
Zaterdag 5 juni was het feest voor Aloys en
Bernadette Hageman, want hun Dagwin-
kel bestond 20 jaar. “We vonden dat we dat
wel moesten vieren met al onze klanten, zo-
wel jong als oud”, aldus Aloys. De Dagwin-
kel vierde het feestje met alle Vreelanders
door heel veel aanbiedingen te doen in de
feestweek. Met name de aardbeien voor 1
euro per doos vlogen de winkel uit! Op za-
terdag waren er oud-Hollandse spellen ge-
organiseerd, begeleid door familie, vrien-
den en medewerkers. Men kon poffertjes en
suikerspinnen krijgen of koffie met een
stroopwafel. Kortom: volop feest op deze
zonnige dag! En het goede nieuws is: Aloys
wil op deze manier nòg wel 20 jaar door-
gaan! Laten wij Vreelanders dat maar ho-

pen voor ons dorp. De winnaars van de spel-
letjes waren Casey (12 jr), die de WK voetbal
heeft gewonnen, en G. Schouten (45 jr), die
de taart heeft gewonnen. De prijzen zijn af
te halen in de Dagwinkel.
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Van de redactie
Deze Vreelandbode weer zomers nieuws en kijkt terug op veel
zonnige momenten in ons dorp. Zoals het jubileum van de
Dagwinkel en de Haringparty bij Cor. Sportverslaggever
Marcel Maijer kijkt voor u vooruit naar het WK, waarin hope-
lijk veel Nederlandse overwinningen te vieren zijn. U weet toch
dat u de wedstrijden kunt bekijken bij Taveerne de Vecht en in
het Dorpshuis? Meneer Mimoun, de conciërge van CSV, komt
aan het woord, Krijn-Jan Driessen wordt als Oer-Vreelander
geïnterviewd en Annemart Slaghekke als Import-Vreelander.
Over wijnhandel de Meenthof leest u alles in ‘Bedrijvigheid’ en
‘Vroeger en Nu’ verhaalt u over de fabriek die voor Greif op deze
plek werkzaam was. Veel leesplezier!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Op 1 juni 2010 was het halfjaarlijks overleg
met het college van B&W. Graag geven we
u een update over de diverse besproken on-
derwerpen. Het college zal aan de gemeen-
teraad voorstellen om het Dorpsplan
Vreeland integraal op te nemen in het over-
drachtsdocument naar de nieuwe gemeen-
te. De structuurvisie voor het CSV-terrein is
nog niet afgerond. Het college zal dit pro-
ject medio september 2010 bij de woning-
bouw vereniging Vecht en Omstreken neer-
leggen. De Dorpsraad heeft nog geen ant-
woorden gekregen op de gestelde vragen
met betrekking tot het Driessen-terrein.
Deze vragen zijn ook tijdens de laatste ver-
gadering ter spake gekomen en staan op de
site. Een van de redenen is dat de gemeen-
te voor dit project geen structuurvisie zal
maken. Hoewel deze structuurvisie een
vereiste is volgens de wet ruimtelijke orde-
ning, wordt dit niet gedaan om capaciteit-
problemen en tijdsdruk.
Op 18 februari 2010 heeft de heer Strubbe
(Provincie Utrecht) een presentatie gege-
ven over de N201 Oost. Dit was een aanzet
voor het beleidstuk voor discussie in de
Provinciale Staten in mei 2010. Hierin wor-
den de plannen voor herinrichting van de
N201, aquaduct en brug Amsterdam-
Rijnkanaal uitgewerkt. Dit beleidsstuk zal
pas na de zomer gereed zijn en besproken
worden in de Provinciale Staten. Het colle-

ge van B&W Loenen zal een adviesburo in-
schakelen om de provinciale plannen te
toetsen. Het onderzoek met betrekking tot
fijnstof en geluid zal ook door de gemeen-
te worden opgedragen. De Dorpsraad heeft
een verzoek gericht aan de vaste kamer-
commissie van de Tweede Kamer met be-
trekking tot de brug over het Amsterdam-
Rijnkanaal. Het verzoek betreft het realise-
ren van een 3-baansbrug in plaats van het
slechts vervangen van de bestaande brug.
De Dorpsraad zal op 22 juni as aanwezig te
zijn bij de commissie-vergadering.
In samenwerking met de dorpraad
Nigtevecht en dorpsvereniging “Nieuwer-
sluis Bestaat” is er een manifest opgesteld
in verband met de gemeentelijke herinde-
ling. De strekking van het manifest is dat
de dorpsraden een essentiele rol spelen bij
de leefbaarheid en de ruimtelijke ontwik-
keling van kleine kernen. Het college heeft
meegedeeld dat meer duidelijkheid over
de aanvraag van de UMTS-mast eind juni
te verwachten is. Omdat Greif een belang-
rijke plaats inneemt in Vreeland, heeft een
delegatie van de Dorpsraad op 2 juni jl een
kennismakinggesprek gehad met de direc-
tie. Hierbij is onder ander de positie van
Greif in relatie tot plan Driessen bespro-
ken. Het volledige verslag van dit overleg
zal binnenkort op de site van de Dorpsraad
te lezen zijn. 

Bericht van de Dorpsraad  

Zonnig jubileum Dagwinkel

De handtekeningenactie tegen het feit dat de brugwachters
niet meer mogen ‘hengelen’ met hun klomp bij passerende
boten is een groot succes geworden. Honderden Vreelanders
schaarden zich achter dit initiatief van Gerda Teuns.
Eigenlijk zette iedereen die de lijst zag liggen op de toonbank
van de Dagwinkel zijn of haar handtekening. Men is het er-
over eens dat de brugwachters, die immers een belangrijke
sociale functie in het dorp hebben, een centje mogen bijver-
dienen. De lijsten met handtekeningen zijn inmiddels inge-
diend bij burgemeester en wethouders. Wij houden u op de
hoogte of de actie resultaat oplevert.

Handtekeningen tegen 
‘Klomp-weg’ aangeboden
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: gemeente@loenen.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.loenen.nl
Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur
Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241 CP Kortenhoef
Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel. 230400
loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huishoudelijke ondersteuning 
tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel. 231315
Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl
Dorpsraad Vreeland
p/a Raadhuislaan 3, Vreeland
tel. 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Vivium Klantenservice
Woonzorg-Thuiszorg-Services
Postbus 406, 1270 AK Huizen
Tel. 035-6924924, www.vivium.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting
Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace
Inklaar, Juliette Jonker, Annelies
Weijschedé, Renée Bink, Saskia lutje
Beerenbroek-Nooij en Barbara Mees
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Connie
Lohuis en Engeline van Ee
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag
Administratie: Carola Marseille 
(penningmeester)  
Website: Rens van der Meer. 
Oplage: 1000 exemplaren. Drukker:
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 30 juni 2010 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 8 juli

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

Protestantse Gemeente Vreeland
Protestantse Gemeente te Vreeland:  
zo 20 juni 10.00 ds. R. Abma
zo 27 juni 10.00 dhr. C. Boers
zo 4 juli 10.00 ds. R. Abma
zo 11 juli 10.00 ds. R. Abma
zo 18 juli 10.00 ds. H. v.d. Vegt
zo 25 juli 10.00 ds. Klaas Vos

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

19 juni WK Nederland-Japan, 
13.30 uur – kijken bij Cor 
of in het Dorpshuis

20 juni Vaderdag
24 juni WK Nederland-Kameroen 

20.30 uur – kijken bij Cor 
of in het Dorpshuis

26 juni Brugconcert, 20.00 uur
27 juni Oldtimerfestival bij Pondarosa,

12.00-20.00 uur 
27 juni Sloepentocht Loosdrecht
9 juli Zomervakantie 

basisschool CSV
11 juli finale WK

Geboren

Vechtzooitje

Op 25 mei 2010, OTTILIE, 3e kind van Joyce
den Burger en Tom Vermeiden.

Op 4 juni 2010, STIJN, 1e zoon van Juf Lotte

Op 8 juni 2010, WOUTER, 3e kind van
Meester Michiel

Gezocht: Ponyliefhebbers die voor de po-
ny's op de Pondarosa willen zorgen. Eten
geven, rijden, stal schoon houden, borste-
len etc. Meer info: Johan Beukeboom
233211 of juf Sandra

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

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

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

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

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



De Vreelandbode juni 2010 3

Welk interview je ook leest, de gemene de-
ler is dat Vreeland zo’n prachtig authen-
tiek dorp in een prachtige omgeving wordt
gevonden.  Daar hoeven we weinig voor te
doen, bijvoorbeeld dat we onze troep niet
in deze mooie omgeving laten slingeren.
Het is natuurlijk hartstikke fijn dat er een
overdekte muziektent staat, laten we daar
vooral gebruik van maken, maar de slalom-
routes die de eenden in de sloot erachter
moeten maken om door de flesjes, blikjes
en (haring!)bordjes heen te komen, zouden
niet nodig moeten zijn. Ditzelfde geldt

voor laantjes en de sloot bij school. Hier
staat weliswaar (nog) geen vuilnisbak, wat
een goed idee zou zijn, maar het is natuur-
lijk altijd mogelijk om je eigen troep mee
naar huis te nemen.  Gelukkig is er af en toe
een natuurliefhebber die vrijwillig wat
flessen oppakt, maar laten we afspreken
dat we zelf onze zooi weer meenemen en el-
kaar of onze kinderen erop aanspreken. En
in de gaten houden wanneer de vuilnisop-
haal deze netjes thuis verzamelde zooi
meeneemt, zodat we met elkaar optimaal
kunnen genieten van dit mooie dorp. 

