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Van de redactie
We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde en zonovergo-
ten Koninginnedag. U kunt nagenieten door een uitgebreid
verslag van deze dag. U komt meer te weten over Oer-
Vreelander Jan de Jong en import-Vreelanders Jan en Jokeline
Manten, de nieuwe bewoners van de molen de Ruiter, die vo-
rige week zijn 100-jarig bestaan vierde.  In ‘Wat doen zij nou’
leest u over de bokslessen die elke vrijdagavond in de gymzaal
worden gegeven door Douglas Nicholson. Een echte aanrader!
Hans Bots staat in ‘Bedrijvigheid’ en in Vreeland Vroeger en
Nu leest u over een bijzondere begrafenis in Vreeland ruim
200 jaar geleden. Verder weer veel terugblikken en vooruit-
blikken op allerlei activiteiten die de komende maand georga-
niseerd worden. Veel plezier daarbij! de redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Op 11 mei 2011 hebben de bestuursleden
Peter Nagtegaal en Reinko Abels de handte-
keningenlijsten en brieven overhandigd
aan de directie RABO Bank Hilversum-
Vecht en Plassen. Bijna 500 mensen hebben
door middel van het plaatsen van een hand-
tekening het verzoek ondersteund om de
pinautomaat in Vreeland te behouden.
In het gesprek met de directie bleek dat
Vreeland voor het plaatsen van een pinau-
tomaat een risicovolle plaats is door de na-
bijheid van de N201 en de A2 (als vluchtwe-
gen). Om deze reden onderzoekt de RABO

de mogelijkheden van het plaatsen in een
afsluitbare bemande ruimte (In Store) of
een mobiele oplossing met ondersteuning
door een medewerker. Dit laatste betekent
een busje dat op gezette tijden in Vreeland
langskomt. Naar beide alternatieven
wordt nog onderzoek gedaan.
Over de plannen op het terrein van
Driessen wordt op 26 mei a.s informatie
gegeven. Om een goed beeld te krijgen van
de plannen is het belangrijk om kennis te
nemen van deze plannen. U bent welkom
in het Dorpshuis tussen 17.00 en 21.00 uur.
De zitting van de Rechtbank over de plaat-
sing van de UMTS-mast in Vreeland is op 6
juni 2011. Tijdens de voorlichtingavond
op 7 april zijn afspraken gemaakt over het
vervolgtraject. Op de zitting zal de rechter
toetsen of de juiste procedure is gevolgd
voor de vergunning voor het plaatsen van
de mast. De gemeente en KPN onderzoe-
ken op dit moment alternatieve locaties.
Deze locaties worden op welstand, hoogte
en dekking getoetst door een onafhanke-
lijk bureau.

Bericht van de Dorpsraad  

"Het mooiste Koninginnefeest in jaren"
was een veel gehoord commentaar.
Toegegeven, het programma, inclusief
nieuwe programmaonderdelen, zat ook
dit jaar weer goed in elkaar en de weergo-
den waren de Vreelanders bijzonder gun-
stig gezind. We hebben genoten. Het
Koninginnefeest in Vreeland trok bezoe-
kers uit de wijde omtrek: Loenen aan de
Vecht, Nieuwersluis en Loosdrecht waren
goed vertegenwoordigd, als ook diverse le-
den van het College van B&W van Stichtse
Vecht. De burgemeester maakte als een
ware koningin een tocht door de gemeen-
te en deed Vreeland tijdens de kinderspe-
len aan. Ze was oprecht verrast over de
grote toevloed van Vreelanders en niet-
Vreelanders naar het ultragezellige spek-

takel aan de Vecht en het kostte het
Oranjecomité weinig moeite haar over te
halen om later in de middag terug te ke-
ren naar Vreeland om het waterspektakel
te aanschouwen onder het genot van een
glas Prosecco. Het festijn begon al op vrij-
dagavond, waar er in het Dorpshuis geno-
ten werd van de klanken van onze mu-
ziekvereniging De Vecht en aansluitend
het discogeweld van John. In Lokaal Zuid
werd genoten van prachtige saté, malse
lamskoteletten en menige alcoholische
versnapering. Er kon worden 'nagekaterd'
tijdens het ontbijt op het kerkplein, en
dan blijkt zo'n glaasje oranjebitter van De
Kuyper een uitstekend medicijn. 

