
Dat het oude gezegde ‘na regen komt zon-
neschijn’ nog altijd opgeld doet, bleek dit
jaar tijdens Koninginnedag maar weer
eens. Koninginnedag 2010 was een mooi
feest, vindt u niet? 
De Koninginnenacht bij Cor was wederom
de perfecte aftrap voor het Koninginne ge-
weld dat komen zou en tot in de late uur-
tjes werd er gedronken, maar vooral ook ge-
danst onder de bezielende leiding van DJs
John en Erik. Rondwandelende herauten
en het vertrouwde klaroengeschal vanaf de
kerktoren maakte de volgende morgen een
nog vredig slapend dorp langzaam wakker.
De gordijnen gingen voorzichtig open en,
na een blik naar buiten geworpen te heb-

ben, zullen velen met ons gedacht hebben
‘als we dat maar droog houden’. En ja hoor,
tijdens het ontbijt begon het langzaam aan
te miezeren, maar het mocht de pret niet
drukken; de opkomst voor ontbijt was mas-
saal en de vele honderden belegde kadetjes
en krentenbollen werden met smaak veror-
berd. Liters koffie, thee, ranja en, ach dat
nipt toch zo heerlijk weg, vele flessen
Oranjebitter gleden door onze kelen. De
broodnodige vitaminen - rabarber en aard-
beien met een verrukkelijke topping, waar-
voor dank aan Wilco en Caroline van de De
Nederlanden - vonden eveneens gretig af-
trek. 
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Van de redactie
Vreeland toonde zich weer op haar best op Koninginnedag,
wat was het een geslaagd feest. U kunt nog nagenieten met een
uitgebreid verslag en foto´s van de vele festiviteiten. Verder
leest u weer van alles over wat er de de afgelopen maand is ge-
beurd in ons dorp en wat er nog gaat gebeuren. Van concerten
tot collectes, van de actie om de brugwachters te laten ‘henge-
len’ met hun klomp tot schoolreünie en musicalkamp. Veel
leesplezier!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Na de presentatie van het Dorpsplan aan
het college van B&W van de gemeente
Loenen is het Dorpsplan in de Algemene
Ledenvergadering aan onze leden uitge-
reikt. De bestuursleden hebben een exem-
plaar voor de leden die niet bij de ALV aan-
wezig konden zijn, persoonlijk overhan-
digd. Het Dorpsplan is voor belangstellen-
den verkrijgbaar bij de Dagmarkt en
Tierelantijn. Koninginnedag was weer
een groots dorpsfeest. Veel dank aan het
Oranje Comité! Het was weer fantastisch
georganiseerd! Helaas zijn er net iets te
weinig vrijwilligers voor het Oranje
Comité. Het zou een erg groot gemis zijn
in het dorp als dit feest niet meer georga-
niseerd kan worden. Daarom; heeft u zin
om volgend jaar mee te denken en te hel-
pen, meld u zich dan aan bij een van de le-
den van het huidige Oranje Comité! Het
bestuur van de Dorpsraad en enkele leden
hebben bij de middagspelen voor een at-
tractie gezorgd, de spectaculaire kabel-
baan. We zijn blij dat we ook een aantal

nieuwe leden kunnen verwelkomen.
De herdenking op 4 mei heeft door inzet
van Reinko Abels en Ietje vd Borne en de
Muziekvereniging de Vecht op mooie wij-
ze bij het monument plaatsgevonden. Het
bestuur van de Dorpsraad zal in de ko-
mende bestuursvergadering bespreken
hoe de organisatie van de herdenking on-
dergebracht kan worden bij een ‘4 mei
Comité’. Ook hiervoor zijn vrijwilligers
van harte welkom, neemt u even contact
op met een van de bestuursleden. 
In de komende periode wil de Dorpsraad
diverse werkgroepen op poten zetten, zo-
dat voor het begin van de zomer er al eni-
ge structuur is. 
De werkgroep N201 is al begonnen. In
juni/juli wordt de N201 besproken in de
Provinciale Staten van Utrecht. De lokale
politieke partijen in de toekomstige ge-
meente zijn nu hun verkiezingprogram-
ma’s aan het voor bereiden. 
De Dorpsraad zal in de komende weken
alle politieke partijen benaderen.

Bericht van de Dorpsraad  

Koninginnedag 2010

Actie ‘Klomp voor de brug-
wachters’ is succes!
Op 30 april jl. startte Gerda Teuns uit Vreeland met haar actie. Dat
de brugwachters niet meer met de klomp mochten hengelen
vond ze maar niets. Teuns: ‘Ik heb eerst overleg gehad met de
Dorpsraad. Vervolgens heb ik een brief gemaakt die bij de
Dagmarkt en Tierlantijn door de Vreelanders ondertekend kon
worden. De tekst in de brief komt uit ons Dorpsplan Vreeland. Ook
voor het gebruik daarvan is toestemming verleend. Inmiddels
hebben we ruim tweehonderd handtekeningen verzameld. De ac-
tie gaat nog even door. Dus er kan nog getekend worden, als u
vindt dat de brugwachters best een centje mogen bijverdienen.’
Als de actie is afgelopen gaat Teuns met haar handtekeningen
naar de betrokken wethouders van de gemeente Loenen. Ze hoopt
op een goede afloop voor de brugwachters die, zoals onder meer
in Teuns’ brief geschreven staat ‘een belangrijke rol spelen in het
binnen de perken houden van baldadigheid’.             C.L.
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De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
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Administratie: Carola Marseille 
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Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 9 juni 2010 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 17 juni.

Protestantse Gemeente Vreeland
zo 23 mei 10.00 ds. R. Abma
zo 30 mei 10.00 ds. S. de Vries
zo 6 juni 10.00 ds. W.S. Duvekot
zo 13 juni 10.00 ds. R. Abma
zo 20 juni 10.00 ds. R. Abma

Ludgerus Parochie
zo 23 mei 10.00 Pastoor Griffioen
ma 24 mei Vormselviering Vinkeveen
za 29 mei 19.00 Pastoor Geurtsen
zo 6 juni 10.00 Pastoor Geurtsen 

Koffiedrinken
za 12 juni 19.00 Past. Huis in ‘t Veld
zo 20 juni 10.00 Pastoor van Os 

Woord en Comm.

Kerkdiensten

Colofon
22 mei Zomerconcert Vreeland Vocaal,

Grote Kerk, 20.15 uur
28 mei Theaterconcert Muziekver. 

De Vecht, aula CSV, 19.30 uur
1 juni Thema avond “Feest!”, HKGL, 

bibliotheek Loenen, 19.00 uur
8 juni Haring happen bij Cor 

vanaf 17.00 uur
7-10 juni Avondvierdaagse
12 juni Eindshow Streetdance, 

Dorpshuis
19 juni Presentatie leerlingen 

Muziekver. De Vecht, 
aula CSV, 16.30 uur

26 juni Brugconcert, 20.00 uur

Vechtzooitje
Gezocht in Vreeland: Af en toe hulp bij ty-
pen ivm  RSI-klachten, tegen betaling
n.o.t.k. 0294- 237750

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
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T

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet
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Al twee keer werd hij tweede, maar eind
april is het hem echt gelukt. Martijn
Verkerk (25), sommelier van De Nederlan-
den, won de Trophée Henriot, ofwel het
NK Sommeliers. Dit betekent dat hij van
alle 19 deelnemers de meeste kennis heeft
van wijnen. Zijn collega bij De Nederlan-
den, Jan Willem van der Hek, werd twee-
de. Om de prijs te winnen moest Martijn
dertig vragen beantwoorden over onder
meer wijnen, wijnregio’s en rivieren in
die regio’s. Daarna moest hij drie destilla-
ten blind proeven en fouten uit een uitge-
breide wijnkaart van 20 wijnen halen. 
Martijn komt uit Werkhoven, maar woont
nu in Utrecht. Al vanaf zijn 18de is hij gek
van wijnen. Na de hotelschool in
Wageningen werkte hij onder meer bij het
Oude Tolhuys in Utrecht en tweesterren-
restaurant Vermeer in Amsterdam. En nu
dus bij Restaurant Hotel De Nederlanden
in Vreeland. 
Op Koninginnedag heeft Martijn een lek-
ker wijntje gedronken om zijn titel te vie-
ren. Door zijn winst op het Nederlands
Kampioenschap verdedigt Martijn in no-
vember ons land in Straatsburg bij het EK.
Martijn acht zijn kans om te winnen zeer
gering. “Er is nog nooit een Nederlander
bij de laatste drie geëindigd. Er zijn deel-
nemers die een half jaar onbetaald verlof

nemen om alle kennis in zich op te kun-
nen nemen. Dat ga ik zeker niet doen.” 
Wilco en Caroline Berends, eigenaren van
De Nederlanden, zijn enorm trots: “Het is
natuurlijk geweldig dat twee van deze jon-
ge wijnfanaten dit op landelijk niveau we-
ten te presteren. Voor onze gasten is het al-
tijd weer een bijzondere beleving wan-
neer wijn en spijs juist op elkaar zijn afge-
stemd en dat de heren interessante achter-
gronden weten te vertellen. De wijnkaart
is spannend met vondsten van kleine
wijnhuizen, maar ook de klassieke top-
pers zijn aanwezig.”

Martijn Verkerk is de beste sommelier
van Nederland

Van Amsterdam tot Utrecht
was het weekend van 8 en 9
mei roze gekleurd vanwege
de Giro d’Italia die door onze
regio racete. Ook Vreeland
werd aangedaan door het pe-
loton, dat van Nederhorst
den Berg over de N201 via
Loenen naar Loosdrecht
ging. Honderden toeschou-
wers hadden zich verzameld
op diverse plekken langs de
Provinciale weg om de ren-
ners aan te moedigen.