“Schoon”heid in Vreeland

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

Op zaterdag 17 juli 2010 wordt er door vrij-
willigers/molenaars van molen De Hoop
in samenwerking met de molenaars van
de Loenderveense molen weer een wandel-
excursie georganiseerd. Na een rondlei-
ding in molen De Hoop wandelt u onder
leiding van een gids langs de Vecht naar de
Loenderveense molen en weer terug naar
molen De Hoop. De Loenderveense molen
(1652) is normaliter niet open voor pu-
bliek. Een unieke kans dus deze prachtig
gelegen molen te bezichtigen. 
De gids zal u tijdens de wandeling vertel-
len over het ontstaan van de plaatsen

Loenen en Vreeland en de geschiedenis en
bewoners van de voormalige kastelen
Vredelant en Kronenburg. Ook zullen de
verdedigingswerken van de Hollandse wa-
terlinie aan bod komen.

Verzamelen: 11.45 uur bij molen De Hoop,
Dorpsstraat 106, Loenen a/d Vecht
Start wandeling: 12.00 uur. We verwach-
ten rond 15.30 uur weer terug te zijn.
Kosten: Beschermers van het Utrechts
Landschap € 2,00 / niet-beschermers € 3,00
Reserveren niet noodzakelijk.
Info: www.molenloenen.nl

Wandeling en rondleiding bij molen de Hoop
op zaterdag 17 juli 2010

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)

Te huur per 1 juli 2010 voor 
de duur van 2 maanden
Ongemeubileerde woning Kerkplein, Vreeland

Voor meer informatie email: mheuvelvioen@hotmail.com

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Sloepentocht Loosdrecht ook door Vreeland
Op zondag 27 juni vindt de traditionele
Sloepentocht plaats. Tientallen mooi
versierde boten vertrekken vanuit
Loosdrecht en varen ook door Vreeland.
Thema dit jaar is ‘Ridders en
Jonkvrouwen’, heel toepasselijk in ons
van oorsprong kasteeldorp. Muziek on-

derweg, de mooie natuur, diverse proe-
verijen en de gezelligheid maken dit eve-
nement ongetwijfeld weer tot een groot
festijn. Deelnemerstassen à € 25,00 zijn
te koop bij Vreeken Watersport in Oud-
Loosdrecht en de Mijndense Sluis.

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

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

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

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

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

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

Op zondagochtend 6 juni rond tien uur
verzamelden zich acht families met 21
kinderen bij de panna-kooi in Vreeland-
City achter de CSV. Daar zou een felle
strijd gevoerd gaan worden om de felbe-
geerde wisselbeker en de medailles van
het 1e Vreelands Familie Voetbaltoernooi.
Onder een stralende zon betraden onge-
kende talenten de kooi of het naast gele-
gen extra voetbalveld. Het publiek was in
grote getale op komen draven om de ver-
schillende jonge en oudere spelers aan te
moedigen. Vooral oma’s en opa’s ontpop-
te zich als fanatieke hooligans voor hun
favoriete team.

Menige voetballer en voetbalster wilde de
familie-eer hoog houden. Een beetje
bloed, veel zweet en menige traan vloeide
tot omstreeks het middaguur de halve fi-
nale gespeeld werd. De spanning was om
te snijden, de catering voortreffelijk, al-
leen de facilitaire voorzieningen lieten te
wensen over (helaas ontbreken er vuilnis-
bakken en wc, wat zwerfvuil (red.: meene-
men dus!) en wildplassen in de hand
werkt). Het verkeer op de N201 lag com-
pleet stil om de finale te bekijken en ver-
volgde luid toeterend hun weg. De Familie
Poelhekke werd glorieus winnaar na een
spannende strijd tegen de Familie Hamel.
De Familie Visscher mocht met de brons
naar huis. 
Een eervolle vermelding ging naar de be-
ste voetbalster van het toernooi vanwege
enorme inzet, doorzettingsvermogen en

betrokkenheid: Pien Reijnen. Jippe van
der Velden won de prijs voor de beste voet-
baller van het toernooi. Behalve prima
voetballen, kon hij fluiten en op elke posi-
tie invallen voor geblesseerde spelers, on-
geacht de familieafkomst. Kortom een all-
round sportman.
Organisatie van deze fantastisch dag was
in handen van Anne Tusveld en Ines
Visscher, waarvoor hartelijke dank.
Hekkensluiter FC Uilennest zal volgend
jaar de organisatie van het 1e Vreelandse
Panna-Kooi Hockey Toernooi op zich ne-
men. Onze verslaggeefster kijkt er nu al
naar uit.
Tussenstand eerste periode 2010 van de
Buurtsuper-prima league
1. Fam. Poelhekke 15 ptn (28-12)
2. Fam. Hamel 11 ptn (20-17)
3. Fam. Visscher 10 ptn (23-15)
4. Fam. v.d. Velden 7 ptn (10-6)
5. Fam. Reijnen 6 ptn (10-21)
6. Fam. Vogelpoel 5 ptn (3-7)
7. Fam. Sakkers 4 ptn (4-7)
8. Fam. v. Houwelingen 3 ptn. (3-16)

1e Vreelands Familie Voetbaltoernooi
daverend succes

Lezers schrijven
“Het loopje Spoorlaan”
Voor dag en dauw werden we kortgeleden
al gewekt. De Spotvogel was weer uit
Afrika aangekomen, zoals ieder jaar in de
laatste week van mei. Dat valt niet te mis-
sen, want hij zet het onmiddellijk op een
zingen. En wat voor zingen. Luidkeels en
onvermoeibaar. Een buitengewoon gevari-
eerd gezang, waarin je allerlei andere vo-
gels terughoort: de grutto's en de kieviten,
nachtegaal, karekiet, koolmees, rietzan-
ger. Maar ook telefoon, achteruitrijdende
vrachtauto, kippen, schapen. Ja, zelfs het
door onze huismerel aangeleerde opera-
deuntje komt af en toe langs in de einde-
loze spotvogel-potpourri. Waarschijnlijk
zitten er ook imitaties van Afrikaanse vo-
gels tussen die we hier niet kennen. De
spotvogels in Rusland herkende ik maar
met moeite, omdat ze andere geluiden
imiteerden. Al dat kabaal wordt geprodu-
ceerd door een klein onopvallend bruin-

grijzig vogeltje, met een lichtgeel buikje,
maatje huismus. Hij zingt het liefst hoog
in een boom, verstopt tussen de bladeren.
Waarschijnlijk komt hij daarom ook pas
uit zijn winterverblijf als de bomen in blad
staan. Het doel van de hele vertoning is
een vrouwtje spotvogel te veroveren. En
wie het hardst en langst zingt heeft de
meeste kansen. Na een week doof gezon-
gen te zijn zagen we af en toe iets stiekem
door het gebladerte sluipen. Vrouwtje
spotvogel? Het werd in elk geval stil, want
wie een nest bouwt gaat niet te koop lopen
met de locatie. Hij is nog wel in de buurt.
Af en toe horen we een kort liedje. Het
nestje zullen we waarschijnlijk nooit vin-
den, en de jongen zijn al even onzichtbaar
als hun ouders. Eind juli vertrekt onze
"Boerennachtegaal" alweer richting
Afrikaanse savanne.

Annet Kessler, De Oude Tol
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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
Dorpshuis Vreeland kleurt Oranje
“Het Oranjehuis 2010”
Het Dorpshuis kleurt van 11 juni 2010 t/m
11 juli 2010 Oranje! Alle wedstrijden van
‘ons’ team zijn te volgen op twee grote
schermen die naast een dubbele tribune
het ultieme stadiongevoel verwezenlij-
ken. Alle overige wedstrijden zijn te bekij-
ken op zowel grootbeeld t.v. als op twee
grote schermen 
Tevens zullen er dj’s optreden om de boel

feestelijk te begeleiden. Natuurlijk gaat
dit alles gepaard met een drankje en een
hapje. 
Naast de voetbalwedstrijden zal de organi-
satie meerdere activiteiten op poten zet-
ten, hierover binnenkort meer via online
nieuwsbrieven! 
Voor meer info en het programma: 
www.oranjehuis-vreeland.hyves.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

Voorbereiding op het WK Voetbal
RTL-Sportverslaggever
Marcel Maijer, woont in
Vreeland en is voor het

WK in Zuid-Afrika.