Lees verder op pagina 3

Koninginnedag ‘Ik hou van Vreeland’

Op 18 juni brengt het koor Vreeland Vocaal het muzikale
sprookje ‘Der Rose Pilgerfahrt’ van Robert Schumann ten ge-
hore op de poloclub Van Zadelhoff aan de Bergseweg. Het
koor wordt ondersteund door professionele solisten en staat
onder leiding van Robert Hoving. Ontvangst 19.30 uur, aan-
vang concert 20.30 uur. Na afloop is er een borrel. Kaarten in
voorverkoop (t/m 11 juni) a  € 12,- verkrijgbaar via vreelandvo-
caal@gmail.com of 0294-231409. Aan de kassa € 14,-.

Muzikaal Sprookje
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
telefoon alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur
Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241 CP Kortenhoef
Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel. 230400
loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel. 231315
Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel. 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Vivium Klantenservice
Woonzorg-Thuiszorg-Services
Postbus 406, 1270 AK Huizen
Tel. 035-6924924, www.vivium.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting
Vreelandbode

Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland Email: info@vreelandbode.nl

Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar,
Juliette Jonker, Annelies Weijschedé,
Renée Bink, Saskia Nooij, Connie Lohuis
en Barbara Mees.

Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen en Wilco
Berends.

Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.

Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag

Administratie: Carola Marseille 
(penningmeester)  

Website: Rens van der Meer. 

Oplage: 1000 exemplaren. Drukker: 
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 8 juni 2011 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 16 juni.

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

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

25 mei: Vreelandse Vrouwen koffie 
Lokaal Zuid, 10.30 uur

23-26 mei: Avondvierdaagse Loenen
26 mei: Informatie avond Plan 

Vreeland-Oost, Dorpshuis
2 juni: Hemelvaart
13 juni: Pinksteren
18 juni: Vreeland Vocaal, 20.30 uur, 

Polo House Zadelhoff
25 juni: Brugconcert
2 juli: Countryfeest Pondarosa
3 juli: Feestdag voor alle Vreelandse 

families, Pondarosa
16 -19 aug: Huttenbouwkamp
27 aug: Dorpsfeest

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

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

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

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

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

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 22 mei 10.00 uur ds. C. Constandse
zo. 29 mei  10.00 uur ds. J. Schaap
Hemelvaartsdagdag 2 juni 9.00 uur 

mevr. W. Jonkers
zo. 5 juni 10.00 uur cand.B. Snijder
Pinksteren 12 juni dhr. C. Boers
zo. 19 juni 10.00 uur ds. T. Zijlstra 

Vechtzooitje
VERLOREN! 
Na het waterspektakel lagen mijn grijze
All Stars gympen en mijn donkerblauwe
Abercrombie&Fitch vest er niet meer. Wie
o wie heeft ze gevonden of per ongeluk
meegenomen?
Tel 06 47 836 402

TE KOOP 
Stalen roeiboot € 75,-   06 47 836 402 



Vervolg van pagina 1
Trompetgeschal vanaf de kerktoren, een
toespraak door de wethouder, heerlijke
broodjes en koffie, rabarber en aardbeien
van De Nederlanden, ach wat wil een
mens nog meer. Bijzonder mooie creaties
deden recht aan het thema 'Ik hou van
Vreeland' tijdens de optocht en juryleden
Reina en Ietje hadden bepaald een kluif
aan het kiezen van de winnaars. 
De kinderspelen werden nog nooit zo

druk bezocht, en dat tijdens een meiva-
kantie. Veel dank aan alle vrijwilligers, die
hebben geholpen bij de kinderspelen! Het
bereiken van het andere eind van de balk
tijdens het waterspektakel bleek geen si-
necure, maar de enkeling die zegevierde
viel een heerlijke worst ten deel. 

