeland 
Telefonisch bestellen op: 06-15202026
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Zomerconcert Nieuwe Koor Vreeland
Op zaterdag 6 juni zal het Nieuwe Koor
Vreeland weer haar jaarlijkse zomercon-
cert geven. Sinds haar oprichting in 2000
weet dit gemengd kamerkoor zichzelf
toch steeds weer te overtreffen bij de uit-
voering van bekende klassieke stukken,
waarbij muzikale uitstapjes naar minder
bekend werk niet geschuwd worden. De
Petite Messe Solennelle van Rossini kreeg
vorig jaar enthousiaste recensies. Ook dit
jaar biedt het koor o.l.v. Robert Hoving een
breed en gevariëerd repertoire met o.a.
Mozart, Elgar, Schubert, Rossini, Fauré en
Gershwin. Behalve het koor, zullen ook en-
kele professionele musici hun medewer-

king aan dit concert verlenen: naast vaste
pianist Tjako Groenewold de sopraan
Risako Kurosawa en de klarinetist Bart de
Kater. Het concert vindt plaats in de sfeer-
volle Grote Kerk van Vreeland. Kaarten kos-
ten € 13,50 per stuk en zijn te bestellen via:
hetnieuwekoor@zingen-zo.nl. Wees er
snel bij, want de “Grote” kerk van Vreeland
is zo groot niet en volgeboekt voor je het
weet! Voor het afhalen/kopen van kaarten
is de kerk vanaf 19.45 uur  geopend. 
Aanvang van het concert is om 20.15 uur. 
Na afloop van het concert is er gelegen-
heid om bij te praten, onder het genot van
een drankje.
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De DAGwinkel taart van de maand gaat deze
maand naar de familie Soede omdat zij voor alle
dorpskinderen die een warm hart dragen voor de
paarden, schapen en de lammetjes tijd hebben. De
kinderen mogen met de dieren spelen en soms mo-
gen ze zelfs een ritje rijden op het paard.  Dus van-
daar deze overweldigende nominatie voor de
DAGwinkel taart van de maand.
Van harte gefeliciteerd.

We zijn nog op zoek voor nominaties voor de volgende
DAGwinkel taart van de maand. Wie heeft er nog sugges-
ties? De kaarten liggen in de DAGwinkel.

Taart van de Maand

Brugwachter Jaap
vraagt zich af wel-
ke prinses haar
glazen muiltje is
verloren in de
Vecht. 
Als ze mooi en lief
is, mag ze hem
snel komen opha-
len......! 

Jaap zoekt zijn prinses...

Begin 2007 kwamen wij, na 8 1/2 jaar in
Johannesburg te hebben gewoond, op Sluisje
6 in Vreeland wonen. Voor ons best wel weer
even wennen, terug in Nederland! Eind Mei
2009 verhuizen wij naar Spanje. Ook weer
spannend, en weer een nieuwe uitdaging.
We kijken er natuurlijk erg naar uit, maar
verlaten Vreeland toch met een beetje pijn in
ons hart. Want wat werden we 2 jaar geleden
warm ontvangen! En wat hebben we de afge-
lopen 2 jaar genoten van het mooie Vreeland
en zijn inwoners! We zullen nooit vergeten:
De Dagwinkel, Aloys en de vriendelijke me-
dewerkers; de gezellige avondjes bij Cor van
Taveerne De Vecht; de lieve meiden bij
Tierelantijn (oh help, waar moeten we nu
heen voor altijd weer een leuk kadootje!); de
slager; de bakker; Saskia van Brocante; de
mooie natuur; de knutten; het lawaai van de
N201; de pannekoeken van Noord-Brabant;
Koninginnedag; De Nederlanden; de brug-

wachters; de brug zelf; de Vecht en de Wijde
Blik; de hondenvriendjes van onze hond
Koosie; de Vreelanders en last but not least:
het Sluisje en de Sluizenaren zelf!
Kortom: Het Sluisje en Vreeland  BEDANKT
EN TOT ZIENS!!  Ronald en Saskia Manasse

Vreeland bedankt!!

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!

Kijk nu voor de Koninginnedag-foto’s op: 

www.vreelandbode.nl

De hele maand mei geven wij korting!

Wij geven de hele maand mei op 
een tweetal merken aantrekkelijke
kortingen. Deze merken presenteren
wij in onze nieuwe showroom. 

Kom dus langs en profiteer!

Bij inlevering
van deze advertentie

10% korting op 
alle Lief verven

De hele 
maand mei ontvangt
u 20% korting op ons

gehele Wallebroek
sierbeslag assortiment

Velux 
Raamdecoratie
nu € 12,50 korting per
raamdecoratieproduct

Luxaflex 
Raambekleding

Nieuw in onze
showroom!