Sinds 2000, toen in Nederland en België
het Europees kampioenschap voetbal werd
gehouden, volg ik namens RTL het
Nederlands elftal. Dat klinkt opmerkelijk
genoeg leuker dan het is. Natuurlijk is het
aardig om mooie wedstrijden te zien, waar
anderen veel geld voor neertellen en met
Oranje de wereld over te reizen, maar op
journalistiek vlak stelt het allemaal erg
weinig voor. De afgelopen jaren is de bewe-
gingsvrijheid van journalisten en fotogra-
fen ook meer en meer ingeperkt. Grofweg
komt het er op neer dat je bijna niks meer
mag en kan. Een leuk interview met een
speler op een mooi plekje? Vergeet het.
Lekker dichtbij de training volgen? Geen
sprake van. Een een-op-een–gesprek met de
bondscoach? Uitgesloten. Alles is geregu-
leerd. Alleen korte interviews voor het
sponsorbord van Oranje. En je mag vooral
niet over dingen praten die niets met het
Nederlands elftal of de tegenstanders te
maken hebben. Ook worden er tegenwoor-
dig steeds meer besloten trainingen inge-
pland. Daar komt dan gewoon niemand
bij. Er worden daar dan vaak vrije trappen
en penalties getraind, zodat de tegenstan-
ders daarover geen informatie kunnen ver-
zamelen. En vaak blijkt uit de verdeling
van de hesjes hoe de opstelling in de eerst-
volgende wedstrijd eruit ziet. Gelukkig was
dat voor de wedstrijd tegen Denemarken,
afgelopen maandag, al helemaal duidelijk.
Dus hoefde ik niet stiekem hoge bomen in
te klimmen of aan te bellen bij bewoners
van een flatgebouw om toch maar een

glimp van die training op te vangen. 

Zo’n groot toernooi levert mij vaak om nog
een andere reden een dubbel gevoel op: aan
de ene kant wil ik natuurlijk dat Oranje ver
komt, aan de andere kant hoop ik toch ook
weer snel terug te zijn bij mijn gezin. Als we
de finale halen, ben ik zo ruim vijf weken
weg. En dat is erg lang, vooral met kleine
kinderen. Maar gelukkig hoef ik niet - zoals
bij de Olympische Winterspelen in
Vancouver - alles alleen te doen. Geloof het
of niet, maar we zijn hier met 5 man. Drie
verslaggevers, een cameraman en een pro-
ducer. Iedere verslaggever heeft wel zo zijn
eigen taak. Koen volgt vooral alles met een
Nederlandse invalshoek, Arthur – onze vas-
te correspondent in Afrika – richt zich voor-
al op Afrikaanse onderwerpen en ik ben de
‘Oranje Man’. Over alles wat ook maar
enigszins met het Nederlands elftal te ma-
ken heeft, bericht ik. Vandaag – op dag 4
van het verblijf in Johannesburg - was dat
bijvoorbeeld de eerste en waarschijnlijk eni-
ge open training. Duizenden Nederlandse
en Zuid-Afrikaanse fans mochten de trai-
ning bezoeken. Op zich leuk, alleen jam-
mer dat een flinke groep een vuvuzela had-
den meegenomen. Dat is zo’n enorme toe-
ter die een onheilspellend kabaal veroor-
zaakt. Enkele maanden geleden is nog een
poging gedaan het ding te verbieden, maar
zonder resultaat. De FIFA, de wereldvoetbal-
bond, zag geen reden het blaasinstrument
te verbieden. De ‘Vuvu’, zoals ‘ie in de volks-
mond wordt genoemd, zou nog wel eens
een belangrijke rol kunnen spelen tijdens
dit toernooi. Spelers en coaches kunnen el-
kaar echt niet verstaan. Welke ploeg kan
daar het best mee omgaan?

Marcel Maijer
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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

Voor een ruim assortiment aan wijnen en
gedestilleerde dranken kom je goed aan je
trekken bij wijnhandel De Meenthof in
Kortenhoef. De broers Jan en Willem
Schaap runnen dat bedrijf met veel vak-
manschap en enthousiasme, bijgestaan
door vaste medewerker Jesse.
Parkeren kun je er voor de deur, liefst ach-
terstevoren zodat grotere bestellingen
meteen in de achterbak van je auto gescho-
ven kunnen worden. 
Dat wist ik al maar wat nieuw voor mij was
(en heel erg handig bij de organisatie van
een wat groter feest) is dat ze ook een par-
tyservice hebben. Je kunt er bierinstalla-
ties variërend in grootte huren, vieze gla-
zen mogen weer worden teruggebracht,
statafels en zelfs partytenten hebben ze op
voorraad. Over die partytenten doen ze
overigens niet moeilijk:  blijkt het weer op
het laatste moment mee te vallen dan gaat
de tent gewoon kosteloos niet door.  Ook
ongeopende flessen en biervaten mogen
worden geretourneerd. 
Ik word in de wijnhandel ontvangen door
Willem Schaap. Of ik koffie wil. Ja graag,
met melk. De winkel zelf is een grote, ge-
zellige ruimte waar de diverse dranken
overzichtelijk staan opgesteld. In de aan-
grenzende opslag is ook het kantoor waar
een foto op het prikbord opvalt: Willem en
Jesse, allebei in kilt. Een uitje aangeboden
door een Schotse whiskeyfabrikant. “Ja,
dat was leuk”, zegt Willem maar hij heeft
eigenlijk geen tijd meer voor dat soort eve-
nementen. Hij heeft veel cursussen ge-
volgd waaronder de Wijnacademie en
Oinos, een opleiding voor scheikundige
wijnanalyse. Willem laat mij een oorkon-
de zien waarop staat dat hij ‘organolep-
tisch’ bekwaam is. Voor mij een nieuw
woord maar het betekent ‘proeftech-
nisch’. Hij kan dus proeven hoe een wijn
gemaakt is. En wat je dan vervolgens lek-
ker vindt is aan de klanten zelf, hoewel ze
daar vanzelfsprekend wel in geadviseerd
kunnen worden.
Zijn broer Jan is 1974 met de winkel begon-
nen. Op hetzelfde rijtje aan de achterkant
van het winkelcentrum maar een paar
pandjes terug. In het huidige pand zitten

ze al ruim 20 jaar. Willem heeft een Meao
opleiding en zijn vader vond het eigenlijk
beter dat hij door ging leren maar de zaak
van zijn broer trok. Hij werkte daar ook al
tijdens zijn studietijd en vond het leuk om
met mensen om te gaan. Eigenlijk vindt hij
dat nog steeds het leukste van zijn vak.
Vaak trekken ze op zaterdagmiddag een
paar flessen wijn open om mensen te laten
proeven of sowieso als mensen hun keus
niet kunnen maken.
Jesse werkt sinds 3 jaar fulltime mee. Hij
heeft hotelvakschool gedaan en in een
aantal hotels en restaurants gewerkt. Maar
dit werk vindt hij leuker: vrijer en betere
werktijden. De schoonzus van Willem
doet de administratie en verder is er op
vrijdag en zaterdag nog een chauffeur die
bestellingen brengt en spullen weer op-
haalt, evt. tenten opzet. 
Ze zijn onderdeel van een soft franchise or-
ganisatie, ‘de wereld van dranken’, die wel
ondersteuning biedt maar niet te veel bin-
dende regels oplegt. Zo kunnen ze de kren-
ten uit de pap halen en verkopen waar ze
zelf achter staan. 
Is er veel veranderd sinds 1974? De nadruk
is veel meer op wijn komen te liggen vol-
gens Willem. Nederland was wat onder-
ontwikkeld wat wijn betreft. “Wij zeggen
altijd een beetje oneerbiedig dat voor iede-
re jeneverdrinker die overlijdt geen nieu-
we in de plaats komt. Dus de markt voor
gedestilleerde dranken kalft echt af.
Vroeger dronk je op een feestje een glaasje
jenever of advocaat, evt. een glaasje bier of
zoete witte wijn en dat was het.
Tegenwoordig maken de mensen andere
keuzes. Vooral de laatste tijd letten ze meer
op het alcoholpercentage van de wijnen. ”
En het alcoholgebruik onder jongeren?
Willem ziet het probleem: “Natuurlijk vra-
gen we altijd naar een ID maar wat er dan
vervolgens met de drank wordt gedaan
daar kunnen we geen invloed op uitoefe-
nen. Dat blijft uiteindelijk toch de verant-
woordelijkheid van de ouders.” 
De kop koffie was heerlijk, wel wat zoet.
Willem bekent dat hij er bij gebrek aan
melk een scheut Baily’s in gedaan heeft.
Geintje! 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
Willem Schaap en Jesse Migchelsen van wijnkoperij 
en slijterij De Meenthof in Kortenhoef



Woensdagavond 9 juni werden de stem-
men geteld van de verkiezing voor de
Tweede Kamer. Van 's ochtends 7.30 tot
21.00 uur kon men stemmen in het
Dorpshuis, het tellen van de stemmen
duurde tot na middernacht! Hulde dus
aan de vrijwilligers die 16 1/2 uur paraat
stonden: Fienie Leemreis en moeder en
dochter van Leurs. J. Leunenberg hielp de
dames met het tellen van de stemmen. Er
zijn in het Dorpshuis in totaal 1152 stem-
men uitgebracht. Dit waren niet allemaal
stemmen van Vreelanders, want alle in-
woners van de gemeente Loenen konden
zelf kiezen in welk van de acht stemloka-
len zij gingen stemmen. Er hebben hier
dus ook inwoners van andere kernen ge-
stemd. In totaal had Loenen een hele hoge
opkomst van bijna 84 %. Het CDA was de
grootste daler met 18% in de min tot een
percentage van 14%, de VVD de grootste
stijger (13%) tot een totaal van 33% van de

