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Redactioneel

Vreeland leeft, bubbelt en bruist! De zon

schijnt, de dotters staan prachtig te bloei-

en en de bootjes varen weer (hopelijk

langzaam) voorbij. De maand april doet

wat ‘ie wil en zo ook de bewoners van

Vreeland. De opening van de nieuwe

Dagwinkel van Aloys was het begin van

een reeks positieve gebeurtenissen in ons

mooie dorp. Zo was er de jaarlijkse ker-

mis, waar de jeugd van Vreeland zich ui-

termate goed vermaakt heeft met punten

verzamelen, de draaimolen en niet te ver-

geten de botsauto’s. En dan de eerste

Vreelandbode die uitkwam. In de wandel-

gangen heeft de redactie uitermate po-

sitieve reacties ontvangen. Een goede

stimulans!

De halfjaarlijkse Algemene Ledenverga-

dering vond plaats op 3 april. De nieuwe

brandweercommandant Bart Richter

heeft zich voorgesteld en een presentatie

gehouden. Verder heeft Bob van Gils een

korte toelichting gegeven op de stand van

zaken van de nieuwbouw CSV. Een van de

stellingen tijdens deze avond was: ‘Wat

moet er gebeuren met het CSV-terrein als

de school daar weg is?’. Samen met de

aanwezige leden is besloten dat de DR de

Woningbouw Vereniging benadert om er

op aan te dringen een onderzoek te doen

naar de wenselijkheid/haalbaarheid van

het bouwen van betaalbare starters- en/of

seniorenwoningen.

Het wel en wee rond Greif is ook aan bod

gekomen; van het parkeren in de bocht

tot het vrachtverkeer in het dorp.

Omwonenden langs de route ervaren veel

hinder en beschadigingen aan hun ge-

parkeerde auto’s. De Dorpsraad neemt

dit onderwerp mee in het halfjaarlijkse

overleg met de gemeente in juni.

Wilt u over deze en andere onderwerpen

met ons meepraten en meedenken?

Wordt dan lid van de Dorpsraad en meldt

u aan voor het bestuur. Tot onze grote

spijt moeten wij namelijk afscheid ne-

men van twee zeer gewaardeerde be-

stuursleden: Micha Cluysenaer, onze se-

cretaris, gaat ons verlaten en ook onze

voorzitter Hans van Overbeek. Hij gaat

met zijn vrouw in Frankrijk wonen.  Hans

betreurt het ten zeerste dat hij na zo’n

korte tijd de beslissing heeft moeten ne-

men om te stoppen met zijn werkzaam-

heden als voorzitter.  Zoals u begrijpt, is

dit de ideale gelegenheid u aan te melden

als kandidaat lid voor de Dorpsraad. Wij

hebben uw inbreng en hulp nodig.

Zonder actieve Vreelanders, geen

Dorpsraad. Jonge moeders, ijverige stu-

denten, actieve vaders, vitale vijftigers en

energieke senioren, dit is uw kans! Meldt

u aan via info@dorpsraadvreeland.nl of

schiet ons aan. Wij willen u graag vertel-

len wat het precies inhoudt om lid te zijn

van de Dorpsraad.            Roos van Monsjou

Bericht van de Dorpsraad

Als redactie van De Vreelandbode willen wij de inwoners

van Vreeland bedanken voor de vele hartverwarmende re-

acties die wij ontvingen na het verschijnen van de eerste

Vreelandbode. En al moest een enkeling nog wennen aan

het nieuwe formaat, de meeste van de reacties was erg po-

sitief. ‘Een goed initiatief, zeker voor een redactie bestaan-

de uit import Vreelanders’, schreef iemand. En weer een

ander was blij met ‘de oorspronkelijke lay-out in een nieuw

jasje’. Een nieuwe dorpsbewoner schreef ‘Ondanks dat wij

import zijn en zelfs nog geen jaar in Vreeland wonen, wa-

ren we meteen verknocht aan de Vreelandpost.’ 

In dit nummer licht Juliette Jonker in de rubriek ‘Vroeger

en nu’ het koepelhuis op de Boslaan toe. In de schijnwer-

per staat deze keer onze dorpsslager de heer Dalhuisen en

in Rondje Zuwe gaat Grace op pad met mevrouw Stanny

Griffioen en mevrouw Shirley Fagel. Op de kinderpagina

staan weer verhalen voor en door kinderen en elders in De

Vreelandbode een uitgebreid verslag van de viering van het

Koninginnedagfeest in Vreeland. Heeft u zelf kopij voor De

Vreelandbode of wilt u reageren op een bericht, mail dan

uw reactie aan info@vreelandbode.nl of stop uw reactie in

de brievenbus van Duinkerken 5.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Aanleveren kopij
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 

3 juni 2008 inleveren via info@vreelandbode.nl. 

De volgende Vreelandbode komt uit op 12 juni 2008.

Stan Marseille met zijn winnende wagen: ‘Geef de boer een stoel’. Op pagina 4 en 5 vindt u een

uitgebreid verslag van de Koniginnedag feestweek. 
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tel.: 0294 - 23 22 40

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen
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
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur

Apotheek
tel. 035 6562110

‘s Gravelandse Apotheek

Meenthof 32-34, 1241CP Kortenhoef

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

Dierenarts
tel. 0294 231315

W.J.H. Thijs, Straatweg 75, Loenen 

Dierenambulance
tel. 035 6830300

St. Dierenambulance Hilversum e.o.

www.dierenambulancehilversum.nl

BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM“DE ROOS”

OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG 08.00 - 20.00 UUR

ZONDAG GESLOTEN

24-UUR PINBETALING MOGELIJK

Kerkdiensten
Zondag 18 mei: 10.00 uur

candidaat H. Reitsma uit Ermelo

Zondag 25 mei 10.00 uur

dhr. C. Boers uit Loenen 

Zondag 1 juni: 10.00 uur

candidaat J. de Lange uit Utrecht

Zondag 8 juni: 10.00  uur

ds. J. Verwaal uit Maasdam

Zondag 15 juni: 10.00 uur

candidaat N. Brunsveld uit Utrecht.

Meer informatie kunt u vinden op onze

website: www.pkn-vreeland.nl

Vechtzooitjes
Gezocht: TUINHULP 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

persoon die zelfstandig tuinwerkzaam-

heden kan uitvoeren op de zaterdag

(van 9-5 uur). Beloning in overleg.

Interesse? Bel 06-22237126

AANGEBODEN LOI-Cursus Italiaans,

ONAANGERAAKT! BEL 06-54 21 8888. 

Vind jij mode leuk???

Misschien kan jij ons helpen op zater-

dag en/of andere dagen in onze gezelli-

ge boetiek. Bel voor info BELLEZA  haar -

mode  te Vreeland tel. 0294-230028.

Kledingherstelwerk nodig? 

Bel Barbara tel. 0294-230364

Agenda
17 mei Excursie naar Kasteel 

Sypesteyn, Loosdrecht

17/18 mei KunstRonde Vecht en Plassen

2 - 5 juni Avondvierdaagse

4 juni Haringhappen bij Cor, 

Taveerne de Vecht 

vanaf 17.00 u

8 juni Voorspeelmiddag leerlingen 

Muziekvereniging in het 

Dorpshuis m.m.v Orkest

12 juni Verschijnen Vreelandbode

13 juni “Sailing & Dining De Vecht

Nadere informatie op 

www.rotary.nl/maarssen-

breukelen. 

14 juni Palingroken bij Cor, 

Taveerne de Vecht 

vanaf 16.00 u

15 juni Vaderdag

20 juni Concert Nieuwe Koor 

Vreeland, Grote Kerk

28 juni Brugconcert 

Muziekvereniging

Colofon
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, 

Barbara Mees, Wilma Werkheim 

Met medewerking van: 
Juliette Jonker en Annelies Weijschedé

Contactpersoon verenigingen: 
Aanleveren kopij: Sandra Boogert

Advertenties:
Karin van Dis: info@vreelandbode.nl

Tarieven advertenties op aanvraag

Oplage: 850 exemplaren

Drukker: Drukkerij Dunnebier,

Nederhorst den Berg

Kopij voor de volgende Vreelandbode

uiterlijk 3 juni 2008 inleveren via

info@vreelandbode.nl 

De volgende Vreelandbode komt uit

op 12 juni 2008.

Avondvierdaagse
Van 2-5 juni wordt de avondvierdaagse

in Loenen gehouden. Ook dit jaar is het

weer mogelijk om gezamenlijk met DOS

te lopen. Info over hoe je je hiervoor kan

aanmelden komt in mei op de website:

www.dosvreeland.nl te staan.