Vreeland was even ‘roze’
Quality in food and wines

Fingerfood & diners 

Bedrijfslunches

Catering aan boord

Aankleding & decoratie

www.casacatering.nl    |   info@casacatering.nl

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

Stichting Vreelandse Gemeenschap

De Stichting Vreelandse Gemeenschap zoekt z.s.m:

Beheerder (m/v)
Voor het dorpshuis te Vreeland

Het is de taak van de beheerder het dorpshuis te 
onderhouden en open te stellen voor clubs en 
verenigingen uit Vreeland. Tevens wordt zijn/haar 
initiatief en inzet verwacht voor activiteiten in het 
dorpshuis op sociaal-cultureel gebied.

De beheerder heeft het recht tot exploitatie van 
de bars en keuken van het dorpshuis. 

Ervaring in de horeca is gewenst en bij voorkeur 
woonachtig in de gemeente Loenen.

Voor inlichtingen c.q. sollicitatie kunt u zich richten tot 
de secretaris of de andere leden van het bestuur. 

Namens de Stichting Vreelandse Gemeenschap.

Frans Jilesen, voorzitter Ties Huisinga, secretaris
0294-233980 0294-232357
frans.jilesen@hetnet.nl huisinga.tj@hotmail.com

Ook dit jaar is het het comité, dankzij de
oliebollenactie van oktober j.l., weer ge-
lukt om een seniorentocht te organiseren
en wel op donderdag, 2 september a.s. We
vertrekken om 08.30 uur vanaf het Dorps-
huis. We gaan dit jaar naar het Zuid-
Hollandse. Het prachtige Zuid-Hollandse
plassengebied geniet internationale be-
kendheid. Met de touringcar maken we
een aantrekkelijke rit door deze streek en
uw chauffeur/reisleider zal ervoor zorgen
dat u zoveel mogelijk van dit gebied te zien
krijgt. Tijdens deze rondrit stoppen we
voor koffie met gebak.  De plassen die her
en der in het gebied verspreid liggen zijn
erg populair bij de watersporters. Maar
niet alleen bij de watersporters, want na
de lunch in een restaurant, gelegen aan
een ervan, wordt u getrakteerd op een
rondvaart op de Kagerplassen. Aan boord
van een geriefelijke salonboot zult u
Holland op z’n mooist ervaren. Pittoreske
dorpjes en molens langs de oever vormen

het afwisselende landschappelijke décor
dat aan u voorbijtrekt. De toertocht in de
ochtenduren zal worden onderbroken
voor een pauze op de boulevard van
Noordwijk. U krijgt daar nog even de gele-
genheid de benen te strekken op de boule-
vard of op het strand.
Het is de bedoeling dat we om ongeveer
18.00 uur weer  in Vreeland zullen aanko-
men en aansluitend met de wel bekende
broodmaaltijd in het Dorpshuis de dag
zullen afsluiten. Ook  dit jaar zal de eigen
bijdrage € 20,— per persoon bedragen.
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 na-
melijk Hil Severrien tel. 233034, Truus
Geelkens tel. 233046, Ties Huisinga tel.
232357 of Henk Griffioen tel. 231846.
Wij hopen dat het animo dit jaar weer
groot zal zijn, zowel van de deelnemers
van voorgaande uitstapjes als van hen die
voor het eerst meegaan.

Seniorentocht 2010

Martijn Verkerk (l) en Jan Willem vd Hek
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Burgemeester Boekhoven
memoreerde tijdens zijn toe-
spraak het afschuwelijke dra-
ma tijdens Koninginnedag
in Apeldoorn vorig jaar en de
samensmelting van onze ge-
meente met Breukelen en
Maarssen en eindigde met de
(wat ons betreft profetische)
woorden ‘Vreeland Forever!”
De muzikale omlijsting op
en onder de kerktoren werd
als vanouds verzorgd door de
trots van Vreeland,
‘Muziekvereniging de Vecht’.
Vraag  en aanbod vonden elkaar tijdens de
vrijmarkt, zij het minder uitbundig dan vo-
rig jaar als gevolg van de regen. De
Voorstraat was één uitdragerij van aller-
hande huisraad, boeken, kleding en wat
dies meer zij en onder parasol, partytent of
de luifel van Aloys bleef de handel nog

droog ook! In het Dorpshuis deden onze ge-
ridderden en oud-Oranjecomitéleden zich
ondertussen tegoed aan koffie met oranje-
gebak. De ‘Tour de Vreeland’ barstte rond
het middaguur los. Kinderen en fietsen wa-
ren prachtig versierd en we brengen enke-
le nog maar eens in herinnering: de koek-
hapfiets, de vliegfiets, de knuffelberenfiets
en natuurlijk de voetbalfiets met doel op
de bagagedrager!
Buienradar.nl was de meest bezochte web-
site die dag en de voorspelling kwam uit:
rond één uur brak de zon door en de buien
lieten zich de rest van de dag niet meer
zien. De omgeving van de feesttent vulde
zich snel met een enorme menigte. Heel
Vreeland en verre omstreken stortte zich

op de kinderspelen, de puzzeltocht en na-
tuurlijk de vaste en vloeibare versnaperin-
gen van Robert in de feesttent. De stem-
ming kwam er goed in en iedereen prees
zich gelukkig met het mooie weer.
Het waterspektakel speelde zich uiteraard
weer voor De Nederlanden af. Twee teams

van elk twee spuitgasten
staande op twee pontons
moesten een bal tegen de
ponton van de tegenstan-
der zien te spuiten. Dat viel
bepaald niet mee. Dat de
straal van de brandspuit
geregeld op het hoofd of li-
chaam van de tegenstan-
der werd gericht was uiter-
aard toeval en de enkele ‘af-
zwaaier’ in de richting van
het publiek houden we
maar op domme pech. Erik
Kuperus orkestreerde niet
alleen het waterspektakel,
maar deed ook waar hij het

beste in is: hij kletste de boel vol humor aan
elkaar. Dank Erik! Bijzonder veel dank ook
voor de VVBV (de Voormalige Vrijwillige
Brandweer Vreeland), die jaar in, jaar uit
een niet te missen rol vervult bij het water-
spektakel.
Na afloop van het waterspektakel werd er
genoten van het optreden van onze
Streetdance meiden, werd er gezellig door-
geborreld en van menig visje gesnoept. De
echte ‘die-hards’ stortten zich na zonson-
dergang nogmaals in het feestgedruis bij
Cor - het Koninginnebal was een mooie af-
sluiting van een mooie dag. Uiteindelijk
ging ieder zijns weegs, moe, maar voldaan.
Dat geldt zeker ook voor het Oranjecomité;
we waren moe, maar voldaan. 
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Houd 
Vreeland 

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

Buitenzonwering
Binnenzonwering

Rolluiken
Horren

• Shutters
• Terrasoverkapping
• Lifestyle artikelen
•

Showroom: Nieuw Walden 33
1394 PA Nederhorst den Berg

Tel. 0294-255501 www.rofazonweringen.nl

Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

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

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

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

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

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

Kroon

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

Koninginnedag 2010
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Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Als Oranjecomité prijzen we
ons gelukkig dat we de
Koninginnedag in Vreeland
mogen organiseren. In de (lan-
ge) aanloop naar ieder jaar
weer een nieuwe Koninginne-
dag worden vele plannen ge-
smeed en wordt beroep ge-
daan op vele Vreelanders, die
zich belangeloos inzetten
voor een prachtig feest. Het is
onmogelijk om hier alle
Vreelanders, die zich hebben
ingezet, te bedanken, maar
een aantal willen we dit jaar
graag eens in het zonnetje zetten. Het
Oranjecomité is veel dank verschuldigd

aan Anouk Pruim, Vreelands eigen gra-
fisch ontwerper, die ook dit jaar weer de
flyers en de posters ontwierp en voor u re-
gelde. Ook hulde voor John Kramer die net
als de afgelopen jaren met zijn Middle of
the Road Show de voetjes van de vloer
kreeg bij Cor, de muziek in de feesttent ver-
zorgde en ook het geluid en de muziek ver-
zorgde tijdens het waterspektakel. Anouk,
John, namens het Oranjecomité en na-
mens heel Vreeland: dank jullie wel! 
Daarnaast zijn we dank verschuldigd aan
verkeersregelaars Ed Nakken en zoon,
Willem Groenewoud, Muziekvereniging
De Vecht, onze EHBO, Karens Fouragehan-
del voor tractor en wagen, de kerk voor het
ter beschikking stellen van De Til en toren,
de VVBV, de duw- en sleepboten, alle ouders

en grootouders bij de kinderspelen, en vele
Vreelanders en sponsoren voor al hun gul-

le giften. 
De hulpvaardigheid, het
meedenken, het voor en
met elkaar iets moois wil-
len bouwen en de saamho-
righeid bij een evenement
als Koninginnedag maakt
Vreeland tot wat het is:
Vreeland is een bijzonder
dorp, en dat is het.

Uw Oranjecomité

Prijswinnaars Puzzeltocht
Dit jaar was de puzzeltocht voor
Koninginnedag in een ander jasje gego-
ten: het was een fotospeurtocht vol bijzon-
dere details waar men op moest letten.
Zo’n 75 deelnemers genoten van de tocht,
waaronder veel kinderen, want door de
nieuwe opzet was deze puzzeltocht zeer
geschikt voor de jeugd. Volgend jaar
wordt deze trend voortgezet, dan weet u
dat alvast!

Van de 9 deelnemers met 0 fouten heeft de
jury drie winnaars getrokken. Deze heb-
ben inmiddels een prachtig donkerblauw
poloshirt met het wapen van Vreeland
ontvangen. De winnaars waren: Coby
Boerstra, M. Hulsman en Irmgard
Michielsen. Veel plezier met de prijs en tot
volgend jaar!
De samenstellers, Peter Nagtegaal 
en Juliette Jonker-Duynstee (HKGL)

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!