Loenense stemmen. Daarmee is de VVD
verreweg de grootste partij geworden in
Loenen. De PVV en D'66 stegen ook be-
hoorlijk, respectievelijk 6 en 7 % tot een to-
taal percentage van 11 en 10.  Het CDA en
de PvdA staan beide nu op 14% van de
stemmen.De overige partijen bleven min
of meer gelijk met de verkiezing van 4 jaar
geleden. In Maarssen en Breukelen, de ge-
meenten waarmee Loenen eind van dit
jaar gaat fuseren tot de gemeente Stichtse
Vecht, is min of meer dezelfde tendens te
zien. Daarmee zal de VVD in de nieuwe ge-
meente straks de grootste partij zijn. In
Breukelen en Maarssen staan de PVV en de
PvdA gelijk en volgen
hierna pas CDA en D'66.
Een ware aardverschui-
ving dus ook in onze
buurgemeenten ten op-
zichte van de verkiezin-
gen van 2006.
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Op zondag 27 juni 2010 zullen de weilanden bij boerderij “De
Pondarosa” vol staan met Amerikaanse en Europese oldtimers. Vanaf
12.00 uur gaat daar het eerste “Amerikaans en Europese Oldtimers
Festival” van start. Deze dag wordt opgeluisterd met gezellige muziek,
er is een Jettruck met demo, en natuurlijk vermaak voor de kinderen.
Zo is er ondermeer een draaimolen aanwezig en een clown. Om 13.30
uur wordt de tour gestart. Naast de verschillende activiteiten is het ui-
teraard mogelijk om iets te eten of iets te drinken. De dag wordt afge-
sloten om 20.00 uur met de
muziek van DJ London
Steve. Motorclubs zijn van
harte welkom en ook de
Puch 66 tourrit heeft op
deze dag als bestemming
Vreeland. De toegang tot
het terrein is gratis.
Informatie kunt u inwin-
nen bij: connybuick@hot-
mail.com S.B.

Oldtimers Festival

Lijkt muziek maken jou ook leuk? En wil je weleens een proeflesje pro-
beren?  Dat kan bij Muziekvereniging De Vecht te Vreeland. Kom zater-
dag 19 juni om 16.30 u naar de school CSV-Vreeland en doe mee aan
een of twee workshops. Om 17.30 u presenteren alle leerlingen van de
Muziekvereniging zich en kun je horen hoe veel je al kan na 1 of 2 of 3
jaar les. Daarna is het voor de jeugd gratis pannenkoeken eten!
Opgeven tot 18 juni bij: jan.corstjens@wanadoo.nl

Zelf muziek maken op 19 juni

Stemmen in het Dorpshuis

www.devliet1vreeland.nl
Vreeland: Verrassende, perfect onder-
houden, ruime en lichte hoekwoning 
met fraai aangelegde achtertuin op 
het zuiden, met vrijstaande schuur.

Vraagprijs: 349.000 euro k.k.
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Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woensdag 10.00 - 13.00 uur

Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 

Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

WELKOM!
Wat doe jij het liefste met mooi warm
weer? Buiten spelen, varen of zwemmen
in de Vecht. Of zoals de Razende Reporters
deden: ijsjes eten! In alle smaken. En wat
waren ze lekker! Dank je wel Cobi Willig
voor de rondleiding! Wil je ook lekker ijs
eten en weten waar je dat kan kopen: lees
dan gauw verder! Wil je zelf ijs maken?
Leer hoe je dat doet bij de
Toverkikkerkooktip! Nog even en dan is
het vakantie. Joepie! Wil je in de buurt een
leuk spel met andere kinderen spelen?
Speel dan als het warm is:
ijsblokje......brrrr wat koud! Of ga naar de
Kaas- en IJsboerderij ‘de Willigen’.
De Razende Reporters gaan nu een tijdje
met vakantie. Maar eerst nog een bezoek-
je aan de drukker (zie de foto)! Een fijne
warme vakantie gewenst!

De Razende Reporters aan het werk met Hans
bij drukkerij Dunnebier.

Razende Reporters 
naar de IJsboerderij
Op een hele warme woensdag gingen we
naar de Willigen. We hebben een inter-
view met Cobi Willig. 

Swaan: Hoe lang doe je dit al?
Cobi: We hebben al 42 jaar koeien en ik
maak al 28 jaar kaas. Jolanda maakt 13
jaar ijs en sinds 4 jaar kunnen er mensen
logeren. En we hebben nu 1 jaar een ver-
gaderruimte. 

Bibbi: Hebben jullie ook beesten?
Cobi: We hebben 75 koeien. Ze hebben
130  koeien en kalfjes bij elkaar! En ook
nog 25 schapen en 50 jonge beesten.

Swaan: Hoe maak je ijs?
Cobi: Voor aardbeienijs haal ik aardbeien
uit de tuin, die stopt Jolanda  in de machi-
ne en daar doet ze ook suiker bij. Als je in
de supermarkt aardbeienijs koopt, dan
zitten daar geen echte aardbeien in. 

Cobi’s kazen zijn heerlijk! Ze heeft net
weer nieuwe gemaakt. Maar het duurt
nog even voordat we ze kunnen eten hoor.
Als je wilt weten hoe kaas gemaakt wordt,

ga dan eens naar de  Willigen! Misschien
krijg je wel een toer door de kaasmakerij!

Zo wordt kaas gemaakt:
1. Koeien eten gras en maken melk in hun

maag. Wel 20 liter per dag. Daarom
moeten ze extra veel water drinken.
Weet je hoeveel? Wel 140 liter per dag!

2. Bij de melk doet Cobi stremsel. Dan
wordt de melk dik en gaat klonteren.
Van de klonters wordt in een vorm de
kaas gemaakt.

3. De kaas gaat in de vorm onder een pers
die de kaas heel stevig aandrukt. 

4. Na een hele dag gaat de kaas zwemmen
in een zout bad, het pekelbad. Daar
krijgt de kaas z’n lekkere smaakje van!

5. Nu moeten de kazen eerst nog 4 weken
uitrusten en dan is het jonge kaas ge-
worden! Oude kaas blijft nog een tijdje
langer liggen. Soms wel een jaar!

Bibbi’s Weetjes over Koeien
Wist jij dat.....
Een pink = een koe van 1 jaar
Een klamvaars = een drachtige koe van
tussen 1 en 2 jaar
Een vaars = als een koe haar eerste kalfje
heeft gehad.
Een twenter= als een koe haar tweede kalf-
je heeft gehad
En wat is een koe dan? Kijk gauw bij de
muisjes voor het antwoord....

TOVERKIKKERKOOKTIP 
mmmm zin in ijs?
Wil je makkelijk? Maak Waterijsjes 
Wat heb je nodig? 
Koop eerst ijsvormpjes (bij de HEMA of
Blokker). Vul die met je favoriete smaak
rode of gele limo, (aanmaaklimonade) of

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

Er komt weer een nieuwe cd uit! 
Na het succes van Oeroeg nu Max

Havelaar, 150 jaar na de verschijning 
van dze baanbrekende roman.

Met Peter Faber, Antonie Kamerling 
en Isa Hoes 

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!!!

vruchtensap of als je dat
lekker vindt: yoki. Zet ze
nu in de vriezer en laat
ze ongeveer 3 uur bevrie-
zen. Klaar! In een ijsblok-
jes vorm kan ook: dan
heb je ijsblokjesijsjes....
En natuurlijk kun je er
voordat je het in de vrie-
zer doet nog van alles
door doen (gepureerde
aardbeien die je heel
even hebt gekookt. Of
stukjes chocola bijvoorbeeld.)

TIP
Ben jij een goede ijs verkoper? Test het on-
line op Spele.nl. Zoek op Ijs verkoper.
Probeer zo snel mogelijk 100 ijsjes  aan
kinderen te verkopen! Maar pas op: net als
bij  ijsjes eten kan je er niet meer mee op-
houden!

Geef je op!
Hou jij van verhaaltjes vertellen? Of van
gedichten schrijven? Of kun jij goed foto-
graferen? Wil je leren wat een journalist
doet? Zelf leren interviewen en verslagge-
ven? Word dan ook Razende Reporter van
de Vreelandbode!
1x in de maand op woensdagmiddag van
half 2 tot 3 uur houden we kinderredactie.
We oefenen en gaan op pad. In september
beginnen we weer. Je kunt je nu al opge-
ven! Mail naar Info@vreelandbode.nl : ik
wil razende reporter worden. En je krijgt
bericht van ons terug!
Een fijne warme vakantie gewenst!

De Muisjes van Vreeland

Spel IJsblokje
Het duurt een half uurtje en is voor 8 of 10
kinderen
Iedereen zit rond een tafel met zijn buik
bloot, behalve 2 personen. Eén van deze
twee kruipt onder de tafels en houdt een
ijsblokje tegen iemands buik. (Pssst niets
laten merken!!!) De tweede persoon zit op
de tafel en moet proberen om te raden op
wie zijn buik het ijsblokje wordt gehou-
den. Als hij drie keer verkeerd raadt,
wordt het ijsblokje in zijn bloes gestoken,
als hij juist raad mag hij onder tafel en
mag er iemand anders op de tafel zitten. 

KLEURPLAAT
Voor de Muisjes van de Molen is 2 kilome-
ter trippelen naar de ijs- en Kaasboerderij
gelukkig te ver!  Maar hier dromen ze van!

Raadsel

Haha dit was een instin-
kertje: Ja dat is zo’n groot
lief beest in de wei die ons
lekkere gezonde melk
geeft. Maar de boer heeft
het pas over een koe als ze
het 3e kalfje heeft gekre-
gen.