De Vreelandbode mei 2008 3

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)

Voorstraat 20, 3633 BB Vreeland, telefoon 0294 - 23 14 22

Vrijdag en Zaterdag

Waldkorn donker nu voor u 1.50
Bolussen (de echte zeeuwse) 3 voor u 2.95
Aardbeienslof u 6,50 
Aardbeienvlaaitjes 3 voor  u 3,25

Maandag 21 en donderdag 24 april zijn

de jaarlijkse onderlinge wedstrijden van

gymnastiek- en sportvereniging DOS ge-

houden. Dit jaar voor het eerst verdeeld

over twee dagen ivm de ledengroei bij de

turnlessen. Er was een zeer goede op-

komst van zowel deelnemers als toe-

schouwers. 23 kleuters, 35 jongens en 46

meisjes deden mee. 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 street-

dance afdeling nog een leuke demonstra-

tie en op donderdag lieten de jongens

zien wat er allemaal mogelijk is bij

voltige. 

De volgende uitslagen zijn behaald:

meisjes 5-7 jaar

1 Marloes Vlekke 33.1 pt

2 Maud van de Marel 33.0 pt

3 Eke Verhoeff 31.8 pt

4 Britt van Kampen 31,7 pt

5 Justine Bouchez 31,6 pt

meisjes 7-9 jaar

1 Jasmijn Hazelhoff 33,7 pt

2 Noumi Mollen 32,4 pt

3 Jet van Dis 32,3 pt

4 Jip Witteveen 32,2 pt

5 Margaux Lindenkamp 32,1 pt

meisjes 8-13 jaar

1 Britt Musters 34.0 pt

2 Maaike Fransen 33,8 pt

3 Lotte de Koning 33.6 pt

4 Sifke van Vliet 33,2 pt

5 Katinka Prommel 32,5 pt

De prijsuitreiking van de meisjes 

van 5 - 7 jaar .

jongens 5-7 jaar

1 Marnix Hazelhoff 40,6 pt

2 Oscar van Dis 40,2 pt

3 Nick van Ekris 38,6 pt

4 Ruben Griffioen 38,1 pt

5 Dorus van Toor 37,4 pt

jongens 8-9 jaar

1 Tobias Krimpenfort 44,1 pt

2 Chiel Kaandorp 42,9 pt

3 Mees Heslenfeld 42,8 pt 

4 Skye Coppiens 40,1 pt

5 Arnoud Huberts 39,8 pt

jongens 9-12 jaar

1 Jelle de Vries 44,8 pt

2 Joep Kaandorp 44,0 pt

3 Nelson Archer 43,6 pt

4 Sjoerd Jillesen 41,0 pt

5 Bart de Veer 40,4 pt

jongens 10-17 jaar 

1 Pieter Boutkan 47,1 pt

2 Sven Eichholtz 46,3 pt

3 Martijn van Dis 44,8 pt

4 Tommy van Toor 43,3 pt

5 Jonathan Juursema 42,9 pt

De wisselbekers, voor beste meisje en jon-

gen, zijn gewonnen door Britt Musters en

Pieter Boutkan. De aanmoedigingsprij-

zen zijn naar Merel Schoenmakers en

Guido Hogendoorn gegaan. 

Alle uitslagen vindt u terug op 

www.dosvreeland.nl

Gymnastiek- en sportvereniging DOS
Onderlinge wedstrijd

Nieuw!

Private shoppen
bij Belleza
Vanaf mei organiseert Belleza haar-mode

te Vreeland 2 à 3 keer per maand

een avond-arrangement ‘TIJD VOOR

JEZELF’. In deze hectische, drukke maat-

schappij, waarin iedereen een overvolle

agenda heeft, is tijd voor jezelf nemen

geen overbodige luxe. Een avond bij

Belleza begint met een kopje koffie.

Daarna een ontspannende hoofdmassa-

ge en een aanvullende haarverzorgings-

behandeling. Daarna is er in de boetiek

alle ruimte om u te laten inspireren / ad-

viseren door Jessica (u wellicht bekend

van onze creatieve etalages). Een glas

wijn en een hapje maken deze avond

compleet. Kom gezellig met een vrien-

din of met een collega, max. 5 personen

per avond. Evt. data  zijn 21, 28 mei en 3

juni van 19.30 tot 22.30 uur. 

Andere data  in overleg. 

U kunt dit ‘TIJD VOOR JEZELF’-arrange-

ment á j 22,50 p.p reserveren bij 

BELLEZA, Breedstraat 1-3 te Vreeland, 

tel. 0294-230028 of mail naar  

info@belleza-haarmode.nl
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Boerenvrijmarkt
De vrijmarkt in een landelijk tintje. Dat

was de wens van het Oranje Comité op za-

terdagmiddag 26 april. Met het enthousi-

aste idee van Simon van der Pauw om die

dag de vrijmarkt het toneel te laten zijn

van de jaarlijkse geitenkeuring van

Geitenfokvereniging Maarssen en omstre-

ken is dat uitstekend gelukt. Maar liefst 30

geiten en lammeren van vijf verschillende

boeren uit de omgeving deden mee aan de

officiële keuring. De ringmeesters vertel-

den van alles over de geiten zodat menig

Vreelander nu inmiddels het verschil weet

tussen een Toggenburger en het Nubische

ras. Vooral de kleine lammetjes mochten

op veel aandacht van de Vreelandse kinde-

ren rekenen. Dit alles trok meer geïnteres-

seerde dorpsgenoten naar het grasveld

aan de Floraweg wat voor de verkopers en

verkopertjes extra klandizie opleverde.

Een heerlijk zomers dorpssfeertje op deze

zaterdag. 

Kind zoekt Boer
De titel beloofde al veel goeds en het prach-

tige weer deed de rest. Maar liefst 175 deel-

nemers melden zich dinsdag 29 april bij

de muziekkoepel voor de fietspuzzel- en

doetocht langs de diverse boeren van

Vreeland. Drie routes waren uitgezet met

allerlei vragen en opdrachten onderweg.

Er waren vijf verschillende stops op de rou-

te waar een kijkje genomen kon worden

op de boerderijen. Stallen uitmesten, gei-

ten borstelen maar ook lekker slingeren

over de sloot. Niets was te gek op de boer-

derijen van Simon van der Paauw en Johan

Beukeboom. Bij deze twee boeren deden

kinderen een boerenopdracht waarmee ze

konden laten zien dat ze een echte boer

waren. De kinderen gingen vol enthousias-

me aan de slag. Zelfs koeienpoep werd niet

geschuwd!  Kees van der Lee vertelde op

zijn boerderij samen met Nico alles over

zijn koeien. Erg leerzaam vonden ook de

volwassenen. ‘Leuk om eens te zien hoe

het er op zo’n boerderij aan toe gaat’, was

een veel gehoorde uitspraak. En dat een ge-

middelde koe 30 pakken melk per dag

geeft, wordt ook niet meer vergeten. Bij

Dobber verzorgden de familie een rondlei-

ding langs de konijnen en eenden die het

bedrijf kent. Want naast het fokken van

Holsteiners is dat een belangrijke activiteit

op de stoeterij. Ook de molen was speciaal

voor deze dag geopend. Molenaars Nico en

Arie vertelden van alles over de molen. En

bij het codewoord ‘bilhamer’ kregen alle

kinderen een lekkere appel. Daarna was

het op naar de muziekkoepel waar het fel-

begeerde boerendiploma kon worden op-

gehaald. Een mooie herinnering aan deze

bijzondere dag.

Een bruisende Koninginnedag
En dan was het woensdag echt

Koninginnedag. Na het traditionele reveil-

le van de Herauten, verzamelde heel

Vreeland zich voor het traditionele boe-

renontbijt op het Kerkplein. Speciaal voor

de gelegenheid had bakker Schouten een

reuze-Krentewegge gebakken die de burge-

meester als officiële openingshandeling

aansneed. 

Ook de optocht was een succes. Veel papa’s

en mama’s hadden zich met de kinderen

gestort op het maken van een mooie wa-

gen. De jury roemde de inzending van

Stan: een prachtige wagen onder het mot-

to ‘geef die boer een stoel’ met twee plu-

chen beesten (een varken en een koe) aan

een tafeltje gezeten.... continue luid boe-

rend! Het boergeluid had Stan uit een lied-

je van internet gekopieerd en 400 keer op-

genomen op zijn ipod. Helemaal een zelf

Vreeland kan terugkijken op een geslaagd Koninginnefeest. Jong en oud ge-

noot vier dagen lang van alle activiteiten die het Oranje Comité had georga-

niseerd. “Het thema ‘landelijk Vreeland’ leverde veel creatieve ideeën op en

het is altijd mooi om te zien dat het dan ook zo goed aanslaat”, vertelt

Monique Hop van het Oranje Comité enthousiast. Van de boerenvrijmarkt en

het Oranje Feest tot de Kinderdisco. En van Kind zoekt Boer tot het bomvolle

programma op Koninginnedag zelf. Alles was even leuk!

Landelijk Vreeland bruist tij

Houd Vreeland mooi!