Het jaarlijkse zomerconcert van Vreeland
Vocaal in de Grote Kerk Vreeland staat dit
jaar op 22 mei vooral in het teken van
Händel, Offenbach, Purcell en Mozart. Georg
Friedrich Händel krijgt de hoofdrol!
Vreeland Vocaal zingt namelijk de
Coronation Anthems. Ook dit jaar wordt het
koor weer bijgestaan door professionele solis-
ten, te weten Risako Kurosawa (sopraan),
Laetitia Smit (alt mezzo), Leon van Liere (te-
nor) en Coert van den Berg (bas). Koor en so-
listen worden begeleid door top pianist
Markus Hadulla. Hadulla heeft al veel prij-

zen op zijn naam staan en heeft deelgeno-
men aan masterclasses met prestigieuze mu-
sici waaronder Elisabeth Schwarzkopf en
Dietrich Fischer-Dieskau. Kaarten voor het
concert à €13,50 kunnen telefonisch worden
gereserveerd onder nummer 0294-231409;
of per e-mail vreelandvocaal@gmail.com on-
der vermelding van uw naam en het aantal
kaarten. Op 22 mei kunnen er - indien nog
beschikbaar - ook nog kaarten ‘aan de zaal’
worden gekocht. De aanvang van het con-
cert is 20.15 uur. En de sfeervolle Grote Kerk
is vanaf 19.45 uur geopend.

Vreeland Vocaal geeft zomerconcert
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De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 06 134 60 394

Schumacher Schilders is een familiebe-
drijf opgericht in 1935 door de opa van
Theo, Martinus Schumacher. Nooit heeft
Theo het nodig gevonden een interview te
geven.  Zijn vader deed dat één keer toen
hij 50 werd en Theo net bij de zaak kwam.
Nu dus wel met als reden dat de zaak 75
jaar bestaat en er een nieuwe winkel ge-
opend gaat worden.
Opa (Martinus Schumacher) kwam vanuit
Rotterdam naar Loenen omdat er begin
dertiger jaren te weinig werk was in
Rotterdam voor een vakschilder. Opa be-
landde in Loenen ‘op de gok en de bonne-
fooi’. Met een referentiebrief van zijn vori-
ge werkgever kon hij bij schilder Van
Ieperen in de Dorpsstraat aan de slag.
Schilder Van Ieperen had zijn bedrijf in
het huisje waar later Martine Bijl gewoond
heeft, tegenover de oude pastorie. Het be-
drijf lag aan de straatkant en hij woonde
erachter met z’n gezin. Martinus werkte
daar korte tijd in dienst en nam in 1935,
voor 10 gulden, het bedrijf over. Rond 1950
kocht Martinus het pand Molendijk 30 in
Loenen en liet daar naast een werkplaats
bouwen. In die werkplaats is Schumacher
Schilders nog steeds gevestigd.
Rond 1970 ging de vader van Theo, Kees
Schumacher, naast de werkplaats wonen
en verhuisde zijn opa naar de overkant.
Opa Martinus bleef tot z’n 70ste meewer-
ken in het bedrijf dat zijn zoon had overge-
nomen. Volgens de verhalen kon hij met 2
handen tegelijk schilderen. Hij was eigen-
lijk linkshandig maar dat mocht vroeger
niet. Je werd op school gedwongen met
rechts te schrijven. Zo ontwikkelde hij 2
rechterhanden waardoor hij in staat was
om met de ene hand de verf op te zetten en
tegelijkertijd met de andere hand af te
schilderen.
Ruim 25 jaar geleden nam Theo het bedrijf
van zijn vader Kees over. Naast Theo en zijn
vader was er toen één werknemer. Nu wer-
ken er 25 schilders en wordt het kantoor
gerund door Theo en Bart. Bart kwam bij
Theo werken toen hij 18 jaar was en schil-
derde 13 jaar voor hij op kantoor begon.
Van oorsprong was hij timmerman maar
schilderen vond hij mooier. Hij leerde het
vak bij Theo: 4 jaar lang 4 dagen praktijk
en 1 dag school. Nog steeds hebben ze veel
mensen in dienst die ze zelf hebben opge-
leid.
Wat beviel Bart zo? “De sfeer in het bedrijf
is goed. En de jongens mogen mooi werk
maken.” En dan heeft Bart het over het am-

bachtelijk schilderswerk en de klanten die
dat zo waarderen. 
Theo vindt het eigenlijk niet nodig dat ik
het zeg maar hij is meesterschilder, d.i. een
soort cum laude afsluiting van zijn schil-
dersopleiding. Volgens Theo beheerst zijn
15 jaar jongere broer, Kees, die ook in het
bedrijf werkt veel meer technieken dan hij-
zelf, zoals marmer en hout imitaties, ver-
guldwerk (aan bijv. hekken) en penseel-
werk (denk aan de handgeschilderde na-
men op voordeuren). Hij is de creatieve
man. Dat soort technieken is o.a. nodig
voor de opdrachten van Monumenten-
zorg. Ga maar eens een kijkje nemen in de
grote kerk van Loenen, één van de parade-
paardjes van Schumacher Schilders. 
En dan is er nu ook een nieuwe winkel in
stoffering, behang en vloerbedekking:
‘Schumacher Kleur en Interieur’.  Een to-
taalpakket voor binnenhuisadviezen. Dat
was al lang een droom van Theo. Toen het
pand van de fietsenmaker in de Brugstraat
weer vrij kwam, waar voorheen de heer
Van Oort zijn in oude kleuren gespeciali-
seerde verfwinkel had, was dat voor Theo
het ‘nu of nooit moment’. Van Oort, die ei-
genlijk al met pensioen is, vindt het fantas-
tisch al zijn kennis en expertise nog een
keer in te kunnen zetten. 
Arie van Rooyen, jarenlang voor veel klan-
ten het aanspreekpunt binnen het schil-
dersbedrijf gaat zich nu uitsluitend met de
winkel bezighouden.
En Theo? Die moet misschien de oude be-
drijfsfiets van zijn opa weer eens uit het vet
halen. Dan kan hij gemakkelijker op en
neer pendelen tussen werkplaats en win-
kel. R.B.

Restaurant Het Arsenaal, 
Brasserie Paul Fagel met de Binnentuin 

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

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

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

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

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

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

in de mediterrane Binnentuin van Het Arsenaal.

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

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

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

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

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

Praktijk voor Creatieve Therapie

Bedrijvigheid in en rond Vreeland
Theo Schumacher en Bart van Melsen 
van Schumacher Schilders 

In de week van dinsdag 25 mei t/m zater-
dag 29 mei gaan ruim 35.000 vrijwilligers
op pad om huis aan huis te collecteren
voor het Nationaal Epilepsie Fonds. Het
thema van de nationale collecteweek is:
‘Epilepsie maakt geen onderscheid, u
wel?’.  De opbrengst van de collecte is be-
stemd voor wetenschappelijk onderzoek,
voorlichtingsactiviteiten, het organiseren
van begeleide vakanties voor mensen met
epilepsie en individuele hulp. In

Nederland zijn er 120.000 mensen met
epilepsie. Het merendeel van deze men-
sen is aanvalsvrij dankzij medicijnen,
maar 30% blijft veel last houden van aan-
vallen. Geld voor epilepsiebestrijding, on-
derzoek naar het ontstaan ervan, voor-
lichting en voor een betere zorg en behan-
deling van mensen met epilepsie is daar-
om hard nodig. Het Nationaal Epilepsie
Fonds krijgt geen subsidie van de overheid
en is daarom afhankelijk van uw giften!

Collecte epilepsiebestrijding start 25 mei

Bart (l) en Theo
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Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

Vanaf nu: 
BROOD en BANKET van 

Bakkerij VOOGES

Bake Off
In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

de Angstel
LIJSTENMAKERIJ

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

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

van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991

Donderdag 22 en maandag 26 april
vonden de spannende jaarlijkse on-
derlinge wedstrijden plaats voor de
turnleden van gymnastiek en sport-
vereniging DOS Vreeland. De jongens
beten het spits af en streden in drie
leeftijdsgroepen om de prijzen voor
de onderdelen gelijke brug, rek,
sprong en lange mat. De winnaars wa-
ren: 
Jongens 5-7 jaar: 1) Luka Kuperus, 2)
Dax Schmitz, 3) Dimo Goudsmit. 
Jongens 7-9 jaar: 1) Marnix Hazelhoff,
2) Oscar van Dis, 3) Alec Lindenkamp
Jongens 10-14 jaar: 1) Jelle de Vries, 2)
Tommy van Toor, 3) de jarige Chiel
Kaandorp. 
De wisselbeker is voor een jaar gegaan
naar Marnix Hazelhoff, die op 8 mei  3de
werd bij de tweede voorronde van de he-
ren turncompetitie. Hij mag door naar de
finale op 12 juni. Oscar deed ook met deze
wedstrijd mee, beide jongens turnen ben-
jamin, 3e divisie, NTS 13. Oscar behaalde
de 20e plaats. Op maandag 26 april waren
eerst de kleuters en later de meisjes aan de
beurt. Winnaars waren: 
Meisjes 5-7 jaar: 1) Pink van Dijk, 2) Renée
Ypeij, 3) Anne Leonhardt
Meisjes 7-9 jaar: 1) Britt van Kampen, 2)
Eke Verhoeff, 3) Kiki Lutje Beerenbroek
Meisjes 9-11 jaar: 1) Margaux Linden-
kamp, 2) Maartje Fokker, 3) Swaan Bongers
Margaux kreeg, met maar 0.1 punt ver-
schil op Britt, de wisselbeker mee naar

huis. Dankzij de inzet van vele vrijwilli-
gers, leiding, jury en bestuur, was dit weer
een zeer geslaagde dag voor de jeugdle-
den van DOS. Erg blij is het bestuur met de
ouders die zich hebben ingeschreven om
DOS te ondersteunen bij de diverse activi-
teiten. Alle uitslagen en foto’s kunt u vin-
den op www.dosvreeland.nl.  
Op Koninginnedag heeft de afdeling
streetdance een mooie show gegeven. Een
goede repetitie voor de eindshow die op
12 juni in het Dorpshuis van Vreeland
wordt gegeven. Van 7-10 juni lopen we
met DOS weer mee met de
Avondvierdaagse in Loenen. Opgeven kan
via het inschrijfformulier die op de websi-
te DOS geplaatst gaat worden. Ook ‘niet-le-
den’ mogen natuurlijk gezellig met ons
meelopen. Maar meld je wel tijdig aan
want na de sluitingsdatum worden geen
inschrijvingen meer geaccepteerd. 