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) 



10 juni 2010 De Vreelandbode

Op dinsdag 8 juni organiseerde onze eigen
dorpskastelein Cor Ledder voor de vijftiende
keer zijn haringparty. Het weer zit in het be-
gin niet mee. Erger nog: het regent dat het
giet. Buiten zitten een paar die-hards onder
een parasol. Binnen is het druk. André
Hazes zingt over bloed, zweet en tranen en
Cor zit achter zijn tafel de consumptiebon-
nen te verkopen. Ledder: ‘Vijftien jaar gele-
den kwam een dorpsgenoot naar me toe die
connecties had met Ouwehand, de haring-
leverancier. Hij stelde voor dat we een ha-
ringparty gingen organiseren. We begon-

nen met tweehonderd haringen. Het was ge-
lijk een succes. Inmiddels bestel ik er ieder
jaar zo’n zeshonderd. Ik financier de vis zelf
en heb dus geen sponsor.’
Het wordt drukker en drukker. De uien
staan al klaar, de vis moet nog geserveerd
worden. Het is gelukkig gestopt met rege-
nen. Steeds meer Vreelanders gaan lekker
buiten staan. En dan is er het moment su-
prême. Op grote schalen worden de harin-
gen geserveerd. En de gasten vallen aan.
Ledder: ‘Er zijn mensen die er vijf naar bin-
nen werken, maar ik ken ook Vreelanders
die er wel twaalf nemen. Bij een party hoort
ook live muziek. Een paar jaar geleden had-
den we een shantykoor dat de party opvro-
lijkte. Ik zal nooit vergeten dat Marco Bakker
toen mee ging zingen. Dat was geweldig.
Voor vandaag heb ik een accordeonist ge-
vraagd.’ Cor weet nog te vertellen dat het
heel bijzonder is dat hij al op 8 juni de nieu-
we haringen mag serveren. ‘Ik heb net als
het Hilton van Ouwehand ontheffing gekre-
gen. En dat allemaal vanwege de verkiezin-
gen op 9 juni. Ik ben het enige kleine café dat
vandaag haringen serveert. Bijzonder, hè.’
Cor hoopt de komende weken veel gasten te
ontvangen. Maar dan vanwege het WK voet-
bal, dat weer op groot scherm in ons ver-
trouwde dorpscafé wordt vertoond. C.L.

Workshops werken met speksteen
Iedere schoolvakantie en in weekeinden geef ik workshops “Werken met
speksteen”. Het is een gezellige en creatieve dag met als eindresultaat een
echt kunstwerk dat je mee naar huis mag nemen.Deze workshops zijn
zeer geschikt voor alle leeftijden vanaf 6 jaar. Leuk voor een team- familie-
vrienden- vriendinnendag of een verjaarspartij. Het werken met speksteen
is zeer ontspannend, inspirerend en meditatief.

Datum Weekenden en schoolvakanties (of op aanvraag)
Aantal deelnemers Acht tot tien personen
Locatie Op een echte boerderij, waarbij we bij mooi weer ook 

buiten kunnen werken
Tijd: Van 11.00 tot16.00 u, of andere tijden in overleg
Kosten: 30,00 p.p. Inclusief materiaal zoals steen, gebruik van 

gereedschap, lunch, koffie, thee en limonade.
Het enige wat je mee moet nemen is een zachte doek 
om je beeld in te vervoeren.

Informatie Marjolein Bosman
Boterweg 38, 3633 ER Vreeland
Tel. 0294-231099, Email: corbos@hetnet.nl

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

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

De peuterspeelzaal Vechtkroost te
Vreeland, wil de behoefte van ouders in-
ventariseren om de 2 tot 4 jarigen, niet al-
leen 's ochtends op te vangen, maar ook 's
middags. Nu kunt u uw kind brengen om
8.45h en weer ophalen om 11.45h, de re-
guliere schoolvakanties is de speelzaal ge-
sloten. Het is fijn voor elk huishouden om
de mogelijkheid te hebben een ochtend

de handen (meer) vrij te hebben maar bo-
venal ook fijn voor de ontwikkeling van
de kinderen. Verdere informatie over de
peuterspeelzaal vindt u op onze website
www.vechtkroost.nl. Wellicht heeft u an-
dere wensen waar wij vrij eenvoudig op
zouden kunnen inspelen.

Bestuur en Leidsters Peuterspeelzaal Vechtkroost

Openingstijd:
Zou u de openingstijd vervroegd willen hebben? 
En zo ja vanaf hoe laat zou u uw kind(eren) willen brengen?

............................................................................................................................................................
Verlengde dag:
Zou u uw kind langer willen laten blijven als de Peuterspeelzaal het dagprogram-
ma (inclusief meegebrachte lunch, slaapmogelijkheid) uitbreidt tot 15.00h?

............................................................................................................................................................
En zo ja op welke en hoeveel dagen zou u dat willen?

............................................................................................................................................................
Middagopvang:
Zou u willen kiezen op enkele dagen voor alleen middagopvang van 12.00h tot
15.00h? En zo ja op welke en hoeveel dagen zou u dat willen?

............................................................................................................................................................
Graag uitknippen en inleveren in de brievenbus van de Peuterspeelzaal aan de
Niftarlakelaan 3 te 3633 CA Vreeland.

Enquête Peuterspeelzaal Vechtkroost

�

Brugconcert 26 juni, 20.00 uur
De Vecht & Friends Go Hallelujah Gospel op de Vecht  o.l.v.  René
Schumacher m.m.v. Pentecost Revival Choir.
Muziekvereniging De Vecht & Friends brengen een programma vol
overbekende negro-spirituals als: Oh happy Day, Go like Elijah,
Brand New Day, I will follow Him etc. Het vermaarde  Pentecost
Revival Choir uit de Kandelaar uit de Bijlmer, beroemd van
Korenslag, zorgt voor de unieke Gospel-sound. Kom gezellig luiste-
ren en neem je hele gezin mee. Bootjes welkom, alleen bij regen
geen concert.  Bij de Van Leer Brug te Vreeland. Toegang gratis! 
www.muziekverenigingdevecht.nl

Wat doen zij nu?
Haring Happen bij Cor

LEIDING GEZOCHT

DOS Vreeland is op zoek naar een enthousiaste 
leid(st)er voor de volgende lessen:

- Dames keep fit maandag 13.30-14.30 uur
- Ouder & kind gym maandag 14.30-15.30 uur
- Kleutergym maandag 15.30-16.30 uur

Onder voorbehoud van beschikbaarheid van de gymzaal is een
andere dag eventueel bespreekbaar.

Bij interesse of meer informatie:
a.zeldenrijk@hetnet.nl
0294-234808 (Astrid Zeldenrijk)
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Als u ooit in Marokko was dan klinken
‘Beni Oulichek’ of ‘ Nador’ u vast niet raar
in de oren. Maar anders is het wellicht
voor u net als voor Mimoun Kasstar toen
hij vanuit Marokko via Frankrijk naar
Nederland verhuisde en de naam
‘Vreeland’ hoorde. Hier kwam hij terecht
vanuit zijn geboorteplaats Beni
Oulicheck, een dorpje in de buurt van de
stad Nador, niet ver van het Rifgebergte,
op zo’n  50 km landinwaarts van waar de
Middellandse Zee de Noord Marokkaanse
kust aandoet. 

Wat zou je doen?
Mensen verzetten bergen als het om de
liefde gaat. Mimoun volgde zijn vrouw die
al voor hun kennismaking met haar ou-
ders in Nederland woonde. Even woonden
ze in Frankrijk  maar op een dag zei ze par-
does: “ik ga naar mijn ouders”. En
Mimoun ging mee. Regelrecht naar de
Vredelantstraat waar het paar twee jaar
bij zijn schoonouders kon inwonen. Zijn
vrouw sprak Nederlands en maakte hem
als zijn tolk snel wegwijs. Op 15 september
1979 kwam hij hier wonen en op 15 okto-
ber werkte hij al bij van Leer. Daar kreeg
hij een tweejarige opleiding als operateur.
Hij leerde machines ombouwen voor
nieuwe productieprocessen.

“Ik heb echt geluk gehad in Vreeland” ver-
telt Mimoun. “Alles hier was goed, met
mijn vrouw, kinderen, ouders, met werk
en met de buren ook”. Het echtpaar
Kasstar kreeg 5 kinderen, drie dochters en
2 zonen. Dochter Naima (29) werd in
Vreeland geboren maar door de gezinsuit-
breiding waren ze genoodzaakt een rui-
mer huis te zoeken. Dat vonden ze in
Loenen. Alle kinderen bleven in Vreeland
op school gaan.  En Mimoun ging extra
werken in de avond bij Hotel Restaurant
de Nederlanden. 

Haring en Couscous
Over eten gesproken... aan de Marokkaan-
se keuken met haar keur aan smaken en
geuren lees je ‘s lands geschiedenis af.  In
de stoofpotten van ooit rondtrekkende
Berbers,  de grootste bevolkingsgroep die
sinds het jaar 683 met verschillende inva-
sies te maken had, proefde je eerst
Arabische, toen Andalusische en tot in
1956 de Franse invloeden. Deze Tajine of
Tagine is ook het lievelingsgerecht van
Mimoun. Zowel het gerecht als de terra-
cotta pot waarin het gemaakt wordt heten
zo. Die pot bestaat uit een ronde platte ba-
sis en een grote conische deksel met een
gat erin dat werkt als een klein keramisch
oventje. “Een beetje olie en daarop gaat
kip of lam. Dan de verse groente. Je kunt
nemen wat je lekker vindt. Ook een stuk-
je aardappel” licht Mimoun toe. En daar
gaan nog 6 verschillende kruiden over-
heen. ‘Ras El Honout’ heten die kruiden.
Dat betekent: het beste van de kruiden-
winkel. “Dat”, vervolgt Mimoun, “zet je
dan op een heel zacht vuur. Het lekkerst
op een houten vuur bij mooi weer”. 
Ook eten ze zeker eens in de twee weken

couscous. Een soort griesmeel van harde
tarwe die iedere supermarkt gelukkig ver-
koopt tegenwoordig. (Aloys ook!) Dus van
de smaken uit zijn jeugd kan Mimoun blij-
ven genieten. Gelukkig want hij kan er
niet aan wennen: “niet lekker Hollandse
haring”. 