Word lid van de DORPSRAAD

www.dorpsraadvreeland.nl
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jdens Koninginnefeestweek!
bedachte creatie. Een terechte 1e prijs!  Bij

de 4-7 jarigen ging de 1e prijs naar de zo-

merkoninkjes op kasteel Vredelant!

Koninklijk verklede aardbeien en een ver-

kleed kasteel. 2e prijs in deze categorie:

Vreelandse kippenboer, zijn wagen vol ge-

laden met kippen en eieren. Bij de catego-

rie 0-4 jaar ging de 1e prijs naar de leuke

grote groep ‘de paradijsvogels’ en de 2e

prijs naar Adam en Eva in den beginne.

Met de geweldige optredens van de street-

dancers werd het wachten op de uitslag

een waar genot. 

Om twee uur begonnen de kinderspelen.

Altijd weer het hoogtepunt van

Koninginnedag voor de jonge Vreelanders.

Veel leuke creatieve boerenspellen waren

er te spelen op het grasveld aan de

Floraweg. Van lasso werpen, rollen van de

kade, eendenrace tot ook traditioneel zak-

lopen en hoepelen. Ook hier weer vele win-

naars:

Categorie 3-5 jaar: 1. Jan Driessen, 2. Kiki

3. Josefien Zuidervaart

Categorie 6-8 jaar: 1. Ordaliza, 2. Judith de

Veer, 3. Tijn

Categorie 9 jaar en ouder: 1. Sander, 2.

Annekee, 3. Lisanne Vlekke

De winnaars die niet bij de prijsuitreiking

aanwezig waren, kunnen hun prijs alsnog

ophalen bij Tierelantijn.

Ondertussen waren de oevers van de Vecht

omgetoverd tot het decor van het water-

spektakel. Een spannende race waarbij

een ballon over een drijvende band en

touwbrug naar de andere kant moest wor-

den vervoerd. Degene die zo snel mogelijk

aan de overkant en weer terug was, kwam

in het bezit van de felbegeerde wisselbe-

ker. Uiteindelijk mocht Brit die mee naar

huis nemen. Aan haar tijd van 58 sec. bleek

niemand te kunnen tippen. 

Na het waterspektakel was het tijd voor de

uitslag van de 2e Vreelandse Taartenwed-

strijd. Juryleden Paul Fagel en Wilco

Berends waren vol lof over de kwaliteit van

de inzendingen. ‘Het niveau lag nog hoger

dan vorig jaar’, aldus Wilco. Bij de catego-

rie jeugd tot en met 13 jaar waren de taar-

ten van Jet van Dis, Dominique van Toor en

Quinten Jongeneel genomineerd. De jury

koos uiteindelijk voor de taart van

Quinten als winnaar. ‘Dit is een echte kin-

dertaart: niet helemaal gaar en te zoet’,

riep Wilco enthousiast. Quinten gaat met

drie vriendjes een toetje eten bij de

Nederlanden. In de volwassen categorie

werden Anna en Marc Witteveen, Bob

Roode en Sandy Witteveen genomineerd.

Van de taart van winnaar Bob Roode twij-

felde de jury of deze niet van een patissier

afkomstig was. ‘Het is een overheerlijke

chocoladetaart, heel mooi van smaak en

zeer vakkundig gemaakt’, aldus Paul

Fagel. Bob gaat met partner een avond

lang dineren bij Hotel Restaurant de

Nederlanden. Na de prijsuitreiking draai-

de DJ John nog lekker door om de Oranje

Borrel op te luisteren met een swingende

beat. Zo kwam er een einde aan een ge-

slaagd Koninginnefeest. 

Volgend jaar weer?
Volgend jaar is er natuurlijk weer een

Koninginnefeestweek, tenminste als het

aan de leden van het Oranje Comité ligt.

Maar zoals de burgemeester in zijn ope-

ningsspeech al vertelde, heeft het comité

dringend versterking nodig. Maar liefst

vier vacatures zijn er te vervullen. ‘We zoe-

ken mensen die een programmaonder-

deel zoals bijvoorbeeld de vrijmarkt, op-

tocht of het ontbijt kunnen opzetten en

coördineren’, vertelt Paul Zuidervaart,

voorzitter van het comité. ‘Daarnaast zijn

we dit jaar gestart met de ‘vrienden van

het Oranje Comité’. Dit zijn mensen die

niet in het comité zelf zitten, maar ons wel

voor, tijdens en na Koninginnedag helpen

met alle voorbereidingen. Voor volgend

jaar hebben we nog behoefte aan iemand

die voor ons een eenvoudige website kan

maken waarin we het programma, de uit-

slagen en foto’s kwijt kunnen. Maar we

zoeken ook mensen die ons kunnen hel-

pen met het in elkaar zetten van de kinder-

spelletjes en het opruimen van de materi-

alen na afloop’. Geïnteresseerd? Spreek

een van de comitéleden aan of mail naar

koninginnedagvreeland@gmail.com.

De leukste foto’s van het Koninginnefeest vind je inmid-

dels op http://picasaweb.google.nl/koninginnedagvreel-

and. Hier kun je albums van de diverse activiteiten be-

kijken en foto’s downloaden. 

Heb je zelf foto’s die je met anderen wilt delen, mail die

dan naar koninginnedagvreeland@gmail.com
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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

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

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

IKKS, MARSH, CLOSED & 
SAVE THE QUEEN

NIEUW! Exclusieve verkoop van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Zo'n 40 mensen hebben op Koninginne-

dag de historische puzzeltocht met als

thema 'De boer op' gelopen. De tocht

voerde via diverse boerderijen naar kaas-

boerderij de Willigen. Uit de vele goede

inzendingen zijn drie winnaars getrok-

ken. De worst van slagerij Dalhuizen

ging naar de familie Jillessen, die deze

prijs zal delen met de familie Stapper,

met wie zij de puzzeltocht samen gelo-

pen hebben. De tweede prijs is voor de fa-

milie Leemreis, de derde voor Kiki en

Corinne Winnik. Hen valt eeuwige roem

ten deel. Hartelijk dank voor de deelna-

me en tot volgend jaar! 

Winnaars Puzzeltocht

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

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

Er is contact opgenomen met de gemeen-

te over de gewijzigde verkeerssituatie

rondom de tijdelijke school. De heer

Molenkamp, projectleider van de nieuwe

school voor de gemeente, gaf aan het een-

richtingsverkeer op de Fetha en de

Vredelantstraat best te willen wijzigen

naar de eerdere situatie indien hiervoor

draagvlak bestaat binnen het dorp. Bent

u hier voorstander van, stuurt u dan een

bericht naar info@dorpsraadvreeland.nl

Verkeerssituatie rondom tijdelijke school

Op 4 mei is bij de Dodenherdenking in de

Grote Kerk aan alle aanwezigen een boek-

je uitgereikt dat gemaakt is in samenwer-

king met de leerlingen van groep 8 van de

CSV. Zij hadden op creatieve wijze hun in-

drukken verwerkt van drie verhalen van

en over mensen die in de Tweede

Wereldoorlog in Vreeland hadden onder-

gedoken of zich schuil hadden gehouden.

De kinderen waren op excursie gegaan

naar meerdere huizen in het dorp, waar

in twee gevallen de mensen die deze oor-

logsverhalen zelf hadden meegemaakt,

hun verhaal vertelden in het huis waar

dit had plaats gevonden. Het waren in-

drukwekkende en emotionele bezoeken,

waar de kinderen veel van hebben opge-

stoken. Op deze manier hopen de initia-

tiefnemers de gebeurtenissen in het dorp

tijdens de WOII tot leven te brengen en

daarmee de betrokkenheid van met

name de kinderen bij 4 mei te vergroten. 

Als u er niet bij kon zijn op 4 mei en het

boekje alsnog wenst te ontvangen, kunt u

contact opnemen met Juliette Jonker,

232695 of j.jonker@wxs.nl

Onderduiken en Schuilen in Vreeland
in beeld gebracht.

Op 10 april jl. gingen wij dan eindelijk

open. Na 10 dagen keihard werken kon-

den onze klanten met eigen ogen zien

hoe mooi de winkel is geworden. Het

liep dan ook meteen storm. De reacties

waren overweldigend positief en spon-

taan. Ook de heerlijke, vers gebakken

stroopwafels en poffertjes vonden gretig

aftrek. Wij willen langs deze weg ieder-

een bedanken voor de vele gelukswen-

sen, bloemen, flessen wijn en kaarten

die wij hebben mogen ontvangen.

Prijswinnaars Posteractie

Jan van Nassaustraat 2, Maartenplein 31,

Vossenlaan 18, Vijverlaan 2, Nigtevecht-

seweg 88ws, Klapstraat 8. De bewoners

van deze woningen hebben inmiddels

hun waardebon van h 50,00 ontvangen.

Alsnog van harte gefeliciteerd!

Prijswinnaars Kassabon-actie

G.A.A. Boele: PRINCESS BLENDER

Mevr. Houtzager: FOOD STEAMER

G.C. Willekes: SET BOWLINGBALLEN

Van harte gefeliciteerd!