De Historische Kring had weer een mooie
foto-route uitgezet, waarvoor dank. Met
een fakkeloptocht en een heus vuurwerk
werd 30 april 2011 op gepaste wijze afgeslo-
ten - dat een van de vuurwerkdozen omviel
en zijn pijlen richtte op de menigte mocht
de pret niet drukken. Het Oranjecomité
heeft ook dit jaar weer bergen werk verzet
en kijkt met veel voldoening terug op een
mooi feest. Het Oranjecomité kan het ech-
ter niet alleen af en het is dan ook bijzon-
der dankbaar voor alle hulp van zovele
Vreelanders. Het is onmogelijk om alle vrij-
willigers te noemen, maar een aantal wil
het Oranjecomité ditmaal noemen: Reinko
voor zijn assistentie de gehele dag door, de
vrijwillige brandweer, de verkeersregel-
aars, Silvia, Shan en Casey voor hun han-
den de hele dag door, de Dorpsraad voor
het regelen van de klimwand en tokkel-
baan, de kerk voor het beschikbaar stellen
van de Til en het kerkplein, de EHBO-ers,
boer Beukeboom, Erik, Krijn-Jan en Michiel
voor het regelen van het waterspektakel,
Anouk Pruim voor het maken van de flyers
en Lodewijk van Monsjou, die in herauten-
kostuum zorgt voor de inwendige mens
van de OC-leden en vrijwillgers. En tot slot,
Oranjecomité, een applausje voor jezelf.
Wij zien alvast uit naar een even zo prach-
tig Koninginnefeest in 2012 en hopen u
ook dan weer te zien. 

Leve de Koningin, hoezee!
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Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

De Werf 6, 3632 AE Loenen a/d Vecht

Tel. (0294) 23 37 36  Fax. (0294) 23 22 91

E-mail info@aannemingsbedrijfbonbv.nl

w w w .  a a n n e m i  n g s b e d r  i  j  f  b o n b v .  n l
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Kleine Vriendjes houdt een Zomers
Open Huis op dinsdag 24 mei (10-22
uur) en woensdag 25 mei (9-12 uur).

Lieve bikini’s, stoere zwemshorts,
hippe slippertjes en al onze trendy
(naam)cadeaus voor kids van 0-6 jaar.

Kleine Vriendjes, Loenenseweg 1 in Vreeland, 0294-230756  

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Ik ontmoet Hans in zijn witte huis op
Duinkerken en het zou gaan over zijn tan-
denbleeksetje dat hij voor een speciale
prijs aan Vreelanders aanbiedt. Na een ui-
termate leuk gesprek  over Vreeland en de
dingen van het leven kwam toch eindelijk
dat tanden bleken ter sprake: Hans werk-
te jarenlang bij een grote offsetdrukker en
reisde als exportman veel voor zijn werk-
gever. Zo’n kleine 7 jaar geleden was hij in
Londen. Zijn vrouw Ankie had hem een
hint gegeven eens wat aan zijn ietwat ver-
kleurde tanden te doen en daarom zocht
hij voor zichzelf in Londen een manier om
zijn tanden te bleken.  Een klant in een
drogist aldaar raadde hem het product
dat hij wilde kopen sterk af en dus zocht
Hans verder op internet. Hij vond een web-
site die hem aansprak en het product dat
hij kocht beviel uitermate goed.
Onderaan de website stond dat er ook dea-
lers werden gezocht. Hij nam contact op
met de man achter dat product, een
Amerikaan uit Texas, de absolute pionier
op het gebied van tandbleeksystemen via
internet. Hij sprak met hem af in Londen
en besloot die unieke formule in
Nederland op internet te gaan aanbieden.
Het leek hem interessante business.
Waarom uniek? “Bij 95% van alle tandart-
sen ga je zitten, maken ze een afdruk van
je boven en ondergebit. Die afdrukken
gaan naar het laboratorium en daar wor-
den bleeklabels van vervaardigd. Bij de
tandarts wordt gekeken of het past. Je
krijgt bleekgel mee en gaat thuis begin-
nen. Dat is de beste methode die er is maar
kost het drievoudige.” Hans biedt exact
hetzelfde, alleen maak je zelf je afdruk die
vervolgens naar een laboratorium in
Texas gestuurd wordt. Wat de tandarts
doet doe je dus in eigen beheer met een
duidelijke gebruiksaanwijzing. Hans
heeft zich echt verdiept in de materie. Hij
weet werkelijk alles van de wereld van het
tanden bleken.