Leer!
Het eerste woord in de Koran betekent:
leer of lees. Is het daarom dat Mimoun
Kasstar alweer 10 jaar als conciërge werkt
op de CSV? Hij is zelf nooit opgehouden
met leren. Hij nam 3 jaar Nederlandse les.
Een keer in de maand komt hij met een
groep wijze heren bijeen om de Koran en
de Bijbel uit te wisselen. En Mimoun geeft
het belang van leren zijn kinderen mee,
die allemaal na de middelbare school in
Breukelen een HBO of universitaire studie
in Amsterdam doen. Jammergenoeg zijn
we verhuisd naar Leidsche Rijn vertelt
Mimoun. De reden van hun vertrek uit
Vreeland naar Utrecht is vooral het open-
baar vervoer. Zijn vrouw en kinderen zijn
er blij mee. “In Utrecht zijn voor mijn
vrouw meer activiteiten, sporten en kof-
fiedrinken met andere vrouwen. Jammer
genoeg”, zucht Mimoun.

Die zucht komt van diep. Want nadat hij
al eens privé afscheid van Vreeland nam,
lijkt hij dat nu ook voor zijn werk te moe-
ten doen. De CSV zal in het nieuwe school-
jaar helaas geen conciërge meer kunnen
bekostigen. Dat is om stil van te worden. 

Drie jongetjes stormen de kamer binnen
met ballonnen en een grote mand. Met
zijn zachte vriendelijke stem vraagt hij
wie hij mag feliciteren. Jelmer is de geluk-
kige en hij wordt al 6. En daar volgt een
zacht klopje op de deur. Een klein blond
jongetje vraagt of meneer Mimoun een
kopie van een werkje kan maken.
“Natuurlijk, is het deze bladzijde? vraagt
meneer Mimoun terwijl hij rustig het ko-
pieerapparaat bedient. “Alsjeblieft”. Wat
zullen ze op deze school deze zachtaardi-
ge man missen die voor iedereen klaar
staat. Wat zal Vreeland Mimoun missen!
We blijven altijd buren, Mimoun.  

A.W.

In de schijnwerper... 
Cross Cultural Vreeland met... Mimoun Kasstar

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



12 juni 2010 De Vreelandbode

LOUNGE BANKJES OP DE DIJK
Ze staan er weer! Tussen 1100 en 1600u serveren

wij koffie, thee, wijn en fris maar ook
vanaf 1200u hapjes als een tosti eendenlever,

amuses en Petit fours.

VERGADERARRANGEMENTEN
Onze 2 private dining ruimtes kunnen ook als
vergaderruimte worden gebruikt.Wij bieden

vergaderarrangementen vanaf 50,00 per persoon.
De zalen zijn voorzien van scherm, beamer,
flip over voor een succesvolle bijeenkomst!

ZONDAG OPEN
Op de zondag kunt u aanschuiven voor de lunch

of een vroeg diner, doorlopend tussen 1200 – 1900u.

Tot ziens in de Nederlanden!
Wilco & Caroline Berends

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.

Er komt een nieuwe komeet aan: C/2009
R1. Verwacht wordt, dat deze komeet eind
juni voor zonsopgang en begin juli na
zonsondergang met het blote oog te zien
zal zijn. Kometen draaien, net als plane-
ten, een rondje om de zon, soms met om-
looptijden van honderden jaren. Wel is
dat rondje vaak een grote ellips en hoe
dichter de komeet bij de zon komt, des te
sneller gaat deze bewegen. Meestal voeren
kometen een onopvallend leven, ze ver-
schijnen dan ook altijd weer plotseling
wanneer door de zonnestraling een deel
van deze kosmische ijsballen van stof en
steen verdampt. Daarbij ontstaat de karak-

teristieke staart, die meerdere tientallen
miljoenen kilometers lang kan worden.
Met een beetje geluk is deze vanuit
Vreeland eind van de maand met het blo-
te oog zichtbaar. Kometen zijn ongetwij-
feld de meest oorspronkelijke objecten in
ons zonnestelsel. Hun samenstelling
komt het dichtst in de buurt van die van
het stof waaruit ons zonnestelsel en dus
ook de aarde zo’n 4.5 miljard jaar geleden
is ontstaan. Ze vormen dus niet alleen een
imposante verschijning aan het hemelge-
welf, maar zijn ook de meest betrouwbare
ooggetuigen van de evolutie die ons zon-
nestelsel heeft doorlopen. H.L.

Hemel boven Vreeland

Lezing door Sander Tideman, die zal ingaan
op de rol van het ritueel in het Boeddhisme.
Centraal uitgangspunt van het boeddhisme
is om het bewustzijn van de beoefenaar te
ontwikkelen. Het ritueel is vooral op de be-
oefenaar gericht, niet zozeer op een externe
godheid. Het belangrijkste ritueel is medita-
tie, waarvan veel vormen bestaan. Enkele
meditatievormen zullen de revue passeren
en kort worden beoefend. Deze beoefening
is ook voor niet-boeddhisten toegankelijk en
toe te passen in de drukke moderne tijd. Dit
is een voorname reden, waarom het boed-

dhisme in toenemende mate navolging ge-
niet in het westen.
Het concert rond de lezing wordt verzorgd
door cellist Maarten en violist Ernst Jan Vos,
die werken van o.m. J.S. Bach en Glière zul-
len spelen. 

Voor alle informatie over de spreker en spe-
lers, zie: www.osg-kortenhoef.nl
Datum: 20 juni 2010, 11.00 uur. 
Toegang: € 6 (kinderen gratis).
Plaats: Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk
168 in Kortenhoef.

OSG Nescio-lezing annex koffieconcert
“Rituelen in het boeddhisme, handvatten voor de beoefening”

Op het moment van schrijven loopt er
weer een geweldig grote groep kinderen
uit Vreeland met DOS met de avondvier-
daagse in Loenen mee.  Ongeveer veertig
kinderen lopen de 5 km en twintig kinde-
ren de 10 km. Erg fijn dat een aantal ou-
ders de organisatie op zich wilde nemen.
De jongens van DOS worden beroemd in
de omgeving want ze zijn pas gevraagd
om een demo te geven tijdens de onderlin-
ge wedstrijd van gymnastiekvereniging
Nederhorst. Oscar van Dis, Marnix
Hazelhoff, Tommy van Toor, Sven
Eichholtz en Pieter Boutkan (ja, al een tijd
geen lid meer, maar hij blijft het leuk vin-
den het turnen) gingen op woensdag 2
juni naar Nederhorst den Berg. Daar heb-
ben de jongens met sprongen over de
Pegasus en een demo op de tumblingbaan
laten zien dat heren-turnen ook ontzet-
tend leuk is!
Per 30 augustus a.s. hebben wij een vaca-
ture voor leiding voor de dames keep-fit,

ouder&kind gym en kleutergym. Deze les-
sen worden gegeven op de maandag van
13.15-16.30 uur in de gymzaal van
Vreeland. Onder voorbehoud van beschik-
baarheid van de gymzaal is een andere
dag eventueel bespreekbaar. Ben je in het
bezit van een ALO-diploma of C-licentie, of
bereid een C-licentie te behalen dan nodi-
gen we je uit om contact op te nemen met
de secretaris Astrid Zeldenrijk (0294-
234808). Mocht u tips voor ons hebben ,
wie we kunnen benaderen, dan horen we
dit natuurlijk graag. We zijn ook nog op
zoek naar een voorzitter en algemeen be-
stuurslid.
De lessen zitten er weer bijna op want van
5 juli t/m 29 augustus is er een zomerstop.
Daarna bent u natuurlijk weer van harte
welkom in één van de lessen van gymnas-
tiek en sportvereniging DOS. Info over alle
lessen, wedstrijduitslagen, foto’s en
nieuws vindt u op onze website: www.dos-
vreeland.nl