Graag zijn wij u van dienst met onze dag-

verse produkten in Dagwinkel Aloys

Hageman.

Marijke, Monique, Margriet, Kevin en Aloys 

DAGWINKEL feestelijk geopend

Oproep meewerken aan expositie Van Gelder
De HKGL is bezig met het voorbereiden

van een kleine tentoonstelling in de vitri-

nes van het gemeentehuis over de kunste-

naar Pieter van Gelder (1902-ca. 1980). Van

Gelder woonde meer dan 30 jaar op huize

Schoonoord aan Duinkerken te Vreeland,

waar vóór hem de kunstenaar/ontwerper

C.A. Lion Cachet woonde. Er is een behoor-

lijke collectie kunstwerken en sieraden

van Van Gelder bijeen verzameld, waar-

van een selectie gemaakt moet worden

voor de expositie. Indien u het leuk lijkt

mee te denken of mee te werken aan dit

éénmalige kleinschalige project, kunt u

contact op nemen met Juliette Jonker,

j.jonker@wxs.nl



De Vreelandbode mei 2008 7

Klein parkeerleed

Van Vreeland tot Tienhoven, van ‘s

Graveland tot Maarssen, langs de Vecht

en rond de Loosdrechtse plassen houden

drieëntwintig kunstenaars ‘Open Atelier’

tijdens de KunstRonde Vecht & Plassen

op 17 en 18 mei. Dit ‘rondje Kunst’

brengt u op mooie verrassende plekken:

ateliers in boerderijen, op woonboten,

in landelijke gelegen huizen, en een aan-

tal mooie galeries en beeldentuinen.

En ook in Vreeland hebben twee ateliers

de deuren open. Het atelier van Liesbeth

Romeijn aan het Sluisje en het atelier

van Dieuwer Elema in de Jan van

Dieststraat. Alle nieuwsgierige en kunst-

minnende dorpsgenoten zijn van harte

uitgenodigd om binnen te komen en te

kijken in de ‘keuken van de kunst’.

Dieuwer Elema doet dit jaar voor de

tweede keer mee. Ze vind het jammer

dat er vorig jaar van de vele bezoekers zo

weinig Vreelanders waren. Elema schil-

dert vooral geabstraheerde landschap-

pen waarin haar Groningse wortels voel-

baar zijn. Liesbeth Romeijn is daarente-

gen een echte mensen-schilder. Of het

nu vrij werk is, olieverf, grafiek of gewas-

sen inkt, mensen spelen de hoofdrol. 

Ook maakt zij portretten, een aantal

dorpsgenoten is al door haar op het doek

vastgelegd.

De Vreelander Maarten Vlam exposeert

in zijn atelier in de oude school te

Kortenhoef. Hier laat hij zijn nieuwste

experimentele schilderijen zien waarin

hij de grenzen van de abstractie ver-

kend.

Meer informatie vindt u op de website

www.kunstronde.nl, waar ook de route-

kaart en -beschrijving te vinden zijn.

De flyers met de route kunt u ook halen

bij Tierlantijn. Kunst genoeg om er een

cultureel dagje uit van te maken en tege-

lijk te genieten van onze mooie streek!

KunstRonde Vecht & Plassen
De nieuwe hoorspelen zijn leuk! 
Hoorspelen als avontuurlijke audiofilm
Met vele bekende topacteurs als Jeroen Krabbé,
Katja Schuurman, Antonie Kamerling en 
Carine Crutzen (Vuurzee)

Nieuwe titels in mei: Komt een vrouw  bij de dok-
ter, 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

De Dorpsraad stelde tijdens de voorlaat-

ste vergadering de vraag: ‘Heeft Vreeland

behoefte aan een parkeerplan?’

Een leuke discussie tot gevolg. Een voor-

zichtige conclusie luidde dat rond ‘de

Nederlanden’ en aan de Singel zoiets

wenselijk lijkt. Als er meer bezoekers uit

andere delen van het dorp op deze verga-

dering waren afgekomen, waren vermoe-

delijk meer plaatsen met parkeer-erger-

nis genoemd. Logisch, want ons dorp is

vanaf de jaren ‘60 ten westen van de Vecht

verrijkt met nieuwbouw en de planolo-

gen hielden helemaal geen rekening met

de explosieve groei van het autobezit.

Parkeerplek was er voldoende voor auto’s

met de toenmalige afmetingen (neem in

dat verband nu eens een kijkje in de

Voorstraat), en anders zette je hem ge-

woon ergens op de stoep. Dat doen we te-

genwoordig niet meer, toch? Althans niet

in de grote stad want dan wacht je een

prent. Helaas gebeurt het in Vreeland

juist wel regelmatig (geen sancties). Als

we dat op de stoep parkeren laten, maar

wel een beetje efficiënter in de vakken

gaan staan, en we bereid zijn soms een

stukje te lopen, komt het allemaal vast

wel goed zonder nieuwe regeltjes en be-

leid. Want zie je voor je wat er gebeurt als

lieden op de Molendijk 34 zich er in gaan

verdiepen! Daar is een mooi voorbeeld

van: parkeerbeleid in de Breedstraat!

A. Zijn

FOUT!

GOED!

Waar het nuttige met het aangename wordt verenigd.

Van lunch tot diner, van overnachting tot ontbijt, 
van vergaderen tot varen over de Vecht.

Het kan allemaal bij 
Hotel Restaurant De Nederlanden

Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
0294-23 23 26

E-mail: denederlanden@nederlanden.nl
www.nederlanden.nl 
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Silat for Kids
Onlangs maakten kinderen van groep 5 en 6 van de CSV

tijdens de gymles kennis met de Indonesische verdedin-

gingskunst Pencak Silat. Op basis van de enthousiaste

reacties van de kinderen start er deze maand een ken-

nismakingscursus voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar.  

Pencak Silat is een Indonesische verdedigingskunst

waarbij behendigheid en snelheid belangrijker zijn dan

kracht. PERISAI DIRI (vaak afgekort als PD) is een dyna-

mische Pencak Silat stijl waarbij de bewegingen o.a. zijn

afgeleid van dieren, zoals de kraanvogel, de adelaar, de

draak en de tijger. Juist door de dynamiek, het zelfverde-

digingsaspect en het speelse van de dierlijke bewegin-

gen is PD zeer geschikt voor kinderen. Het doel van de

cursus is om op speelse wijze de weerbaarheid van de

kinderen te vergroten. Kinderen beleven plezier aan het

ontdekken van hun eigen kracht en mogelijkheden.

Naast beweging is er in het traject veel aandacht voor

houding en concentratie. De jeugdlessen staan onder

leiding van een rijksgediplomeerd instructeur en wor-

den op een speelse en verantwoorde manier gegeven.

De kennismakingscursus bestaat uit vier lessen van een

uur en kost h 20,00. De cursus vindt plaats op dinsdag-

avond van 19.00-20.00 uur in de nieuwe gymzaal aan de

Keizer Ottolaan in Loenen. De geplande cursusdata zijn:

20 mei, 27 mei, 3 juni en 10 juni. De cursus vindt door-

gang bij minimaal 10 deelnemers. Na de kennisma-

kingscursus zal er bovendien, bij voldoende animo, van-

af september worden gestart met een reguliere training. 

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u contact

opnemen met Perry Coppiëns.

Tel. 0294-234460, e-mail: perrycoppiens@perisaidiri.nl

website: www.perisaidiri.nl

Copy
In de Vreelandbode kunt u ook uw particuliere ad-

vertentie, een vechtzooitje zie pagina 2, plaatsen als

u b.v een oppas of hulp in de huishouding zoekt. De

redactie staat ook open voor ingezonden brieven, fa-

milieberichten, tips en nieuwtjes. 