Die Texaan, Bill Watson, had hem beloofd
regelmatig te leveren voor een lage prijs
maar in zijn dromen kreeg Hans last van
het ‘Kaas van Elsschot-syndroom’. Het
boek ‘Kaas’ van Elsschot gaat over een
man die een contract heeft afgesloten om
kaas te verkopen. Hij krijgt grote hoeveel-
heden kaas geleverd terwijl hij vrijwel
niets verkoopt. De voorraad stapelt zich
op in zijn huiskamer terwijl hij zich de di-
recteur van een florerende onderneming
waant… Zo niet dus bij Hans hoewel hij
die associatie ooit wel had toen hij eraan
begon want niemand kon zijn website in
het begin nog vinden. Maar Bill bleek een
aardige man. Hij zette de leverantie tot na-
der order stop en voor Hans was het fan-
tastisch toen hij zelf voor de eerste keer
kon bijbestellen. Nu plaatst hij doorlo-
pend bestellingen en blijkt het tanden-
bleeksetje inderdaad een aardige bijver-
dienste.
Hans vindt het ook een sympathiek pro-
duct: hij vertelt over de leuke reacties die
hij in de loop van de tijd heeft gehad. Hij
kent zelfs mensen die nadat hun vorige re-
latie op de klippen was gelopen een nieu-
we relatie kregen en dat had volgens Hans
ook te maken met hun stralend witte tan-
den. Hij weet het niet zeker maar wel bij-
na. RB

Bedrijvigheid in Vreeland
Hans Bots over tanden bleken

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.

In de maand april is de collecte van de
Hartstichting gehouden in Vreeland.  Een
beperkt aantal personen heeft in een
groot deel van het dorp gecollecteerd. 
Met elkaar haalden ze ruim 700 euro op. 
Inmiddels hebben zich al enkele nieuwe

collectanten zich gemeld voor volgend
jaar. We kunnen nog meer collectanten
gebruiken. Neem contact op met Joke
Stapper tel. 231058, mail stapper@kabel-
foon.nl. Aan alle collectanten en gulle ge-
vers: hartelijk dank!

Collecte Hartstichting

za 2 juli: 20.00 uur countryfeest, entrée
aan de kassa  € 5,- (incl. 2 con-
sumptiebonnen)

zo 3 juli: 14.00 – 20.00 uur familiedag en-
tree gratis 

De prijsvraag uit de vorige Vreelandbode
is opgelost. Het polderbad komt bij … hoe
kon het ook anders… boer Johan
Beukeboom. De oude rakker heeft het
weer voor elkaar om in samenwerking
met het Dorpshuis iets ludieks en tevens
prachtigs op te leveren. Maar dat is niet al-
les: er wordt voor de volwassen Vreelan-

ders een geweldig countryfeest georgani-
seerd op zaterdagavond 2 juli.  Voor 5 euro
krijg je 2 consumptiebonnen, dus de en-
tree is praktisch voor niets. Op zondag is
er voor de hele familie vanaf 14.00 uur een
activiteitenmiddag met draaimolen,
schiettent, spijkerslaan, pony rijden, lasso
gooien, knutselen, schminken, line
dance, timmeren en ga zo maar door. Laat
deze gelegenheid niet aan je voorbij gaan!
De entree is gratis, neem je portemonnee
mee voor eventuele drankjes en voor de
heuse barbecue.

Countryfeest Pondarosa
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TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 44,-

De jaarlijkse Dodenherdenking in Vree-
land was dit jaar weer erg bijzonder. De
ruim 60 aanwezigen waren samen in de
kerk waar prachtige muziek, gedichten en
teksten klonken die tot nadenken en her-
inneren stemden. Indrukwekkend waren
ook dia’s van plaatsen in het dorp, waarbij
bijbehorende teksten werden voorgelezen
van herinneringen van Vreelanders aan de
oorlog. Zo kwam de oorlog erg dichtbij… 
Na de bijeenkomst liep de stoet naar het
oorlogsmonument aan het Boerenlaantje.
Hier sloten zich nog tientallen betrokke-
nen en andere geïnteresseerden bij de
groep aan. Onderweg kon iedereen wat
klaprooszaadjes in de berm langs het laan-
tje gooien, die in de kerk waren uitge-
deeld. Klaprozen werden en worden vaak
gebruikt in gedichten over de oorlog, om-
dat zij groeien op plekken waar alles dood
is. Zij zitten daarbij vol van symboliek, van
hun rode kleur (als bloed) tot hun zwarte
binnenste (rouw) in de vorm van een kruis
(christelijk symbool van lijden en verlos-
sing). 

Bij het monument overtroffen de blazers
van muziekvereniging De Vecht zichzelf
in prachtig gespeelde, stemmige muziek.
Na een speech van wethouder Gera

Helling was het de beurt aan familie van
de gevallenen die op het monument ver-
meld worden, om bloemen te leggen.
Bloemen werden ook gelegd door Ary
Haspels, die tijdens de oorlog in Vreeland
ondergedoken heeft gezeten. Precies drie
jaar geleden heeft hij hierover, op zijn on-
derduikadres, de kinderen van groep 8 op
indrukwekkende wijze verteld bij een pro-
ject over onderduikers in Vreeland. 