DOS Vreeland
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De firma Van Leer heeft veel betekend voor
Vreeland. Maar ook de voorganger van Van
Leer is belangrijk geweest voor het dorp: de
‘Vreelandsche Zuivelfabriek’, later
Concordia en weer later Milka geheten.
Hoe (een deel van) die zuivelfabriek er in
1929 uit zag is op bovenstaande foto te zien.
Links is nog een van de rolpalen te zien die
langs de Vechtbocht stonden. De fabriek
was rond 1888 gebouwd bij buitenplaats
Brugzicht door de toen nieuwe eigenaar
Willem Insinger. Vier jaar later verkocht hij
de fabriek (met de buitenplaats) en werd
deze onderdeel van de ‘N.V. Nederlandsche
Zuivelfabrieken Concordia’, gevestigd te
Amsterdam. In 1899 was Joh. H. de Mare di-
recteur van de fabriek en tevens lid van het
gemeentebestuur van Vreeland. Een echte
notabele dus. Hij zou ook belangrijk voor
het dorp zijn vanwege de aanleg van open-
bare elektrische verlichting die hij namens
de fabriek in 1899 bewerkstelligde. Tot die
tijd waren de straten van Vreeland verlicht
geweest door petroleumlampen, die elke
avond werden aangestoken door W. van
Spengen. Hij zou eervol ontslagen worden
toen zijn baan overbodig werd bij de instal-
latie van de elektrische lantaarns. In eerste
instantie werd er door Gedeputeerde
Staten toestemming gegeven voor 26 stuks
ad 16 NK (Normaal Kaars) tegen een drie-
maandelijkse vergoeding van 60 gulden
vijftig. De maximale stroomsterkte zou
250 V mogen zijn en de leidinghoogte
moest 5 meter zijn, even hoog als de tele-
foondraden die al door het dorp liepen.
Door de Vecht werd een kabel aangelegd
om ook het westelijk deel van het dorp van

licht te kunnen voorzien. De aanleg, de ver-
gunningen en het onderhoud van de lan-
taarns kwamen geheel voor rekening van
de fabriek. Toch wel uniek dat deze fabri-
kant dit kostbare gebaar naar het dorp
maakte. 
Na diverse verkopen kocht Frans Jurgens in
1906, namens de N.V. Anton Jurgens
Margarine Fabrieken te Oss, de fabriek. De
nieuwe naam werd ‘de N.V. Roomboterfa-
briek Milka’. Jurgens was een van de eerste
ter wereld die het procédé toepaste om
plantaardige ‘kunstboter’, margarine, te
maken. Blijkbaar werd er bij Jurgens toch
ook nog van gewone melk boter gemaakt,
want uit gemeentelijke correspondentie uit
die tijd is bekend dat er aan het begin van
de 20ste eeuw zes man bij de Vreelandse fa-
briek werkten, die ook op zondagavond
moesten werken om te zorgen dat de fa-
briek in Oss op maandagmorgen voldoende
melk had om te verwerken. 
Jurgens’ fabriek zou in 1927 fuseren met
margarine-concurrent Van den Bergh.
Twee jaar later zouden zij Unilever oprich-
ten met Rotterdam als thuisbasis. Een van
de pijlers van dit wereldconcern lag dus ei-
genlijk in Vreeland! De Vreelandse fabriek
werd nu overbodig. Een consortium van
drie heren (Klaas Doting uit Duivendrecht,
Cornelis Stam uit Loenen en Hermanus
Scheepmaker uit Vreeland) kocht de fa-
briek op een veiling in De Nederlanden op
1 mei 1930. Na een aantal maanden leeg-
stand diende zich plots een koper aan:
Bernard van Leer. Waarom hij met spoed
fabrieksruimte zocht en hoe de zaken ver-
liepen, leest u volgende maand. J.J. 

Vreeland vroeger...

...en nu!

De melkfabriek en de elektriciteit in Vreeland

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 - zat
SLAGERIJ

Lekker weer is barbecue. Wij kunnen u 
deze zomer een compleet verzorgde 
barbecue aanbieden met vlees, sauzen,
salades, stokbrood en een gas of houtskool 
barbecue, laat uw informeren bij 
Slagerij Ton Vernooij.

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

S
SLAGERIJ

S

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639
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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 we het begrip Oer-Vreelander moeten
omschrijven, kunnen we volstaan met de
naam Krijn-Jan Driessen. Zijn familie ves-
tigde zich omstreeks 1820 in Vreeland en
nam, zoals dat in die tijd gebruikelijk was,
actief deel aan de lokale bedrijvigheid. Zo
heeft Krijn-Jan rietsnijders, kruideniers,
boeren en een melkfabriek (Amsterdam)
in de familie gehad, waarbij ondernemer-
schap hoog in het vaandel stond. Krijn-
Jan’s vader was geen uitzondering; hij
heeft in 1959 het huidige Driessen
Vreeland opgericht. Destijds startte het
als een bomenrooibedrijf, dat vooral lo-
kaal ingehuurd werd door gemeenten en
particulieren. De machines die voor dit
werk gebruikt werden, hadden natuurlijk
een onweerstaanbare aantrekkingskracht
op de kleine Krijn-Jan en zijn broer,
Hendrik. Ze werden dan ook al vroeg be-
trokken in de bedrijfsvoering. De CSV en
later het Comenius College konden op
aanzienlijk minder toewijding rekenen.

Zo kwam het geregeld voor dat Krijn-Jan
als verkeersregelaar bij het bomenrooien
een leraar, op weg naar school, in de file
voor het oponthoud aantrof! Via de avond-
school heeft Krijn Jan met deelcertifica-
ten het VWO grotendeels binnengehaald.
Maar heel belangrijk was dat niet meer,
want het was duidelijk wat Krijn-Jan ging
doen: Driessen Vreeland voortzetten en
uitbreiden. Eerst ging hij als 20 jarige een
jaar naar het voormalige Brits Guyana om
ter plaatse te ervaren wat Driessen kon be-
tekenen. Dit was een grote stap voor ‘een’
Driessen want buitenlandse tripjes wer-
den er eigenlijk niet gemaakt. Het was ook
een grote stap voor ‘het bedrijf’ Driessen,
want vanaf dat moment konden ook aller-
lei internationale projecten aangenomen
worden waarbij zowel de kennis als het
machinepark aanwezig was. De machi-
nes, van hout versnipperaars tot amfibie-
voertuigen, zijn voor Driessen van groot
belang. Krijn-Jan houdt zich vanaf het eer-

ste begin bezig met  de ontwikkeling van
elke machine. Hij kent elk schroefje en
kan op afstand mechanische problemen
oplossen. Dit leidt er wel toe dat hij nu bij-
na een 24-uurs business runt. Gemiddeld
1 week per maand reist Krijn-Jan af naar
(potentiële) projecten van Afrika tot Zuid-
Amerika, maar ook in de Ardennen en
Frankrijk, de rest van de tijd bestiert hij
het bedrijf vanuit Vreeland. Dat het be-
drijfsterrein in Vreeland op termijn niet
meer geschikt zou zijn, werd een tiental
jaren geleden al duidelijk.  Dit had onder-
meer te maken met de hoeveelheid ma-
chines en de daarmee gepaard gaande ge-
luidsoverlast.  Er werd gezocht naar een lo-
kaal alternatief, dat, zeer tot de spijt van
Krijn-Jan zelf op het laatste moment niet
de vereiste vergunningen heeft gekregen.
Op dit moment wordt gezocht naar een lo-
catie elders in de provincie Utrecht. Als
dat eenmaal zover is, zullen, zoals de
meeste Vreelanders wel weten, een 60-tal
huizen gebouwd worden op het bedrijfs-
terrein van Driessen. Voorlopig bevinden
de plannen zich echter nog op de tekenta-
fel. Krijn-Jan zelf is van plan zich aan de
overzijde van de Kleizuwe te vestigen,
waar nu de vervallen boerderij staat.
Vreeland verlaten komt niet in zijn ge-
dachten op. Hij is totaal verknocht aan
Vreeland, na elke reis is hij blij dat hij weer
thuis is. Samen met zijn maten Patrick
van Beusekom, Henk Jan Soede en Rob
van Ekris drinkt hij graag een biertje bij

Cor. Die vriendschap-
pen gaan ver terug;
toen er nog met 40 tot
50 brommers luilak
werd gevierd, fikkies
werden gestookt op het
boerenlaantje en vuur-
pijlen werden afgesto-
ken.. in de buurt van
een rieten dak. Als een
echte vriend was
Patrick altijd wel bereid
met Krijn-Jan een balle-
tje te trappen als hij om
8 uur ’s ochtends het
huis uit moest voor de
blokfluitles maar daar
natuurlijk helemaal
geen zin in had.

Zwemmen in de Vecht hebben ze nooit ge-
daan. Behalve vorig jaar dan, toen Krijn tij-
dens het waterspektakel op Koninginne-
dag spectaculair in het water belandde.
Maar dat is niet voor herhaling vatbaar!
Hij wil graag de benodigde pontons en
wat het Oranje comité verder kan beden-
ken aanleveren, maar laat het werkelijke
deelnemen voortaan liever aan de rest van
Vreeland over, en zijn kinderen. Hij hoopt
zijn kinderen dezelfde zorgeloze jeugd te
bezorgen in Vreeland als hijzelf heeft ge-
had.  Krijn-Jan en Monique, zijn vrouw
sinds 20 jaren en accountant van Driessen
BV, hebben drie kinderen, Julia (1e klas),
Margot (groep 6) en Jan (groep 4). Ze rijden
paard, Jan zit op voetbal en alle drie beoe-
fenen ze diverse sporten bij DOS. Thuis lo-
pen nog de nodige konijnen, ponies, vos-
sen (?) en een hond rond. Ze volgen ook al-
lerlei muzieklessen, maar nimmer om 8
uur ’s ochtends voor schooltijd!

S.l.B.-N.