Twingo GT-TCE 100 11-2007 blauwmet. 3.000 km 15.950,-

Twingo Expression Automatic 01-2005 zwartmet. 39.000 km 7.950,-

Clio 1.2 Authentique 3 drs 10-2001 rood 91.000 km 6.250,-

Clio 1.4 Privilege 3 drs 01-2003 groenmet. 67.000 km 8.950,-

Clio 1.2 Extreme 5 drs 02-2004 zwartmet. 62.000 km 10.650,-

Clio 1.2 Business-Line TCE 5 drs 12-2007 zilvermet. 2.500 km 16.500,-

Modus 1.6 Dynamique 09-2005 zwartmet. 53.800 km 14.600,-

Kangoo 1.6 Air 09-2003 roodmet. 77.000 km 8.650,-

Kangoo Express Alize Dci 02-2005 groen 87.000 km 12.400,-

Megane 1.4 RN 5 drs 01-2000 groenmet. 51.000 km 7.600,-

Megane 1.4 Expression 5 drs 05-2003 zwartmet. 82.000 km 10.700,-

Megane Expression diesel 5 drs 02-2003 blauw 110.000 km 12.950,-

Megane 1.6 Dynamique Coupe 02-2001 blauwmet. 66.000 km 10.950,-

Megane 1.6 Expression Estate 04-2005 grafitmet. 51.000 km 16.950,-

Scenic 1.6 RXE 01-2000 d.blauw 89.000 km 8.950,-

Scenic 1.6 Dynamique 09-2003 zilvermet. 118.000 km 11.950,-

Scenic 1.6 Tech Road automatic 03-2006 zilvermet. 14.000 km 23.500,-

Scenic 1.6 Dynamique automatic 01-2005 roodmet. 60.000 km 17.800,-

Scenic Expression diesel 06-2001 grafitmet. 155.000 km 9.950,-

Grand Scenic 1.6 Tech-Line 03-2007 grafitmet. 12.000 km 26.950,-

Laguna 1.8 Expression 07-2001 blauwmet. 98.000 km 10.950,-

Laguna 2.0 RXE Automatic 06-1999 blauwmet. 148.000 km 5.400,-

Laguna 2.0 Dynamique 03-2002 zwartmet. 138.000 km 10.350,-

Laguna 2.0 Dynamique 04-2005 blauwmet. 32.000 km 22.950,-

Laguna 1.8 Tech-Road Estate 03-2004 zilvermet. 65.000 km 16.950,-

De zeven zekerheden van Top Occas ion
• 12 maanden garantie • Servicebeurt voor aflevering • APK-keuring voor aflevering

• Aangesloten bij de Nationale Autopas • Vervangend vervoer bij een reparatie langer dan 24 uur
• Veertien dagen omruilgarantie • Renault Route Service in Europa.

* Max. financieringsbedrag van € 10.000. ** Maximum looptijd van 48 maanden. ***Minimum aanbetaling van 25%
vereist. ****Het aflopend krediet wordt verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam merk van RCI Financial
Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Elke kredietaanvraag
wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. De aanbieding is gel-
dig vanaf 02-05-08 t/m 02-06-08. Na deze actieperiode is de standaard rente weer 10,9%. Het prospectus (disclai-
mer) kunt u vinden op www.rfs.nl Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Looptijd in Effectieve rente Totale 
Kredietsom* maanden op jaarbasis prijs krediet Maandlast****

€ 4.900 36 5,9% €  5.346 € 149
€ 6.375 48 5,9% € 7.151 € 149
€ 6.500 8 0,0% € 6.500 € -
€ 10.000 8 0,0% € 10.000 € -
€  4.900 36 10,9% €  5.724 € 159
€ 6.375 48 10,9% € 7.819 € 163

TOP OCCASIONS VAN UW
DEALER IN WIJDEMEREN

NU RIJDEN, JANUARI 2009 BETALEN OF

FINANCIEREN 24/48 MND TEGEN SLECHTS 5,9%!*

5,9% 
ACTIE** 

8 MND

UITGESTELDE

BETALING*** 
STANDAARD
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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

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: 0294 - 233 161

De traditionele tocht van oude zeilsche-

pen keert terug op de Vecht. Na enige ja-

ren van afwezigheid is ‘Sailing & Dining

De Vecht’ de nieuwe naam van de spon-

sortocht die plaats vindt op vrijdag 13

juni aanstaande. Rotary Club Maarssen-

Breukelen heeft het evenement nieuw le-

ven ingeblazen. Ze doet dit door de for-

mule op een aantal punten aantrekkelij-

ker te maken voor het publiek en de spon-

sors die de schepen huren en daarmee bij-

dragen aan een goed doel. De vaartocht is

niet alleen verplaatst van zaterdag naar

de vrijdagmiddag en -avond, de meest bij-

zondere verandering is de culinaire proe-

verij die de vaargasten van de sponsors tij-

dens hun tocht krijgen aangeboden. 

Culinaire proeverij 

Door een unieke samenwerking van ze-

ven toprestaurants langs de Vecht wacht

de passagiers tussen Vreeland en

Maarssen het ene culinair hoogstandje

na het andere. Elke meewerkende onder-

nemer levert een deel van de lekkernijen.

Om te beginnen hotel en sterrestaurant

De Nederlanden in Vreeland, brasserie ‘t

Amsterdammertje in Loenen aan de

Vecht, restaurant ‘t Stoute Soldaatje in

Nieuwersluis, restaurant Slangevecht in

Breukelen, evenementlocatie De Olifant

in Breukelen, restaurant De Nonnerie in

Maarssen en sterrestaurant Auguste in

Maarssen. Onderweg worden de vaargas-

ten bovendien getrakteerd op een cultu-

rele omlijsting op de Vechtoevers.

Behalve de vaste punten van de mooie

buitens en tuinen, zijn er optredens van

muziek en koren langs de route. 

Sponsoring van alle kanten

De Rotary Club Maarssen-Breukelen wil

met het evenement een zo groot mogelijk

bedrag bij elkaar halen ten bate van

´Reinaerde´, een zorgorganisatie voor

kinderen, jeugd en volwassenen met een

beperking. De opbrengst komt uit de ver-

huur van de schepen en voor een belang-

rijk deel uit onmisbare sponsoring door

bedrijven die hun medewerking aan het

evenement. Afgezien van de genoemde

toprestaurants zijn dat onder meer

Wijnhuys de Nedervecht Wijnkopers in

Vreeland en bureau AC+M in Maarssen

dat de vormgeving van het reclamemate-

riaal verzorgde. Een sponsor heeft koste-

loos een schip beschikbaar gesteld voor

een cliëntengroep van Reinaerde, zodat

ook zij de zeiltocht met alles erop en

eraan kunnen meemaken. Tenslotte is er

het legertje vrijwilligers van de Rotary

Club dat de organisatie van ‘Sailing &

Dining De Vecht’ op zich heeft genomen.

Schepen kijken

In totaal zullen 13 juni ruim vijftien oude

klassieke zeilschepen de tocht maken. De

unieke schepen zijn ook vrijdagavond

aan de kade van de Lange Gracht in

Maarssen te bewonderen. 

Bedrijven die nog een schip willen boe-

ken, kunnen terecht bij Carla de Vries,

0615010923, carladevries@euronet.nl

Nadere informatie op

www.rotary.nl/maarssen-breukelen

Traditie oude zeilschepen terug op de Vecht
vrijdag 13 juni ‘Sailing & Dinning De Vecht’

Goedkoper luister viering op
Koperkwintet ‘Goedkoper’ luisterde op

sfeervolle wijze de feestelijke buiten-

dienst in Breukelen op. De dienst werd

zeer goed bezocht. Het bezoekersaantal

word geschat op over de 300 aanwezigen.

Zij zongen onder begeleiding van de hel-

dere koperklanken van het kwintet fees-

telijke kerk- en pinksterliederen. Een aan-

tal liederen zijn gearrangeerd door de

muzikaal leider van het kwintet, Simon

Westveen. Koperkwintet ‘Goedkoper’ is

opgericht in 2006 en bestaat uit enthou-

siaste muzikanten van fanfare ‘oud over’

uit Loenen en ‘muziekvereniging de

vecht’ uit Vreeland.Het ensemble wordt

gevormd door: Jorn Leijen en Jan

Corstjens op trompet, Yorick Oldenkamp

op hoorn, Pieter Kroon op trombone en

Berry Stapper op bas-tuba. Zij staan onder

de muzikale leiding van Simon

Westveen. Hun repertoire bestaat uit klas-

sieke en lichte muziekwerken. De komen-

de tijd zijn zij nog vaker te beluisteren.

Informatie over het koperensemble is te

vinden op www.goedkoperkwintet.nl

23 mei is voor het kwintet een zeer bijzon-

dere dag. Een van hun leden, trompettist

Jorn, treedt dan in het huwelijksbootje.

Tijdens de huwelijksdienst zal het koper

kwintet, aangevuld met gasttrompettist

Jeroen Schot, zich van haar beste kant la-

ten horen. Op 1 juni zal het kwintet de af-

scheidsdienst van dominee Schultz, van

de gereformeerde kerk in Loenen, opluis-

teren. En er staan al optredens na de zo-

mer gepland. 
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Welkom!
Ben je je eigen naam al tegengekomen in

de Kinderpost? Of op een ander plekje in

de Vreelandbode? Nee? De redactie van

de Kinderpost kreeg heel veel leuke post

van jullie. Hartelijk dank daarvoor! Deze

keer ontvingen we speciaal voor kinde-

ren vanaf 10 jaar een zeer spannend ver-

volgverhaal en twee ingezonden puz-

zels, kleine verhaaltjes en een prachtig

gedicht. Lees maar snel! Laten jullie we-

ten wat je hebt gedaan in de meivakan-

tie? Want dan sta jij misschien de vol-

gende keer met je inzending op deze pa-

gina! Stuur het aan: info@vreelandbo-

de.nl met je naam en leeftijd.