Onderlinge wedstrijd DOS Vreeland
prijsuitreiking kleuters

In juni organiseert de MLDS weer de jaar-
lijkse collecte. In de week van 14 tot 19
juni trekken collectanten eropuit om geld
in te zamelen voor de strijd tegen aandoe-
ningen aan maag, lever of darmen. Ook in
Vreeland en Loenen willen we graag in
elke straat en wijk aan de deur komen. Dit
kan als er voldoende collectanten zijn!
Jaarlijks worden er tienduizenden men-

sen getroffen door een aandoening aan
maag, lever of darmen. De jaarlijkse col-
lecte is voor de MLDS een belangrijke bron
van inkomsten om de strijd tegen spijsver-
teringsaandoeningen te kunnen blijven
voeren. Wie een paar uur over heeft voor
dit mooie doel, kan ons bellen. Ook voor
meer informatie.
Marian Groen-Klooster, Tel.233486

Collecte Maag, Lever en Darm Stichting

Lezers schrijven
“Het loopje Spoorlaan”
De geroutineerde Spoorlaanloper heeft
inmiddels allang gehoord dat de grutto’s
weer van de partij zijn, evenals de scho-
leksters (zwart/wit met lange rode snavel),
de kieviten, en de tureluurtjes (roept eigen
naam tijdens vlinderachtige baltsvlucht).
Het speenkruid bloeit volop met gele ster-
retje tussen ronde, glimmend-groene
blaadjes. Het jonge blad werd vroeger wel
gebruikt tegen scheurbuik. Het bevat veel
Vitamine C. Veel mensen vragen me naar
de grappige piepkleine witte bloempjes
tussen de stenen van het straatje bij ons
huis. De naam is Vroegeling, een van de
eerste bloeiers van het seizoen. Het is een
Kruisbloemige. De vier bloemblaadjes zijn
gespleten, waardoor het lijkt of er meer
dan vier zijn.  Let ook eens op de wilgen-
struiken aan het eerste stuk van de
Spoorlaan buiten de bebouwde kom. Aan
de linkerkant staan er vijf. De tweede staat
nu ik dit schrijf (9-4) goudgeel te bloeien.
Het is een mannetje. Stuifmeel en honing-

geur in overvloed. Zodra de zon schijnt ko-
men er insecten op af. De andere vier staan
er wat grauwtjes bij. Maar als je goed kijkt
en ruikt dan valt er ook hier wat te halen.
Elk katje is een bloeiwijze die bestaat uit
een heleboel bloemetjes. Elk klein bloe-
metje is nauwelijks meer dan een stam-
per, een vruchtbeginsel en een honing-
kliertje. Dat zijn de vrouwtjes, die straks
zaden dragen met een kuifje om op de
wind mee te waaien. Het bekende wilgen-
pluis. Ook de  hoge populieren zitten vol
katjes. De mannelijke katjes vallen na de
bloei en masse af. De weg ligt dan vol met
bruinige kwastjes, die een heel speciale
balsemgeur hebben. Eventuele vrouwelij-
ke katjes vallen natuurlijk niet af. Iets la-
ter werpen de bladknoppen hun kleverige
schutblaadjes af, zodat de bladeren kun-
nen ontluiken. Je schoenzolen worden er
plakkerig van. Ik kreeg leuke reacties over
de Nijlganzen van de vorige keer. Bedankt!
Annet Kessler, De Oude Tol
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Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woendag 10.00 - 13.00 uur

Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 

Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

SPECIAL Op bezoek bij
Burgemeester Boekhoven

Vorige maand gingen de Razende
Reporters erop uit. En niet zomaar! We
mochten voor een keertje de Burgemees-
ter van onze gemeente interviewen. Dus
op naar Loenen waar we werden ontvan-
gen door Burgemeester Boekhoven. Juist
die dag moest hij snel weer weg. In de
Tweede Kamer in Den Haag werd besloten
dat de gemeente ‘Stichtse Vecht’ wordt op-
gericht. Hieronder lees je meer daarover.
De Burgemeester heeft een prachtige ka-
mer met uitzicht op de molen. Het was
erg leuk om hem te spreken. Na afloop
kregen we nog een rondleiding door het
Gemeentehuis van de gemeentesecreta-
ris. Misschien wel voor het laatst. Want
het Gemeentehuis gaat aan het einde van
het jaar verhuizen. Lees nu gauw meer in
het interview!

Swaan en Lieke doen de eerste kennisma-
king met Burgemeester Boekhoven

Hoe bent u burgemeester geworden?
Ik stuurde een brief naar de koningin.
Die stuurde hem door naar de commissa-
ris van de koningin in de provincie waar
de gemeente ligt. Er zijn soms meer dan
40 mensen die burgemeester willen wor-
den. En iedereen kan het ook worden.

Waarom bent u burgemeester geworden?
Omdat ik het leuk vind om problemen op
te lossen.

Hoe oud bent u?
Ik ben 69 jaar oud. En ben dit jaar 40 jaar
burgemeester, Want ik ben begonnen
toen ik 29 was.

Heeft u huisdieren?
Ja, wij hebben een poes. Die heet Puck, die
is 19 jaar. En het is onze 3de poes.

Houdt u veel van dieren?
Ja, en het meest van ons poesje Puck

Heeft u kinderen?
Ja, ik heb 1 dochter en 2 zoons. De oudste
is een zoon (39 jaar). En de jongste is ook
een zoon(die is piloot)

Heeft u het druk?
Vroeger wel,maar nu wat minder.

Madelein vraagt over het werk van de
Burgemeester

Wat doet een burgemeester?
De burgemeester is niet de baas van de ge-
meente. Iedere zes jaar wordt hij be-
noemd; de gemeenteraad iedere vier jaar.
Zijn hoofdtaak is het organiseren van
werkzaamheden en hij let ook op de vei-
ligheid en de openbare orde. Hij is de baas
van de brandweer. 

Als alle mensen in het dorp iets willen (speel-
tuin of zwembad), zou u dat in uw eentje kun-
nen oplossen?
Nee, dat kan ik niet alleen maar wel sa-
men met de gemeenteraad.

Jet & Madelein hebben vragen over veilig-
heid in ons dorp

Wat vindt u van het stelen uit schuurtjes in
Vreeland?

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

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

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

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

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

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

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

Geldig voor 2 kids tot 31 december 2010

www.tunfun.nl V
rB

�

Lezen is goed, luisteren anders

Na het boek en het toneelstuk komt 
nu de hoorspelversie van Tirza 
van Arnon Grunberg, het boek 

dat bijna alle prijzen won.
Met Hans Dagelet, Isa Hoes,

Silvia Hoeks en Juliette van Ardenne.

Een hoorspel: Het  perfecte cadeau,
ook voor jezelf.

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

Nu ook te koop bij Tierelantijn!!!

Vreselijk, maar mensen kunnen er zelf
ook wat aan doen. Zoals de deur dicht
doen als je weg gaat, of het raam dicht-
doen.

Wat vindt u van het stelen?
Je mag niet stelen vind de burgemeester.
Een appeltje van de buurman misschien
die op de grond lag. Maar het mag niet!

Krijgt Vreeland misschien een aquaduct?
Het is heel druk op de weg dus vind hij het
een goed idee. Het is al een paar keer ter
sprake gekomen. Maar op het moment is
er nog echt niet genoeg geld voor!

Wanneer wordt de gemeente uitgebreid?
Op 7 April werd dat beslist (de dag dat wij
de burgemeester interviewden) in de
Tweede Kamer.  Dan gaan Maarssen,
Loenen, Breukelen en Vreeland bij elkaar.
De nieuwe gemeente heet dan ‘’de
Stichtse Vecht’’. In Vreeland zal je er geen
last van hebben!

Nena & Bibbi stellen de laatste vragen aan
de Burgemeester over het milieu

Vindt u het milieu belangrijk?
Ja, zeker heel erg belangrijk. Ook de ge-
zondheid van alle mensen, want er han-
gen allemaal slechte gassen in de lucht.

Bent u groen?
Nou ja, groen blauw

Wat doet u aan het milieu?
Zodra er iets is dan doe ik er ook iets aan.

Met wie praat u over het milieu?
De wethouder en gemeentesecretaris

Nu moest de Burgemeester heel snel in de
auto naar Den Haag! Na de rondleiding za-
ten we nog even in de tuin daar. Hartelijk
dank iedereen in het Gemeentehuis na-
mens de Razende Reporters!

WEETJES

Wist je dat....
.....de burgemeester weleens een ketting
draagt? Dat heet een ambtsketen. Een ket-
ting van zilver met een penning eraan.
Die is in 1852 door Koning Willem II be-
dacht omdat burgemeesters een herken-
ningsteken moesten dragen. De penning
van de ambtsketen heeft op de achterzijde
vaak nog een beeltenis van koning
Willem III en op de voorzijde het gemeen-
tewapen. 

En wist je dat....
.... de burgemeester de ambtsketen moet
dragen tijdens de gemeenteraadvergade-

ring en bij een ontvangst van een
Commissaris van de Koningin, een minis-
ter of de Koningin. Maar ook als hij of zij
zich in het openbaar vertoont in geval van
brand, bij oproer of als er iets ander ergs
gebeurt.

En wist je ook dat....
... .in een brief jouw  vraag, wens of klacht
aan de burgemeester of de gemeenteraad
kunt sturen? Op de site van de gemeente
(nu nog www.loenen.nl) staat het adres! Je
krijgt altijd een antwoord.

PRIJSVRAAG

Eerst de oplossing van de vorige keer!
Goed gedaan, Bart de Veer! Jij had het als
enige helemaal goed. Op de foto staat een
hele jonge duif met geel dons!  
Bart, bij Tierlantijn ligt een verrassing
voor je klaar! Ga je er even langs om je
prijs te halen?