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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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

De import-Vreelander
Nou ja, import. Annemart Slaghek, geto-
gen in Loosdrecht, woont al sinds 1986 in
Vreeland en voelt zich ook Vreelander.
Dat, terwijl ze toch op enige afstand van
het dorp woont, namelijk aan het eind
van de Bergseweg. We spreken elkaar aan
de keukentafel met uitzicht op een gigan-
tische tuin aan de Vecht. Een bijzondere
plek, dat is het. Iedere ochtend loopt
Annemart met de honden door haar tuin.
Liefst zo vroeg mogelijk. ‘Als’, zoals ze
zegt, ‘het water blak (rimpelloos) is en er
witte wieven waaien. Dan denk ik dat ik
op het mooiste plekje van Nederland
woon. Het is een feest om dat iedere dag
mee te maken. Die stilte, het geluid van
ooievaars, soms ook uilen. Dat is gewoon
geweldig.’

Annemart maakt een cappuccino en gaat
even terug in de tijd. ‘Toen ik in Vreeland
kwam wonen zat er nog een groenteboer,
een soort mini-gamma annex postkan-
toor, een Rabobank, een antiquariaat met
een echte troon en veel boeken. Maar ook
een bakker, een slager, een kapper, de
Tierelantijn en een supermarkt. De stilte
en de natuur in Vreeland fascineerden
me. Meer dan nu, was Vreeland indertijd
een vergrijsd dorp met een openbare én
een christelijke school.’ 

Inburgeringcursus
Een inburgeringcursus had Annemart
niet nodig. ‘Het maakt qua cultuur niet
zoveel verschil of je in Loosdrecht woont,
of in Vreeland. Ik heb in Loosdrecht ook al-
tijd veel contacten gehad met wat jullie
noemen ‘oer’ bewoners. En dat doe ik in
Vreeland ook. Ik kon dus heel makkelijk
in Vreeland aarden. Dat komt ook door
mijn karakter. Ik stap snel op mensen af

en maak dan een praatje. Inmiddels heb
ik een flink sociaal netwerk in Vreeland.
Dat komt ook omdat ik een aantal jaar de
secretaresse was van de bedrijfsvereni-
ging. Met Lodewijk van Monsjou hield ik
me vooral bezig met het dorpsfeest en de
intocht van Sinterklaas. Dat laatste doe ik
nog steeds. Tegen de tijd dat bij de super-
markten de pepernoten in het schap lig-
gen krijg ik een telefoontje van Elly
Schaeffer met het verzoek of ik de ver-
kleedspullen van zolder wil halen. Die
worden dan eerst even gecheckt en krij-
gen een opfrisbeurt. Op de dag van de in-
tocht is het hier een dolle boel. Pruiken,
pakken, schmink; alles trekken we uit de
kast. Eerst worden de pieten en pietjes ver-
kleed en tot slot is Sinterklaas aan de
beurt. Dan komt de boot van Lodewijk

voor de ‘deur’. Die in-
tocht is ieder jaar weer
een feest. Ik vind het
zelf ook heerlijk om
Piet te zijn. En als we al-
lemaal weer bij mij
thuis zijn, dan krijg ik
van de bedrijfsvereni-
ging een prachtig boe-
ket. Het is leuk om wat
voor het dorp te doen.
Heel veel dorpsbewo-
ners zijn op allerlei ge-
bied actief. Dat maakt
Vreeland ook zo bijzon-
der.’

Talen verzamelen
Tot slot wil ik graag we-

ten hoe Annemart haar dagen vult.
Dochter Britt woont inmiddels in
Loosdrecht. Zoon Riks woont nog thuis.
‘Tja, ik doe eigenlijk best wel veel. Ik zit op
ballet, op stijldansen bij van Bommel, op
de sportschool en studeer Grieks omdat ik
een talen ‘tik’ heb. De één verzamelt post-
zegels en ik verzamel talen. Zo heb ik ook
een tijd Turks gestudeerd. Wat dat betreft
ben ik multi culti. Verder doe ik sales sup-
port voor het Spaanse resort  ‘La Cigüeña’.
Dan doe ik belastingaangiftes voor een
aantal kleine bedrijven. En ik ben logis-
tiek medewerker bij een handelsbedrijf in
chemicaliën. Ik regel samen met de stu-
wadoor het transport van hars vanuit
China naar andere plekken op de wereld.
Meestal werk ik vanuit huis, maar soms ga
ik ook naar de kantoren van mijn op-
drachtgevers. Nee, ik hoef me geen mo-
ment te vervelen. ’s Morgens klap ik mijn
laptop open en dan hup aan het werk.’  

C.L. 

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! 
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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

Opbrengst collecte epilepsiebestrijding
De collecte van het Nationaal Epilepsie
Fonds heeft in Vreeland het geweldige be-
drag van € 938,56 opgebracht. De op-
brengst van de collecte is bestemd voor
wetenschappelijk onderzoek, voorlich-
tingsactiviteiten, het organiseren van be-
geleide vakanties voor mensen met epi-
lepsie en individuele hulp.
In de week van dinsdag 25
tot en met zaterdag 29 mei
gingen in heel Nederland
ruim 35.000 vrijwilligers op

pad om huis aan huis te collecteren voor
het Nationaal Epilepsie Fonds. Geld voor
de epilepsiebestrijding is hard nodig.
Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis
in de hersenen die zich uit in aanvallen.
Het thema van de nationale collecteweek
was: 'Epilepsie maakt geen onderscheid, u
wel?'. 
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Voor de wijn van deze maand reizen we af naar het
warme Italië. We komen terecht in Veneto, waar ge-
legen op de heuvels, tussen de plaatsjes Conegliano
en Valdobbiadene de wijngaarden van Novacorte
liggen. Hier maakt men een prosecco, die vervaar-
digt wordt volgens de Methode Charmat. De twee-
de gisting, de gisting die in een afgesloten ruimte
moet plaatsvinden om zo de belletjes in de wijn te
krijgen, vindt plaats in roestvrijstalen vaten. Zo
kan op een relatief goedkope wijze de wijn mousse-
rend worden gemaakt. Hierna wordt de wijn onder
druk gebotteld, zodat hij op geen moment in con-
tact is met de buitenlucht. De wijn komt dan te-
recht in de herkenbare azuurblauwe fles. De popu-
lariteit van prosecco is de afgelopen jaren tot onge-
kende hoogte gestegen, er worden jaarlijks zo'n 27
miljoen flessen geproduceerd. Deze wijn dient wel
jong gedronken te worden.
Deze prosecco heeft een lichtgele kleur met een
mooie fijne mousse. In zijn geur komen de aroma's
van vers gebakken stokbrood, appel en pas gepluk-
te bloemen naar boven. Men proeft een droge, fris-
se, kruidige en prikkelende wijn met een klein bit-
tertje in de afdronk. Een wijn die aan een bijzonde-
re gelegenheid of een dagelijks aperitief een feeste-
lijk tintje geeft.
Serveer hierbij een grote schaal met verschillende
vissoorten en u heeft een koningsmaal.
Het alcoholgehalte is 10.5%, en de wijn dient te wor-
den geserveerd tussen de 6 en 8 graden celsius. De
prosecco Novacorte is verkrijgbaar voor € 5.99 bij
de Dagwinkel in Vreeland. Veel proefplezier en tot
volgende maand. 

Engeline van Ee

De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Proost

Lezers schrijven
Vreelandse vrouw in sloot!
Niet alleen een koe kan in de sloot vallen,
ook een mens met fiets en al!

Het overkwam mij fietsend van de kaas-
boerderij op de Nigtevechtseweg richting
Vreeland ter hoogte van de Nes. Een ach-
teropkomende auto gaf mij bij het inha-
len een tik (zijspiegel?) en duwde mij zo,
via de steile walkant, de sloot en de mod-
der in. Hij/zij reed door. Na veel help- help-
geroep werd ik ontdekt door een langsfiet-
send echtpaar, die mij zeer behulpzaam
uit de sloot hielpen. Zij vonden ergens een
grote hark en zo kwam mijn fiets er ook
uit. Alles en ik kletsnat. Ik durfde niet op
mijn fiets (vol modderslierten) te gaan zit-
ten en liep tot vlak bij Vreeland; de fietsers

die ik probeerde aan te houden dachten
geloof ik dat ik naar hen zwaaide, dus
stopten niet. Aan het eind heeft een oplet-
tende man voor mij bekeken of mijn fiets
nog functioneerde en een echtpaar, in de
tuin werkend, bood aan mij naar huis te
brengen. Ik achterin op de hondendeken
(gelukkig anders was de auto ook nog lek-
ker nat geworden) en mevrouw bracht
mijn fiets naar huis. Fijne hulp, “aardige
mensen”. Mijn buurman spoot mijn fiets
schoon, ik mijzelf onder de douche! Een
foto van mij en fiets en kaas en tas was wel
spectaculair geweest, maar fototoestel en
mobiele telefoon lagen ook in de sloot…

Pien van Oostendorp

Bij deze Vreelandbode ontvangt u de uit-
nodigingskaart voor de reünie van de
Christelijke School Vreeland op zaterdag 4
september 2010. Mocht u mensen kennen

die u op de hoogte wilt stellen van de re-
ünie dan zijn extra kaarten af te halen op
de basisschool of te downloaden via:
www.csv-vreeland.nl. 

Reünie Christelijke School Vreeland

Vaders moet je
laten klussen..!
Vaderdag actie*
46 delige schroefbit-dopset
van € 29.95 voor € 19.95

Proffesionele dop-bitset
WK 2010 Limited Edition
€ 29.95 Op=Op

Vraag ook naar onze klantenpas 
Bij uw eerste aankoop 
dubbele bonuspunten

*Ook voor moeders                