Het lente concert
Zaterdag 12 april was er een muziekcon-

cert met het harmonie orkest van

Vreeland en de kinderen van de muziek-

les in Vreeland. Het was superleuk en we

hebben er veel plezier in gehad. We ho-

pen allemaal dat de mensen die er wa-

ren er ook plezier in hebben gehad. Ik

had ook een hele lieve juf en die heet

Kim en zij heeft er ook super veel plezier

in gehad. En het begon om 8 uur en het

was afgelopen om 10 uur ‘s avonds. En er

was ook een pauze en toen heb ik lekker

wat gegeten en gedronken. En dit moest

ik spelen: Sansa kroma en het molletje

en ik ben een dinosaurus en nog veel

meer.

Maaike van Ekris (8 jaar)

Tip van de maand
Mooi weer? 

Ga lekker buiten knikkeren!

Kindernieuws
De lekkerste koninginnedag-kinder-

taart werd gemaakt door Quinten

Jongeneel. Hij is al helemaal op!

“Kom dat zien, kom dat zien”!

Kermis in Vreeland
Net als ieder jaar was het weer Kermis in

Vreeland. De botsautootjes stonden dit

jaar met stip op nummer één. Of was het

de draaimolen? En mocht je al een keer-

tje schieten in de Schiettent? Of kwam jij

voor de oliebollenkraam met de zuur-

stokken? Mmm, die smaakten weer goed

dit jaar! Dat was in de Middeleeuwen wel

anders. Wist je dat de Kermis al zo lang

bestaat? Toen kon je op de Kermis niet in

botsautootjes. 

En ook geen zuurstok kopen. Je ging

juist naar de Kermis als je pijn had aan

je kies. Tandartsen bestonden nog niet.

Eén van de kermisattracties was dat ie-

dereen kwam kijken naar het trekken

van een kies! En dat zonder verdoving.

Dan moest je wel heel erge kiespijn heb-

ben! En had je al helemaal geen zin in

een zuurstok. Want daar kreeg je nog

meer gaatjes van...

Mopje
Jantje: ‘Juf, zou u boos 

worden om iets wat 

ik niet gedaan heb?’

Juf: ‘Nee hoor Jantje’.

Jantje: ‘Da’s mooi, want 

ik heb mijn huiswerk 

niet gedaan.’

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

TAXI VAN WIJK
Dag en nachtservice, tevens ziekenfonds

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

Saskia
BROCANTE WINKEL

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

woonkussens en quilts.

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

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

Kijk op: www.saskiab.nl
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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

Aanbieding: 

1 familiezak Kibbeling + gratis saus d 5,-

Gerookte makreel + 2 haringen d 5,-
Iedere donderdag tot 13.00 uur op de Fetha

Lente
de lente is er

alle vogels hoor je fluiten

de knoppen komen uit de bomen en

alle mensen zijn blij

want de winter is voorbij!!!

Sophie van Kooten

Verhuizing
Ik ga eind mei verhuizen. Niet zo leuk

dus voor mijn vrienden. Maar ik vind het

wel leuk want dan kan ik ook nieuwe

vrienden leren kennen. En natuurlijk

een nieuw huis. Ik ga naar Bussum ver-

huizen, heel spannend dus voor mij. Ik

woon in de straat Mecklumburglaan.

Het huis ligt achter het centrum. 

Christiaan van Broekhuizen  (10 jaar)

Aaien
Aaien

is

een

vloeibaar

kusje.

Dorus van Toor (6 jaar)

Lammetjes
Bij de schuur in Vreeland zijn lammetjes

geboren. Er zijn twee eenlingen, acht

tweelingen, drie drielingen en een vier-

ling. Dus er zijn 32 lammetjes. Maar er

moet nog een schaap, deze week of vol-

gende week. Alle lammetjes zijn genum-

merd, behalve twee, Purk en Wilma’s

kindje. Alle lammetjes zijn heel lief!

Judith de Veer (9 jaar)

Puzzel
‘Zoek de 6 verschillen’ door Tommy 

Toverkikkerkooktip
Kaasstengels

Benodigdheden:

6 plakjes diepvriesdeeg 

1 ei 

Stuk kaas en eventueel sesamzaadjes.

Leg de plakjes bladerdeeg naast elkaar

op een snijplank en laat ze ontdooien.

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Klop het ei los in een kommetje. Rasp de

kaas tot je een kopje vol hebt. Leg de

deegplakjes op een ingevette bakplaat of

gebruik bakpapier. Bestrijk de deegplak-

jes dun met ei.  Bestrooi de plakjes daar-

na met de geraspte kaas en de sesam-

zaadjes. Snijd elk plakje in 6 reepjes.

Schuif de bakplaat in het midden van de

oven. Na 15 tot 20 minuten zijn de kaas-

stengels wat gerezen en mooi bruin. Eet

smakelijk! 

Spannend verhaal
Spannend vervolgverhaal voor kinderen

van 10 en ouder door Rutger Bouma,

Cassidy Coppiëns, Jelle de Vries en

Berend Keehnen

Hoofdstuk 1. ‘De Aanval’

‘Kom nou Frederick’, zegt moeder ‘an-

ders komen we te laat voor de markt’. ‘Ja,

rustig’ zegt Frederick, ik kom al’. Kijk

Frederick, ‘daar is de markt’. ‘Mam, mag

ik vis?’ vraagt Frederick. Ze gaan naar de

visboer. ‘Nou wat wil je?’ vraagt de vis-

boer. ‘Doe maar een haring’. De visboer

geeft de vis aan Frederick. Net als hij een

hap wil nemen, roept de stadsomroeper

‘Mensen, mensen, hier volgt een belang-

rijk bericht’, alle mensen kijken om. ‘We

worden aangevallen door Graaf Willem!

Kijk uit! Ga naar uw’ ...BOEM!!!!  

...wordt vervolgd...

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
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Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

Middenweg 60
1394 AL Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 251563 
Fax 0294 - 252639

• Centrale verwarming en gasapparaten

• Installatie, onderhoud en reparatie

• Vloerverwarming

• Zonneenergie

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

TEL. 0294 - 232417
E-MAIL info@demper-consultancy.n

In deze rubriek wordt maandelijks een

Vreelandse middenstander in de schijn-

werpers gezet. Op de valreep interview ik

Henk Dalhuisen, onze slager in het dorp.

Iemand als Henk die al zolang de ‘slagers-

kar’ trekt in Vreeland verdient het om

een plekje te krijgen in deze rubriek.

Eerst even wat feiten voordat we begin-

nen; Henk zit al 44 jaar in het vak en

komt uit een echte slagersfamilie (broer,

vader e.d.). Hij heeft deze zaak in 1978 ge-

kocht en in 1981 verbouwd. Het pand

staat te koop en Henk wil er mee stoppen

zodra verkoop een feit is. Het is maar dat

u het weet.

Als je met Henk praat hoor je dingen die

passen in het huidige tijdsbeeld; Henk be-

schrijft de demografische veranderingen

over de jaren waaronder de komst van

‘import’ Vreelanders die vaak buiten het

dorp werken en hier ook niet hun bood-

schappen doen. Het dorp is voor de verge-

ten boodschappen zo geeft hij aan. Ook

noemt hij de veranderende eetpatronen

en de toenemende behoefte aan gemak

waardoor de slager in het dorp het al snel

minder druk krijgt.  

Zoals elke slager heeft de BSE crisis van

1997 (u weet nog wel van die gekke koei-

en) het bedrijf hard geraakt. 

Henk heeft sinds die periode besloten te

stoppen met slachten terwijl hij wel de

mogelijkheid zou hebben maar gebruikt

wel zijn ‘eigen’ boer met topkwaliteit

koeien. 

Kwaliteit van een slager begint al bij de in-

koop. Het rundvlees van een slager wat

vers wordt aangeleverd door een eigen

mester die instaat voor de malsheid van

het vlees en voor het welzijn van zijn die-

ren zorgt ervoor dat het mooie product

niet wordt gedegradeerd tot een weggooi-

artikel. (red. bron slagerswereld.nl )

Zo, dat is eruit. Henk staat dus voor zijn

kwaliteit en vindt het vak leuk. Tegen de

trends kun je niet vechten en 44 jaar is

best wel een lange tijd dus als het pand

wordt verkocht stopt hij ermee. Tot die

tijd kunt u natuurlijk wel bij Henk te-

recht voor de kwaliteitsprodukten waar

hij voor staat, we noemen zelfgemaakte

rookworst, gekookte worst, grillworst en

osseworst maar ook het rookvlees en de

ham is uit eigen keuken.

Alhoewel Henk realist genoeg is om te

zien dat hij de trend tegen heeft vind hij

het egenlijk best een beetje jammer dat

het zo moet aflopen voordat hij stopt.

Zucht, denk ik, weer een echte vakman

die ons gaat verlaten. Misschien moeten

we nog allemaal even een eigen gemaak-

te worst bij hem kopen voor hij stopt, dan

weten we wat we gaan missen.