NIEUWE PRIJSVRAAG

De nieuwe Prijsvraag is moeilijker dan je
denkt!
PRIJSVRAAG MEI: Op welke datum pre-
cies is door de Tweede Kamer besloten om
de herindeling van de gemeente Loenen
te laten doorgaan?
Mail voor 7 juni je antwoord naar:
info@vreelandbode.nl o.v.v. Prijsvraag Mei
Kinderpost

Verslag prijswinnaar 
Malaria No More

Ik had vorig jaar met school van Malarija
no mor een eetentje in de nederlanden ge-
wonnen. er waren hapjes die ik niet lek-
ker vond maar ik kreeg wel drie pannen-
koeken en die waaren heel lekker en als
toetje kreeg ik een heele leuke appel. ik
was er met martijn, karin, michiel en jet
en zij vonden de andere hapjes wel heel
lekker. 
Oscar van Dis (8 jaar)

Gezellig 1-4 pers. boshuisje te huur in Bergen op Zoom.
Met mogelijkheid voor het opzetten van tenten. Meer info op 
www.boshuisjebergenopzoom.nl  of bel Sandra: 0294 231182 (na 19.00 uur) 
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Machinaal borduren van logo’s & namen
Tevens levering van sport, promotie- 
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

Loopt u wel eens het prachtige Vredelandse Klompenpad? Dit pad, een initiatief van
Landschap Erfgoed Utrecht, loopt door het dorp, via de Nigtevechtse-weg, langs boom-
gaarden, over het terrein van de verdwenen buitenplaats Welgelegen en via het
Amsterdam-Rijnkanaal weer terug naar Vreeland. Dit pad wordt onderhouden door de
gemeente, maar gebreken in bewegwijzering, hekjes, bruggen e.d. worden geconstateerd

door vrijwilligers. Door de grootte van de groep vrijwilli-
gers hoeft iemand maar 2 keer per jaar het pad ‘na te lo-
pen’. Als u zin heeft om deze groep te versterken en uw
steentje bij te dragen als ‘vrijwilliger van het
Klompenpad’, meld u dan aan bij de coördinator: Kees
Beelaerts van Blokland, keesbvb@groenpartners.nl

Vrijwilligers gezocht voor Klompenpad

Haar wereld was Vreeland!

Vrolijk komt juf Vera op haar laatste werkdag,
na een overnachting bij kaasboerderij De
Willigen, aangefietst bij basisschool CSV. Juf Vera

werd verrast met een lied, een humoristische
teamact en een heerlijk feestbuffet. Juf Vera is 8
jaar remedial teacher geweest op de basisschool.

TOP OCCASIONS VAN UW DEALER IN WIJDEMEREN
Clio Dynamique Diesel 5drs. 91.000 km. zilvermet. 04-2007 13.950,-
Kangoo Alize 1.6 83.000 km. aquamet. 10-2004 8.950,-
Megane Expression 1.4 3drs. 32.000 km. zilvermet. 06-2005 10.950,-
Megane Authentique 1.4 5drs. 34.000 km. d.blauw 09-2004 9.950,-
Megane Estate Diesel 117.000 km. d.blauw 11-2005 13.250,-
Scenic Expression 1.6-S-Aut 104.000 km. zilvermet. 03-2003 9.950,-
GrandScenic Privelege 2.0 aut. 75.000 km. beigemet. 01-2006 17.950,-
GrandScenicBusiness-LineDiesel 72.000 km. grafitmet. 06-2008 19.950,-
Laguna 2.0 Dynamique 138.000 km. grafitmet. 03-2002 8.950,-
Laguna 2.0 Dynamique 39.000 km. blauwmet. 04-2005 19.950,-
Laguna Estate 1.8 Tech-Road 85.000 km. l.blauwmet. 03-2004 13.750,-
Espace Privilegé 2.0-T 117.000 km. d.blauwmet. 11-2003 14.800,-

OVERIGE MERKEN:
Chrysler Neon 1.6 38.000 km. d.blauwmet. 03-2002 6.950,-
Citroen 2.0 C-5 113.000 km. grafitmet. 07-2004 8.750,-
Daewoo Matiz 5drs 39.000 km. rood 08-2004 4.250,-
Ford Fiesta 1.4 Futura 43.000 km. zwartmet. 08-2006 9.650,-
Hyundai Coupe 2.0 FX 117.000 km. d.groenmet. 10-1996 3.250,-
Mercedes B-200 automatic 43.000 km. grafitmet. 10-2005 24.750,-
Opel Zafira 1.8 Elegance 142.000 km. d.blauwmet 05-2001 5.650,-
Saab 9-3 2.0 5drs. 167.000 km. zwartmet. 04-1999 4.500,-

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.

Laatste werkdag juf Vera

Vreelanders, namens de fami-
lie wil ik iedereen bedanken
voor de kaarten, bloemen en
lieve woorden na het overlij-
den van onze moeder Martina
Geertruida Zwiers - Maasakker.
Onze moeder was een hard
werkende, lieve en zorgzame
vrouw met het hart op de tong,
die zielsveel hield van Vreeland.
Haar wereld was Vreeland!
Ze vond het heel erg jammer dat alles zo veranderde.
Ze wond zich op over het koopgedrag van nu en zei
dan altijd: “de mensen moeten in hun eigen dorp ko-
pen, straks is er geen enkele winkel meer...”.
Ook schroomde ze niet om dit tijdens haar bezoekjes
aan de winkels uit te dragen.
Voor diegenen die zij niet heeft kunnen bereiken zeg
ik het nogmaals namens mijn moeder: “Koester jullie
mooie dorp en jullie kleine zelfstandigen”.
Wil je ook nog het juiste gevoel erbij krijgen, luister
dan naar “Ons Dorp” van Wim Sonneveld.
En loop je toevallig langs de Jan van Nassaustraat 2,
knik dan nog even naar de achterdeur, dan weet ze dat
je haar begrepen hebt.... Rob Zwiers

Berichten van Cor
• Op dinsdag 8 juni a.s. is

weer het traditionele ha-
ringhappen bij Cor, Taveer-
ne de Vecht. Aanvang 17.00
uur, met live muziek. 

• Vanaf 11 juni is het WK voet-
bal op groot scherm te vol-
gen in het café. 
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Dames-, 
Herenkapsalon 

en Modeboetiek 
Exclusieve verkoop 

van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

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

Een ingezonden brief landde vorige maand
op het bureau van Vreelandbode’s redactie.
‘Veelvuldig lees je tegenwoordig over bevol-
kingsdaling’ berichtte de eerste regel, ge-
volgd door: ‘de oorzaak vormt de te geringe
vruchtbaarheid van vrouwen’. Vrolijke com-
motie binnen de redactie die, zoals u vast
wel weet, uit vrouwen en voornamelijk moe-
ders bestaat. Geringe vruchtbaarheid? Daar
wilden we het fijne van weten! Zette de brief
ons op het verkeerde been? Oordeelt u zelf! 

Verknocht aan Vreeland
Schrijver van de brief is de heer Wiel Broex,
de goedlachse Limburgse Vreelander die
woont aan De Vliet. Hij benut de media-aan-
dacht graag voor een toelichting op wat hij
noemt: ‘de ongemakkelijke waarheid’. 
Het is een belangrijk argument in zijn prak-
tische pogingen de Gemeenteraad te bewe-
gen tot een ontwikkelingsplan voor het
bouwen van 55+ woningen op het voorma-
lige CSV-terrein. Enthousiast zet hij zich in
voor de blijkbaar bestaande behoefte aan
‘levensbestendige 0-treden woningen’: be-
stand tegen het leven, zonder trappen,
drempels en ongemakken. Èn met een gro-
te badkamer, wc’s waarvoor je niet teveel
door de knieën hoeft, met lift en parkeerga-
rage. Duurzaam gebouwd met zonnepane-
len, warm water uit de grond en goed geïso-
leerd. Zowel voor de huurder als de koper
maar: uitsluitend voor 55plussers.
Tegemoetkomend aan een innige wens van
Broex: zijn leven lang blijven wonen in
Vreeland. Ondertussen hebben nog zo’n 10
Vreelanders gewicht in de schaal gelegd en
zich verenigd in “de DWV-groep” (Duur-
zaam Wonen Vreeland). Mensen die alle-
maal graag in Vreeland blijven. Wonend in
de dorpskern, niet in de periferie, in aange-
paste huizen en, dat is onderzocht: graag in
de buurt van leeftijdsgenoten.

Krimp
Soms ligt Broex wakker van die ongemak-
kelijke waarheid. Want wat blijkt: de bevol-
king neemt gestaag af! “Maar we lezen
steeds dat we met teveel zijn, alles is gericht
op groei en dat is structureel aan het veran-
deren! In Limburg en Groningen ervaart
men al krimp. Alleen dat horen we niet
graag!”. Hij verbaast zich dat mensen tegen-
woordig vooral zoveel denken of voelen dat
iets waar is en zo’n afkeer hebben van de fei-
ten. Broex: “Neem Vreeland zelf. Groeit of
krimpt het? Het schijnt niet maar uit de cij-
fers van de Gemeente blijkt dat Vreeland 10
jaar geleden 1800 inwoners had. Dat zijn er
nu 1450”. Beeldvorming en feiten zijn er
twee. Wiel staaft ze met voorbeelden te over.
“Wist je bijvoorbeeld dat in Vreeland in 33%
van de woningen maar 1 persoon woont?
“En,” stelt hij verder, “de 55+-ers in Vreeland
zijn ver in de meerderheid, 20% van de in-
woners is al 65+”. De huidige nieuwbouw-
plannen lijken daar niet op gericht. 