Wilma Werkheim

In de schijnwerper!
Interview met Henk Dalhuisen, de slager van het dorp

Op 20 juni zingt het Nieuwe Koor

Vreeland in de grote kerk in Vreeland de

Petite Messe Solenelle van Rossini. Onder

leiding van dirigent Robert Hoving.

Aanvang van dit concert is om 20.15 uur.

en de kaarten à h 13,00 zijn verkrijgbaar

via hetnieuwekoor@zingenzo.nl 

of  telefonisch 0294-291366. 

Vooraankondiging Concert
het Nieuwe Koor Vreeland
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Onlangs is een nieuw rieten dak ge-

maakt op het karakteristieke huis

Boslaan 2. Voor veel mensen een idylli-

sche droom, dit romantische huis met

zijn pilaren en koepeluitbouw aan de

waterkant. De verwaarloosde staat waar-

in het dak zich bevond, leverde lang een

vrij trieste aanblik. Gelukkig is de riet-

kap nu weer in opperbeste staat. Op de

historische foto uit 1900 zien we ditzelf-

de huis, en wat opvalt, is dat het riet er

toen ook zeer slecht aan toe was! Kale,

opgevulde plekken zijn op het ronde

deel te zien. 

Tot 1906 hoorde dit huis bij het er

schuin tegenover liggende Slotzigt; toen

is het aan derden verkocht. Het huis be-

staat uit twee delen onder één kap. Het

vierkante deel aan de straat was de voor-

malige koetsierskamer van Slotzicht. De

Amsterdamse koopman/bankier Dirk-

Jan Voombergh kocht Slotzicht in 1808

en bouwde een koepelkamer tegen de

koetsierswoning aan. Voombergh bouw-

de trouwens ook de rechthoekige

Empire aanbouw van Slotzicht tegen

een ouder huis aan. Die aanbouw uit

1811 bepaalt nu het aanzien van het

huis, terwijl de delen daarachter uit de

18de eeuw stammen.

Voor het koepelhuis is aan de linkerkant

op de oude foto nog een schuur te zien.

Deze staat niet meer op deze plek, maar

is later verplaatst naar de boerderij van

de gebroeders Griffioen bij de voormali-

ge Knollenbrug (nu het verlengde van de

Lindengracht waar je overheen komt als

je vanuit het dorp richting het fietstun-

neltje onder de N 201 gaat).

De Boslaan was voor 1925 een zandpad,

waar paarden, koetsen en honden/gei-

tenkarren, handkarren en paard en wa-

gens over reden. Opvallend op de oude

foto is het gezin, dat in hun zondagse

pak met hoedjes op voor de fotograaf po-

seert. 

Op de foto die recentelijk is gemaakt,

zien we een iets ander aanzicht dan in

1900. De houten schutting is vervangen

door een heg, de bomen langs de weg

zijn verdwenen en de bossen aan de

rechterkant van de weg (niet voor niets

heet deze weg ‘Boslaan’!) zijn gekapt. Op

dat terrein is in de jaren dertig het huis

gebouwd dat aan de rechterkant nog net

is te zien. En de ouderwetse kinderwa-

gen is nu vervangen door een moderne

‘koets’!

JJ

Heeft u tips, opmerkingen of foto’s, dan kunt

u contact opnemen met Juliette Jonker op

232695 of j.jonker@wxs.nl.

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

Bruiloften, partijen, recepties, vergaderingen, 
presentaties en seminars

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

Vreeland vroeger...

...en nu!

Breedstraat 13
3633 AX Vreeland

Telefoon 0294 - 231301
&

Winkelcentrum Breukelen-Noord
Telefoon 0346 - 262 434

Fax 0346 - 264 080

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

Het ‘koepelhuis’ aan de Boslaan
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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

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 atutelefoon
• teven 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

Ook dit jaar is het het comité, dankzij de

oliebollenactie van oktober jl., weer gelukt

om een seniorentocht te organiseren en

wel op donderdag 4 september a.s. We heb-

ben er voor gekozen om het dit jaar weer

eens wat verder van huis te zoeken. Dit

hoeft geen beletsel te zijn om mee te gaan,

want we maken geregeld tussenstops zo-

dat er regelmatig gelegenheid is om van

het sanitair gebruik te maken. 

We gaan dit jaar naar DOUWE EGBERTS in

Joure. In 1753 begonnen Egbert Douwes

en zijn zoon Douwe Egberts in het winkel-

tje ‘De Witte Os’ in Joure een handelson-

derneming, die zich bezighield met het

importeren van koffie, thee en tabak. Ook

lieten zij een koopvaardijschip bouwen

waarmee de wereldzeeën werden bezeild

om deze producten naar Friesland te bren-

gen. Dat was het begin van een koffietradi-

tie die zijn weerga niet kent. In Museum

Joure dat wij bezoeken, wordt uitgebreid

aandacht besteed aan deze traditie.

Daarnaast vindt men er collecties op het

gebied van oude Friese ambachten zoals

tabaksfabricage, de Friese klokkenindus-

trie, kopergieterij, goud- en zilversmederij

en het bakkers- en drukkersambacht.

Verder zijn er een natuurhistorische col-

lectie, moderne kunstexposities en het ge-

boortehuisje van Egbert Douwes. Het win-

keltje ‘De Witte Os’ bestaat nog steeds en is

thans ingericht als museumwinkel. Aan

deze geheel in oude stijl ingerichte kruide-

nierswinkel, waar vervlogen tijden tot le-

ven komen, moet u beslist even een be-

zoekje brengen. U zult uw ogen uitkijken

op al de producten uit grootmoeders tijd

en .... kopen kan ook.

De dag duurt van 08.30-18.30 uur. Prijs per

persoon in j 15 inc. koffie, lunch en bus

(waar kan u nog voor zo’n bedrag een heer-

lijke dag uit?). Voor meer informatie kunt

u terecht bij één der comitéleden: Hil

Severrien tel. 233034, Truus Geelkens tel.

33046, Ties Huisinga tel. 232317 of Henk

Griffioen tel. 231846.

Seniorentocht 2008

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

Tijdens de ledenvergadering van de

Dorpsraad hebben de aanwezige leden

kennis gemaakt met de nieuwe brand-

weercommandant van het korps Loenen:

Bart Richter. De uiteenzetting van de or-

ganisatie en de toelichting van de taken

van de brandweer brachten de nodige

emoties los. Zo werd de heer Richter ge-

wezen op de historie van de brandweer in

Vreeland en werd er gediscussieerd over

de snelheid waarmee het korps ter plaat-

se zou kunnen zijn. De meest bekende ac-

tiviteit van de brandweer is het blussen

van branden. Maar de brandweer doet

veel meer. Zij zijn op alle mogelijke ma-

nieren actief op het gebied van brandvei-

ligheid en rampenbestrijding. Van con-

trole op en advies over bouwvoorschrif-

ten en brandveiligheidsverordeningen

tot het geven van voorlichting. De post

Loenen aan de Vecht is de grootste post

van Loenen. In deze post staan twee tank-

autospuiten. Het vaste personeel is even-

eens in deze post gehuisvest. De repressie-

ve dienst van deze post wordt verzorgd

door 25 vrijwilligers. De heer Richter gaf

aan dat er dringend nieuwe vrijwilligers

nodig zijn die het korps willen komen

versterken. Het wordt gezien als een leu-

ke hobby die geen geld kost en zelfs voor-

deel met zich meebrengt. Naast een gede-

gen opleiding worden er allerlei facilitei-

ten geboden die zowel voor jezelf als het

eventuele bedrijf waarvoor je werkt gun-

stig zijn. Zo ben je na je opleiding ook in-

zetbaar als BHV’er (bedrijfshulpverlener)

en kan je gebruik maken van een voorde-

lig sportabonnement. De brandweer

Loenen is op zoek naar gezonde mannen

en vrouwen tussen de 18 en 45 jaar die in

de gemeente Loenen wonen en het liefst

ook regelmatig op daguren beschikbaar

zijn. Bel voor meer informatie met Bart

Richter (commandant brandweer) 0294-

236218 of  Theo Kranenburg (medewer-

ker preparatie) 0294-236206. Ook de

jeugd van Vreeland heeft kennis kunnen

maken met de brandweer. Op vrijdag-

avond 5 april werd er een brandoefening

gehouden in de nieuwe noodschool te-

genover het dorpshuis. Er was genoeg be-

kijks en velen jonge kijkers zagen zichzelf

later al als zo’n stoere brandweerman.

Neem voor meer informatie een kijkje op

de site: www.brandweerloenen.nl

S.B.

Help jij brandweer Loenen uit de brand?

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348

Smederij NIESSEN
• HANDGESMEDE BUITENLANTAARNS
• HEKWERKEN: NIEUW EN REASTAURATIE
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De oer-vreelander
Stanny Griffioen-Scheepmaker wil graag

de wandeling inruilen voor het comfort

van haar mooie woning aan de Voorstraat.

En zo wordt dit ‘Rondje Zuwe’ een ‘Bakkie

Voorstraat’. Hier is zij geboren, toen nog

‘hoek Voor en Breestraat” genaamd, en het

nog de Kruidenierszaak van haar ouders

was. Haar man Henk is naar eigen zeggen

import, hij is op zijn zevende in Vreeland

komen wonen. Inmiddels zijn ze 40 jaar ge-

trouwd en hebben ze twee kinderen en

drie kleinkinderen, waar ze met veel ple-

zier regelmatig op passen.

Ik vraag of ze ooit Vreeland uit zijn geweest.

Henk is door zijn werk bij de Marechaussee

in tal van landen geweest, zoals Joegoslavië

en in Suriname ten tijde van de december-

moorden. Stanny is Vreeland nooit uitge-

weest. De enige tijd die ze niet in het ouder-

lijk huis doorbracht, was toen ze samen-

woonden op de bovenverdieping van ‘De

Keet’, het groene houten huis aan de Vecht,

voormalige Directiekeet van de Telegraaf.

Toen de benedenbewoonster overleed, zijn

ze ingegaan op het aanbod om de beneden-

woning van de inmiddels gestaakte kruide-

nierszaak te betrekken. Weer thuis.

Voor Stanny en Henk is Vreeland een fijn

dorp met lieve mensen. Als je iets nodig

hebt, is er altijd iemand die je kan helpen.

En de omgeving is natuurlijk prachtig. De

Vecht is zo mooi. Zoals het handsluisje op

weg naar Breukelen, fantastisch. 

De laatste jaren zijn er veel nieuwkomers,

en er is wel verschil. Ze zijn, meer dan de

oude Vreelanders, gevoelig voor zaken als

mooie huizen, waardoor het onderhoud

van de huizen erg vooruit is gegaan. En zij

zijn het ook die de Vreelandbode nieuw le-

ven in hebben geblazen. De oer-vreelanders

zijn meer ingetogen, maar zijn erg attent

en behulpzaam. Onderling, maar ook naar

‘derden’. Bij de vraag of ze iets mist in

Vreeland, roept Stanny direct ‘de Oase’.

Even een patatje of ijsje halen. Die had mo-

gen blijven, al vindt ze de nieuwe bewoners

fijne mensen. Tot slot leidt ze me door hun

riante tuin. Achterin de tuin staan hokken

voor allerlei vogels, waaronder kippen. Die

vind je in alle soorten en maten, overigens

ook in huis. Gekregen van onder meer de

mensen voor wie een tuin is onderhouden

of de post is verzorgd. En dan blijkt dat we

in de tussentijd wel twee keer het rondje

hadden kunnen lopen. Tijd vliegt met

mooie verhalen.

De import-vreelander
Precies op het afgesproken tijdstip belt

Shirley Fagel aan voor het lopen van ons

Rondje Zuwe. Dik ingepakt vertelt ze dat ze

de avond ervoor met haar man Paul een di-

ner heeft verzorgd. Bij de aankoop van ‘de

Oase’, de voormalige patatzaak aan de

Klapstraat, is de horecabestemming geble-

ven. Deze wordt ingevuld door van hun

huis een table d’hotes te maken, waar ze

driemaal per maand een diner verzorgen.

Hij kookt, zij verzorgt de entourage. Naast

haar baan als protocolmedewerkster bij de

KLM, restaurant ‘het Arsenaal’ van Paul en

hun uitgebreide sociale netwerk, geen klei-

ne opgave. Maar ze doen het met liefde, zo-

wel voor het vak als voor het huis. 

Voordat ze hier naartoe verhuisden, woon-

den ze in de wintermaanden in een appar-

tement in Amsterdam-Zuid en in de overi-

ge maanden op een woonboot aan de Kaag.

Het appartement was ze bij de verkoop al

vergeten. De verkoop van de woonboot aan

de Kaag deed meer pijn, ze houdt enorm

van water, maar het was geen boot om op

te overwinteren. 

Bij het zien van de kleine advertentie met

de foto van de oude cafetaria aan de

Klapstraat was het meteen duidelijk. Dit is

de plek waar ze naar op zoek is geweest, en

waar ze met Paul oud wil worden. Dat is nu

twee jaar geleden. Er ging een behoorlijke

verbouwing aan vooraf, maar nu is het tijd

om te genieten. En daarom krijgt het huis

de toepasselijke naam ‘Oeverdroom’. Het

heeft alles dat ze nodig heeft - de oever, het

water, het uitzicht en de pittoreske omge-

ving waarin dit alles zich bevindt. En

Vreeland is een dorp met sociale en geïnte-

resseerde mensen, waarvan ze er al veel

heeft leren kennen. Dat is typerend voor

haar, de hectiek en drukte van werk en so-

ciale contacten en tegelijk de behoefte aan

rust en stilte. Als haar huis of het restau-

rant vol zit met mensen, of als bij Schiphol

iemand haar nodig heeft dan staat ze er.

Als je iets doet dan moet je dat volgens

Shirley vol overgave doen. Daarbuiten wil

ze stilte, hooguit jazz, klassieke muziek of

het geluid van vogels. Ik zie het terug aan

de wandeling. Het lopen zelf vindt ze iets

waar je gewoonweg veel vaker de tijd voor

zou moeten maken, uitwaaien, een ge-

sprek en genieten van de omgeving. Maar

het lawaai van het verkeer kan gestolen

worden. Een boeiende combinatie.

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar

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

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

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

Officiële bekendmakingen
Gemeente Loenen 

Besluiten

Onderstaand worden de door het college genomen beslui-

ten bekendgemaakt. De besluiten liggen met ingang van

heden ter inzage op het gemeentehuis. Indien u het niet

eens bent met een genomen besluit, dan kunt u binnen

zes weken na de verzending ervan aan de aanvrager, tegen

dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij

ons college, Postbus 99, 3632 ZS Loenen a/d Vecht. Degene

die een bezwaarschrift indient kan daarnaast een verzoek

tot schorsing/voorlopige voorziening  indienen bij de

voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector

Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Afwijkende procedures zijn apart vermeld.

Verleende bouwvergunningen

- Kleizuwe 121 te Vreeland / gedeeltelijk vergroten van de

woning (1e fase);

- Singel t.h.v. 24 te Vreeland / tijdelijk plaatsen van 3 con-

tainers;

- Singel 8 te Vreeland / aanbouw aan de achterzijde van de

woning.

Ophalen oud papier

Op zaterdag 17 mei wordt het oud papier opgehaald in de

kernen Vreeland en Nigtevecht. Het is ook mogelijk om in

Loenen het oud papier te deponeren in de papiercontai-

ner op de gemeentewerf, Rijksstraatweg 184. De gemeen-

tewerf is geopend op werkdagen van 13.30 tot 15.30 uur

en op zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur.
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Het is nog steeds lente...

‘Leuk, hè?... er wordt over ons tweeën geroddeld!’

Tijdens de kermis was Wendy van Dijk in het dorp. Bun Wesselink liet zich onmiddellijk met

haar vereeuwigen!

Weer even terug
in Vreeland
Anderhalf jaar geleden vertrok de fami-

lie Schmitz uit Vreeland voor een perio-

de van 3 jaar naar Versailles, in de buurt

van Parijs. Op maandag 21 april was de

familie weer even terug in Vreeland. De

kinderen mochten een dagje meedraai-

en op school en vertelden enthousiast

over hun belevenissen op de internatio-

nale school. Sophie vertelde aan de kin-

deren van groep 5 dat de kinderen in

Frankrijk bijna elke dag aan sport doen

en dat ze met veel plezier meedoet aan

de muzieklessen. Ook liet ze haar agen-

da met weekplanner zien. De kinderen

in Vreeland waren verbaasd over de hoe-

veelheid huiswerk die Sophie elke dag

moet doen. ‘Dan kan je nooit eens lekker

spelen’, riep iemand. Sophie, Pippa en

Dax gaan in Frankrijk met de schoolbus

naar school, dus als je met iemand wil

spelen moet je dat van tevoren afspreken

en in je agenda zetten. De ouders

van Sophie, Pippa en Dax missen de

kleinschaligheid en gezelligheid van

Vreeland. Margriet: ‘Het verrijkt de kin-

deren zo enorm, maar we missen de ba-

sis ook! De kleine gemeenschap. Nu is al-

les verspreid’.

‘Ik vind het hier gezelliger, maar in

Frankrijk kun je meer dingen doen op

school’, besloot Sophie haar verhaal in

de klas.

S.B.

Het Nieuwe Koor Vreeland
Het Nieuwe Koor Vreeland heeft weer

plaats voor nieuwe leden. Het koor heeft

een klassiek repertoire en geeft 1 à 2

maal per jaar een concert. De vaste repe-

titieavond is op dinsdag in Vreeland.

Heeft u interesse? Kunt u noten lezen?

Voor meer informatie kunt u contact op-

nemen met Melle Wierper 0294 230903.