Vruchtbaar appels met peren vergelijken
Maar nu even terug naar die afnemende
vruchtbaarheid van vrouwen. De redactie
stelt: Wij vrouwen zijn nog even vruchtbaar
als altijd. “Nee hoor” zegt Wiel “die vrucht-

baarheid neemt af”. Als afgestudeerd soci-
aal geograaf en planoloog hield hij zich
lang geleden bezig met hoe een samenle-
ving als een dorp of stad zich ruimtelijk or-
ganiseert. En nu laait - tot zijn eigen verba-
zing - zijn passie voor de bevolkingssamen-
stelling weer op. Met afnemende vrucht-
baarheid doelt Broex dus op het cijfer waar-
mee je als sociaal geograaf uitdrukt dat de
reproductie van de mens afneemt. 
Gelukkig: er is niets mis met onze eicellen,
dames. We blijken er alleen minder gebruik
van te maken sinds 1960. Broex onderwijst:
“Dat begon op het moment dat vrouwen
zelf konden bepalen hoeveel kinderen ze
gingen baren. Het werden er sinds de intro-
ductie van de pil beduidend minder! In an-
dere werelddelen, in het verre Oosten en
Brazilië bijvoorbeeld, laten vrouwen zich te-
genwoordig steriliseren na het eerste of
tweede kind”. Maar ook de echo in de vroe-
ge zwangerschap, de keuzemogelijkheid
voor het geslacht - er is een voorkeur voor
jongetjes - blijken structureel tot minder
kinderen te leiden. En met als bijeffect meer
‘macht’ bij vrouwen...
“Een lang en gelukkig leven lijkt mij daar-
om al zo fijn;  reuze interessant om te weten
wat er gaat gebeuren op dat gebied” besluit
Wiel Broex zijn geanimeerde betoog.

Hij is een gepassioneerde man met meerde-
re passies die, met aan zekerheid grenzen-
de waarschijnlijkheid, niets half doet. Zijn
motto: als je iets niet kunt veranderen wees
dan praktisch. Wars van ideologieën, voegt
hij graag iets - tastbaars -  toe. Een nieuw ker-
senras bijvoorbeeld. Zonder steeltjes. Of een
‘minitree’, een slanke appelboom vol sappi-
ge vruchten voor elke tuin of op het balkon
die niet hoger wordt dan 2 meter. Wiel werd
pomoloog na zijn werkzame leven als direc-
teur van Thuiszorg Amsterdam. Pomolgen
zijn deskundigen op het gebied van fruitbo-
men en het mag dan toeval heten: Wiel is
expert op het gebied van bestuiving en
‘vruchtbaarheid’. Niet uitsluitend bij die
van de vrouw dus, maar vooral die bij fruit-
bomen. En dan wel met als specialiteit de
kers en de pruim! A.W.

www.dorpsraad.nl voor de volledige brief
‘Bouwen voor Leegstand’ over de 55+ woningen
op het CSV terrein. www.hoogstamfruitnh.com
voor alles over de door Wiel Broex beschreven
pruimenrassen en pomologie.

In de schijnwerper... Wiel Broex
Gepassioneerd Pomo- en Planoloog

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

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)
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PINKSTERMENU OP EERSTE PINKSTERDAG
Heeft u zin in een culinaire eerste Pinksterdag?

Wij serveren een 4 gangen lunchmenu á 65.00 per persoon.
Voor reserveringen kunt u bellen met 23 23 26.

PRIVATE DINING EN VERGADEREN
De Nederlanden beschikt over 2 sfeervolle Private dining ruimtes 
waarvan 1 met eigen Terras voor een vergadering, lunch of diner.

Minimaal 2 personen, maximaal 36 personen.

VREELANDSE RESTAURANTWEEK AUGUSTUS 2010
In augustus doen we weer mee met de

Nationale Restaurantweek van 23-29 augtustus.
Uiteraard verlengen wij deze speciaal voor Vreelanders:
Dinsdag 31 augustus tot en met vrijdag 3 september:

3 gangen lunchmenu 30,00 p.p. En een 3 gangen dinermenu 35,00 p.p.
U kunt u al reserveren: 23 23 26!

Met vriendelijke groet,
Wilco & Caroline Berends

Team de Nederlanden

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

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

Visprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

Elke donderdagochtend op de Fetha in Vreeland

Op 21 mei is het de moeite waard om rond
23.30 uur ‘s avonds naar het Westen te kij-
ken. Venus staat dan als avondster aan de
hemel te schitteren, maar met een verre-
kijker kun je 2 graden linksonder deze pla-
neet de glinsterende sterretjes zien van de
open sterrenhoop M35 (in het sterren-
beeld Tweelingen). M35 bevindt zich op
een afstand van ongeveer 2800 lichtjaar en
bestaat uit zo’n kleine 500 sterren. Die ster-
ren zijn allemaal gevormd uit dezelfde
grote wolk van stof en gas en alle sterren
zijn dus ook ongeveer even oud en hebben
ook een vergelijkbare chemische samen-
stelling. Omdat ze nog allemaal bij elkaar
staan, zijn ze naar astronomische maatsta-
ven vrij jong (een paar honderd miljoen
jaar). En deze jonge sterren zijn heet en
helder. Daarom zijn open sterrenhopen
goed met optische instrumenten te zien.
Met een goede telescoop zijn vaak ook nog

de resten te zien van de wolk waaruit deze
sterren zijn ontstaan. Ook onze zon was
ooit een van vele sterren in een sterren-
hoop, maar dat was vele miljarden jaren
geleden. De broertjes en zusjes van onze
zon, zijn inmiddels over een groot deel van
onze melkweg uitgezworven en de familie-
band is geheel verloren gegaan. En dat is
jammer. Want als die ‘naaste familie’ door
een vergelijkbare chemische evolutie is ge-
gaan als onze zon, dan is er een redelijke
kans dat er sterren bij zitten met planeten
die met de Aarde te vergelijken zijn. Op dit
moment wordt er met satellieten die in
een baan rond de Aarde draaien en met
grote telescopen intensief naar dergelijke
planeten gezocht. En er zijn inmiddels een
goede 400 exoplaneten (planeten rond an-
dere sterren) gevonden, maar een planeet
die met de Aarde te vergelijken is, zit er
(nog) niet bij. H.L.

Hemel boven Vreeland

Thema-avond ‘Feest!’ bij HKGL
Dinsdag 1 juni organiseert de Historische
Kring een thema-avond met foto’s over
het thema ‘Feest!’. Historische en jongere
afbeeldingen van optochten, verenigings-
feesten, de viering van het 1000-jarig be-
staan van Loenen, bevrijdingsfestiviteiten
en nog veel meer vrolijks zullen de revue
passeren. De foto’s worden vertoond op de

vide van de bibliotheek van 19.00 tot
20.00 uur. Zoals altijd bent u van harte uit-
genodigd uw eigen foto’s mee te nemen,
die dan ter plekke ingescand kunnen wor-
den. Zo bouwen wij met zijn allen aan één
groot foto-archief van onze eigen leefom-
geving. U bent van harte welkom, de kof-
fie staat klaar op 1 juni.

Op zaterdag 4 september vindt er, op ba-
sisschool CSV, een grootscheepse reünie
plaats. De ontvangst is in de nieuwe
school op de Niftarlakelaan, waar u sa-
men met uw oud-klasgenoten herinnerin-
gen op kunt halen. Er wordt geprobeerd
om per leerjaar zoveel mogelijk oud-leer-
lingen bij elkaar te krijgen. Daarbij heb-
ben we uw hulp hard nodig. Tegelijkertijd
met de volgende Vreelandbode in juni
ontvangt u een uitnodigingskaart voor de
reunie, door deze kaart aan oud-schoolge-
noten te laten zien hopen we steeds meer
bekendheid te geven aan de reunie. Ook
zijn er plannen om op het oude schoolter-
rein op de Floraweg een grote circustent te
plaatsen waar u gezellig kunt borrelen.
Aanmelden voor de reunie kan vanaf van-

daag per email, telefonisch of per post.
lustrum@csv-vreeland.nl, telefonisch
0294 233395 of per brief aan CSV,
Niftarlakelaan 7, 3633 AC Vreeland. De
kosten voor de reünie zijn € 12,50, u krijgt
hiervoor koffie/thee en iets lekkers, een
consumptiebon én een kortingsbon voor
de aanschaf van het jubileumboek.
Jongeren t/m 21 jaar krijgen een korting
van € 5,- en betalen slechts € 7,50. Meer
info is te vinden op de website van de
school www.csv-vreeland.nl onder het
kopje lustrum. De makers van het lus-
trumboek zijn nog op zoek naar bijzonde-
re foto’s, anekdotes en verhalen. Deze
kunt u mailen/sturen naar de bovenge-
noemde adressen of afgeven op school.

S.B.

Reünie CSV

Muziekvereniging De Vecht presenteert een
Theaterconcert Borrel met en voor oude en
nieuwe Vrienden van de Vecht op vrijdag 28
mei van 19.30-20.30 uur in het theater van
de nieuwe CSV, Niftarlakelaan 7 te Vreeland.
Toegang gratis en voor iedereen!
Het opleidingsorkest o.l.v. Simon Westveen
speelt bekende (musical) melodieën van de
Sound of Music tot Popeye en de Harmonie
speelt een film/theater programma met
werken uit de Da Vinci Code, La Vita è Bella,
Suite Française van Milhaud en de
Arlesienne-Suite van Bizet met de fameuze
opzwepende Farandole dans. Dit alles onder
de bezielende leiding van Gerhart Drijvers. 
De vermaarde Blaazband zal de borrel na af-
loop theatraal opluisteren.
Komt allen genieten en muzikaal borrelen.
Noteert u vast dat zaterdag 19 juni om 16.30
uur alle (blokfluit)leerlingen zich aan u pre-

senteren, ook in de CSV te Vreeland. 
En op zaterdag 26 juni zal om 20.00 uur het
traditionele Brugconcert op de Vecht plaats-
vinden, met een heus Ghanees Gospel koor.
Meer hierover in de volgende Vreelandbode.
Voor meer info: Wendela Sandberg
wisandberg@planet.nl of 0294 23 33 65

Muziekvereniging De Vecht presenteert
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Ruim twee weken geleden vierde
Nederland dat 65 jaar geleden een einde
kwam aan de Tweede Wereldoorlog.
Bovenstaande foto dateert uit die periode
en is gemaakt begin mei 1945. U ziet de
klapbrug in ons dorp in totaal verwoeste
staat. Vlak voor het einde van de oorlog,
‘op een stillen zondagmorgen’ direct na de
kerkdienst, hadden gefrustreerde Duitsers
tijdens hun aftocht de ijzeren brug opge-
blazen, die hier in 1861 was geplaatst.
Tegelijk met het opblazen werden versper-
ringen opgeworpen bij de Dudokbrug over
de N201, vermoedelijk om de aftocht te
dekken. Dit gebeurde met stenen afkom-
stig van ‘de kasteelruïne’ op het kasteel-
veld (nu: Sperwerveld), die hierdoor met
de grond gelijk werd gemaakt. De
Dudokbrug zelf wilden zij ook opblazen
(de pakketten dynamiet waren al klaarge-
maakt in een werkplaats aan Duinkerken),
maar dit is niet doorgegaan. Nu de brug
vernield was “is niet alleen het zoo unieke
dorpsbeeld van ons Vreeland geschonden,
maar is ook een noodzakelijke oeverver-
binding verdwenen en zal het plaatselijk
verkeer over den hoofdweg geleid moeten
worden, hetgeen bij toenemend snelver-
keer groote bezwaren oplevert, ook zeer te-
gen den wensch van de autoriteiten” stond
te lezen in een pamflet dat de heer
Aalderink in juni 1945 uitgaf. Uit dit pam-
flet blijkt dat de V.V.V. “de Vechtstreek” afd.
Vreeland en Loenen vlak na de verwoes-
ting van de brug een vergadering belegde

waar besloten werd om een landelijke ac-
tie op touw te zetten en een Fonds op te
richten om een nieuwe brug te verkrijgen.
Er werd een Vechtbrugcommissie in het le-
ven geroepen, bestaande uit vier notabe-
len, te weten Dr. N.C.J.M. Kappeijne van de
Coppello, L.H. Sondaar, G.J. Weyland Jr., en
H. Uden Masman. Deze commissie werkte
samen met de ‘Commissie voor Vreeland’,
die bestond uit G.J. Weyland Jr., G.J. van
Groen, en P.W. Welter. Dit was kennelijk
een soort Dorpsraad avant la lettre! Rijk,
Provincie, gemeenten en particulieren
moesten aan de nieuwe brug bijdragen en
vooral de inwoners van Vreeland zouden,
als meest belanghebbenden, ‘het voor-
beeld moeten geven van offervaardigheid’.
Men kon de bijdrage die men wilde doen
melden op intekenlijsten die door het
dorp gingen. De gebruikte slogan werd:
‘Dorpsgenoten, komt voor uw brug ‘over
de brug’! Na een paar jaar was er genoeg
geld om een nieuwe brug te kopen. Het
werd een tweedehandse, uit
Weesperkarspel: een dubbele ophaalbrug
uit 1888 die in delen over het water hier-
heen vervoerd werd en door smid A.
Niessen en loodgieter J. Stapper in elkaar
werd gezet. De firma Van Leer zou een
groot deel van de brug financieren, van-
daar ook dat de naam ‘Van Leerbrug’ werd.
Op 29 juni 1949 werd de brug feestelijk
heropend door de Commissaris van de
Koningin Reinalda. Er zijn bij deze gele-
genheid veel foto’s gemaakt, waarvan er
vast een keer een in deze rubriek aan de
orde komt! J.J.

Vreeland vroeger...

...en nu!

Van Leerbrug

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

TON VERNOOIJ
! Super vers !

do - vr - zatSLAGERIJ

• Van ons scharrelrundvlees 

Ribeye 2 stuks voor E 7.00
lekker voor op de BBQ    

• Worst en vleeswaren volop uit eigen keuken

• Gratis grillworst proeven in de winkel 

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

S
SLAGERIJ

S

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

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911
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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
Als ik oer-Vreelander Willem Soede bel
voor een afspraak reageert hij gelijk en-
thousiast. Natuurlijk wil hij meewerken
aan een interview. Als er één oer-
Vreelander is, dan is hij het wel. Willem
werd geboren in Hilversum en was een dag
later weer in het huis aan de Boslaan, waar
hij nog steeds woont. Zevenenvijftig jaar in
hetzelfde huis, hetzelfde dorp. En 26 jaar
bij dezelfde werkgever: Arends Autoban-
den in Loenersloot. Een handelsbedrijf in
gebruikte autobanden die vervolgens weer
verscheept worden naar onder meer
Afrika en Suriname. En wat ik nog niet
wist: Willem is de man achter de jaarlijkse
bromfietsrace. Op 12 september zullen tij-
dens het Dorpsfeest de ‘hulpfietsen’ weer
door het dorp scheuren. 

Het interview vindt plaats bij Willem thuis
op een maandagavond. Als ik binnenkom
zet hij gelijk koffie. Zijn vrouw Toos, van
het schattige brugwinkeltje Tierlantijn
trekt zich terug. We gaan terug in de tijd.
Willem: ‘Ik heb een heerlijke jeugd gehad.
Er was veel bedrijvigheid in Vreeland. Er
was een sigarenwinkel, een snoepwinkel,
een bakker, slager en groentenwinkel, een
schoenmaker en een manufacturenzaak.
Ik ben blij dat we nu Aloys nog hebben. Die
moet écht blijven. Als ik aan die tijd terug-
denk, dan was het vooral gezellig. Ik had
veel vrienden en voetbalde bij Sperwer.
Later is de Sperwer samen met Sparta
Loenen opgegaan in F.C. de Vecht. Dat von-
den we niet leuk. Veel van mijn vrienden
wonen nu in Loenen, waar ze indertijd een
huis konden krijgen.’
Willem is de jongste uit een gezin met drie
kinderen. Één van zijn zusjes overleed he-
laas op 23-jarige leeftijd. Haar hartoperatie
was geslaagd, maar de narcose niet.
Willem’s vader had een boerenbedrijf met
koeien en kippen. Het land en het huis
werden in die tijd nog gepacht. ‘Het was de
bedoeling dat ik de pacht zou overnemen,
maar dan moest ik wel even een paar vak-
diploma’s halen in Barneveld. Toen ik 25
was, kwam de pacht op mijn naam. Mijn
ouders verhuisden naar een seniorenwo-
ning in Loenen aan de Vecht.’ 
Willem trouwde in datzelfde jaar met

Toos. Hij werkte als veevervoerder en hield
aan de Boslaan zijn kippen, die hij vervol-
gens uitventte. Onder de oer-Vreelanders is
zijn bijnaam Willem Ei. Er kwamen twee
kinderen: Jasper en Roos, die nu ook in
Vreeland wonen. Zij vertegenwoordigen
de nieuwe generatie oer-Vreelanders.
Begin jaren tachtig kon Willem zijn huis
en de grond kopen. Nog steeds noemt hij
dat een lot uit de loterij en een gouden
deal. ‘We hebben een fantastische plek. De
schoonheid van de natuur blijft ons verba-
zen.’ Willem vindt Vreeland met alle im-
port nog steeds een super dorp. ‘Kijk hoe
we afscheid hebben genomen van Henk en
Marijke! Dat is bijzonder. Ik ben ook blij
met de Dorpsraad die voor onze belangen
opkomt. Nee, ik ben hier niet weg te den-
ken.’
Zo’n tien jaar geleden ontdekte Willem
zijn passie. ‘Toos zei eens “Waarom neem
je eigenlijk geen hobby?” Ik had altijd al
wat met sleutelen. Dat kan hier ook, want
ik heb een gigantische schuur. Zo kwam ik
op het idee om een brommer te kopen op
marktplaats.nl. Een Berini M21. Je moet
straks echt even mee naar de schuur, want
daar heb ik er nu meer dan tien staan. Van
het een kwam het ander. Het werd een ver-
schrikkelijk virus. Ik werd lid van de

Rijwiel Hulpmotoren Club (RHC).
Oer-Vreelander Jan Verhoef is ook
lid. Nu rijden we zo’n acht keer
per jaar een toer. Brommertjes
achter in de auto en ter plekke rij-
den we dan met pakweg zestig
mannen en vrouwen een paar
uur rond. Dat is echt top. Door
deze hobby kwam ik ook op het
idee om de bromfietsrace te orga-
niseren. Dat is nu vijf jaar gele-
den. Ik doe het samen met Rijk en
Thijmen Zeldenrijk en onze fan-
tastische Cor van het café. Het

draaiboek voor de komende race ligt al
weer klaar. Van de zomer gaan we nog een
keer vergaderen bij Cor om de puntjes op
de ‘i’ te zetten.’ Dan moet ik nog even mee
naar de schuur. En inderdaad, dit is een
prachtige speelplaats voor mannen die
van knutselen houden! C.L.

De import-Vreelander
Er zijn weinig Vreelanders die ‘de import’
van deze maand nog níet kennen. Waar
komt dat toch door? Door zijn werk als art
director en fotograaf? Door de initiatieven
die hij ontplooit voor zijn huidige buurtje,
het Fethaplein? Door zijn meubelmaken-
de zoon, Donny? Door zijn nieuwe passie
‘Uw Salonboot’? Door zijn hond, Borre,
zijn wilde haardos, wie zal het zeggen?
Net als enkele voorgaande import Vreelan-
ders is ook deze van oorsprong Amster-
dammer. Tweeenvijftig aar geleden is hij
geboren aan de Amstelveense weg nabij
het Olympisch Stadion. Hoewel Arjen daar
maar 4 jaar heeft gewoond, is deze ‘spor-
tieve’ omgeving van invloed gebleven op
zijn leven tot nu toe. Het heeft er overigens
alle schijn van dat hij zijn sportieve activi-
teiten voort blijft zetten. Zo was hij de afge-
lopen 2 strenge winters een opvallend
snelle verschijning op de IJsclub van
Vreeland. Niet zo gek want hij oefent regel-
matig op de Jaap Edenbaan. Daarnaast
squasht hij er al 15 jaar lustig op los. In zijn

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Saskia lutje Beerenbroek

en Connie Lohuis

Computer: • onderhoud 
• installatie
• netwerk

Woning: • klein onderhoud

Matthew Hess
Fetha 6, 3633 CT Vreeland

Mob. 06 - 15051410
compuvine@xs4all

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

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl
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Rondleiding

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
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www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

jongere jaren behaalde Arjen, als jongste
van Nederland, de zwarte band met judo,
wat toch wel een hele prestatie te noemen
is. Ook heeft hij 10 jaar wedstrijd-gesurfd
in de tijd dat Stefan van de Berg zijn over-
winningen behaalde. Een wat passievere
vorm van de sport beleeft hij als fervent
Ajacied. Op zijn vierde verhuisde Arjen
met zijn ouders naar Osdorp. Daar zijn
Arjen en zijn vader besmet geraakt met
het Ajax-virus. 

Zijn vader komt oorspronkelijk uit het
Zeeuwse Wemeldinge. Zijn moeder is een
echte Friezin die op 20-jarige leeftijd aan-
getrokken werd door de bruisende hoofd-
stad. Na de geboorte van Arjen duurde het
nog 10 jaar voordat zijn zusje, Marianne,
zich aandiende. Marianne heeft eerst als
model de wereld rondgezworven. Nu is zij,
samen met haar man, eigenaar van
Affourtit, het Tapastentje waar Tom
Vermeiden, de import Vreelander van vori-
ge maand, zijn (aanstaande) vrouw heeft
leren kennen.  
Tot zijn 36ste jaar is Arjen in Amsterdam
blijven wonen, daarna leidde een toenma-
lige liefde hem de stad uit, naar
Ouderkerk. Hij bezat er een bootje en ge-
noot van de waterrijke omgeving. Hij voer
zelfs met zijn bootje van huis naar het re-
clamebureau waar hij destijds voor werkte
en dat tegenover het Amstelhotel aan de
Amstel gelegen was. De stap naar een
woonark in Loosdrecht, 3 jaar later, was
toen niet meer zo groot. De woonark had
echter ook zo zijn beperkingen, met name
opgelegd door de havenmeester, en zo
kwam Arjen, met zijn bijna 16-jarige zoon
Donny op de Lindengracht in Vreeland te-
recht. Vreeland was min of meer een toe-
valstreffer, maar wel eentje waar hij nog al-
tijd zeer gelukkig mee is. Inmiddels heeft
hij voor iets meer ruimte op de Fetha geko-
zen. Donny heeft een (liefdes)nest op de
zolderverdieping voor zichzelf ingericht.
Daarnaast heeft Donny zijn vader´s ́ walk
in closet´ geconfisqueerd voor wat voorbe-
reidende meubelwerkzaamheden. Dat is
ook de plek waar Arjen zijn inmiddels be-
kende gouden kapiteinsjasje opbergt. Dus
u begrijpt, Donny heeft te horen gekregen
dat hij op zoek moet naar een ander plek-
je voor zijn zaag-, schuur- en timmerhoog-
standjes. (Naar de redactie heeft begrepen,

is dit inmiddels gelukt.)
Destijds dacht Arjen, zoals meer jongens
op de LTS (ik breng Raymond van der Spoel
in herinnering), dat hij automonteur zou
worden. Zijn tekenleraar stak daar echter
een stokje voor, zijn tekentalent mocht
niet onbenut blijven! De grafische school
leek een logische volgende stap. Echter,
Arjen is een man van de praktijk en zo
kwam hij na wat omzwervingen op de op-
maakafdeling van de Gouden Gids te-

recht, een goede leerschool waar hij
na jaren zijn afgestudeerde vrienden,
van de grafische school, mocht ver-
welkomen. Na de Gouden Gids heeft
hij voor meerdere reclamebureau´s
gewerkt. Aanvankelijk als junior Art
Director, Art Director en later als
Creatief Directeur. Enkele jaren gele-
den is hij voor zichzelf begonnen,
met zijn bedrijf ‘gewoonreclame.nl’.
Hij bedenkt concepten, ontwerpt
huisstijlen, ontwikkelt websites, en
doet de creatieve strategie voor zeer
uiteenlopende bedrijven, van groot

tot klein, lokaal tot internationaal.
Naast deze werkzaamheden geeft Arjen in
steeds grotere mate gehoor aan zijn passie
voor het water. Sinds 6 jaar biedt hij groe-
pen mensen een dagje op het water aan.
Aanvankelijk met een sloep  (dagophetwa-
ter.nl) en sinds dit jaar met een klassieke
salonboot (uwsalonboot.nl). Toen Arjen in
de gelegenheid kwam deze unieke boot te
kopen, die op geheel klassieke wijze is op-
gebouwd, was de keuze snel gemaakt.
Deze salonboot, die u vast wel eens met
zijn rode loper voor “De Nederlanden”
heeft zien liggen, stelt geïnteresseerden in
staat in vrijwel alle weersomstandigheden
en met grote groepen (tot 12 personen) een
mooi dagje te hebben. Arjen trekt zijn gou-
den kapiteinsuniform aan, haalt zonodig
een flesje prosecco tevoorschijn en toont
toeristen, bruidsparen, collega’s, vrienden
en Vreelanders de schoonheid van de
Vecht. Arjen heeft het goed begrepen, zijn
werk is zijn hobby en zijn hobby is zijn
werk. Schip ahoy! S.l.B.-N.

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

Openingtijden 
di - do vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
ma - wo gesloten

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

mei 2010 15

Het Dorpshuis

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

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

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

Van 9 t/m 13 augustus start de Stichting
Cultuurpromotie Stichtse Vecht met een
zomermusicalproject in Vreeland. Via
voorinschrijving kunnen 60 kinderen tus-
sen 7 en 17 jaar uit de regio deelnemen aan
de zomermusical. Je hebt geen ervaring
nodig maar mag natuurlijk wel!! Je krijgt

een week lang dansles, acteerles en zang-
les en aan het eind van de week is er een
echte voorstelling met publiek in een ech-
te circustent!! Het project wordt begeleidt
door professionele toneeldocenten. De les-
sen worden gegeven in Vreeland en juf
Sandra van de Toverkikker is deze week de
regie assistent. Een inschrijfformulier kan
opgehaald worden bij juf Sandra.

Zomermusical

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
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Kijk voor alle adverteerders op: 
www.vreelandbode.nl

Om het wijnbedrijf van deze maand te bereiken, zit
je bijna een dag in het vliegtuig. Het ligt namelijk in
Australië, om precies te zijn in het zuiden nabij de
Riverina vallei. Dit is de droogste staat van Australië,
in sommige gebieden is het bijna woestijnachtig.
Hier ligt het wijnbedrijf Willowbanks de Bortoli. Dit
familiebedrijf is een aantal jaren geleden zowel
door de Sunday Telegraph als door het Australische
tijdschrift Winestate uitgeroepen tot wijnbedrijf
van het jaar. Australië was het eerste wijnland van
de nieuwe wereldlanden waarvan topwijnen zich
op de internationale markt hebben gehandhaafd.
Kenmerkend voor Australië is dat twee of meerdere
druivensoorten worden versneden, en al deze drui-
vensoorten ook op het etiket worden vermeld. Deze
maand heb ik gekozen voor een wijn gemaakt van
een combinatie van chardonnay en semillon. De se-
millon is een druivensoort met een rijk aroma en
weinig zuren, en de chardonnay geeft een stevige,
volle wijn met een delicaat bouquet. Dit is tevens de
meest aangeplante witte druivensoort in Australië.
Dit tezamen geeft een wijn die in zijn kleur licht-
geel is met een groene zweem. In de geur vind ik to-
nen terug van appel, grapefruit en witte druif en in
de smaak proef ik meloen en citrus. Het is een sap-
pige fruitige wijn die volledig in balans is. 
Een prima wijn voor in het namiddag-zonnetje en
wil deze niet meewerken dan maar bij de vuurkorf.
Voor een optimale smaak kunt u een witte wijn het
beste serveren in een smal glas met relatief weinig
volume. Een rode wijn daarentegen is beter in een
groot glas, met een hoog gesloten kelk. En rosé is
het best in een middelgroot glas, waarbij de kelk
zich naar boven toe enigszins versmalt. De vorm
van het glas bepaalt hoe de wijn op de tong komt en
alle smaakzones raakt. Ik heb deze Willowbank de
Bortoli genuttigd bij een zalmfilet met dille, nieu-
we aardappels in de schil, en geroosterde groenten.
Een prima combinatie! Ook gevogelte of een aziati-
sche schotel zal prima gezelschap zijn. Serveer de
wijn tussen de 10 en12 graden. Het alcoholgehalte
bedraagt 12% en de Willowbank de Bortoli is ver-
krijgbaar voor € 5,29 bij de Dagwinkel in Vreeland.  
Veel proefplezier en tot volgende maand, Engeline van Ee

Onze postbode Jeroen toonde zich onver-
schrokken toen hij bij z’n ronde over de
Kleizuwe een koe uit de sloot redde. Het
dier was kennelijk uitgegleden en zakte al
dieper in de modder. Rustig sprak Jeroen
de koe toe, ze luisterde en kwam al loei-
end z’n richting op. Eenmaal op straat
kon Jeroen met veel krachtinspanning
haar begeleiden naar haar inmiddels ge-
alarmeerde baasje Simon van der Paauw.

Proost

Koe in de sloot!

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

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

Te koop: BMW Touring 330 D, zwart, bj. 2000. 
Leren bekleding, automaat,  
200.000 km. luxe uitvoering, 
vele extra's, in topconditie, altijd
in onderhoud geweest bij EVAB. 
APK dec. 2010. prijs € 9.500,-
Juliette Jonker, 06-123 82 714 
of j.jonker@wxs.nl

...en met de 
klantenkaart 

wordt het extra 
aantrekkelijk!