In saamhorigheid werd stilgestaan bij de
mensen die in de oorlog hun leven hebben
gegeven zodat wij in Nederland al 66 jaar
in vrijheid leven. Bij het verdriet dat tot op
de dag van vandaag nog leeft in de harten
van de mensen die dierbaren verloren of
zelf de oorlog overleefden. Maar ook werd
stilgestaan bij alle plekken op de wereld
waar nog wel oorlog heerst en waar vrij-
heid een verre droom is. Laten wij hopen
dat, mede door het herdenken, ook de ge-
neraties die niet meer aan den lijve de oor-
log hebben meegemaakt, dit nooit meer
willen of zullen laten gebeuren. Als teken
van deze hoop las iemand van de nieuwste
generatie, Mikael van Beusekom uit groep
8, een zelfgemaakt gedicht voor in de kerk:
‘Nooit meer oorlog’. Zo was de cirkel van
herinneren en hoop voor de toekomst
rond. 

J.J.

Bijzondere Dodenherdenking

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

Pieter Hoekstra komt na de zomer als de
nieuwe (part-time) predikant van de
Protestantse Gemeente ons dorp verster-
ken. Nadat verleden jaar Richtsje Abma
Vreeland heeft verlaten om in Huizen als
dominee te gaan werken is er door een sol-
licitatiecommissie vanuit de kerkelijke ge-
meente hard gezocht naar een geschikte
opvolger. Eind april is kennis gemaakt

met Pieter Hoekstra uit Monnickendam.
Pieter Hoekstra is momenteel interim-pre-
dikant in Hoofddorp en wil graag naar
ons dorp toe komen om als dominee voor
onze plaatselijke kerk te gaan werken.
Vanaf september zullen Pieter Hoekstra
en zijn vrouw Coby de pastorie gaan be-
trekken. We hopen dat zij zich snel thuis
zullen gaan voelen in Vreeland.

Een nieuw geluid in de kerk

Voor de planning van de instroom in de
kleutergroepen van basisschool CSV
Ridderhof is het handig als u uw kind mi-
nimaal anderhalf jaar voor zijn/haar 4e
verjaardag inschrijft.

Meer informatie over de school is te lezen
op: www.csvridderhof.nl. U kunt ook een
afspraak maken met de directeur van de
school de heer Gert de Boer: di t/m vr 0294
233395 of info@csv-vreeland.nl.

Inschrijving CSV Ridderhof
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Huttenkamp 2011: Piraten, zeerovers
en zeeschuiten
‘De beste stuurlui staan aan wal’, vandaar
dat we deze zomer tijdens huttenkamp
2011 echte, zeewaardige houten zeeschui-
ten gaan bouwen op het weiland bij de fa-
milie van der Paauw aan de Kleizuwe 123
te Vreeland.
Het huttenbouwkamp - als vanouds geor-
ganiseerd door jeugdclub DE COCON -
wordt ook dit jaar weer gehouden in de
laatste week voor aanvang van het nieuwe
schooljaar, van dinsdag 16 augustus tot en
met vrijdag 19 augustus. Het kamp is be-
doeld voor kinderen van de CSV die na de
grote vakantie naar groep 6, groep 7 en
groep 8 gaan én de kinderen die naar de
brugklas gaan. Dus niet de leeftijd, maar de
groep waar de kinderen in zitten, is door-
slaggevend. Ook kinderen die in Vreeland
wonen maar elders naar school gaan, zijn -
uiteraard onder dezelfde voorwaarden-
welkom. Er is plaats voor maximaal 75
deelnemers. Inschrijfformulieren zijn na
de meivakantie af te halen bij:
Fam. Zeldenrijk, Spoorlaan 6 te Vreeland
(tegenover de CSV) 
Fam. Van Vliet, Nigtevechtseweg 28 te
Vreeland ( net na de molen van Vreeland) 
De kosten voor deelname zijn 20 euro per
kind. De formulieren, evenals de bijdrage,
kun je weer inleveren bij de families
Zeldenrijk en de familie van Vliet. Aub het
deelnamebedrag aanleveren in gesloten
enveloppe met het bedrag en de namen

van het kind/de kinderen erop. De slui-
tingsdatum voor inschrijving is zondag 19
juni 2011. Dus geef je snel op, want vol = vol!
ATTENTIE: Om de schepen te kunnen bou-
wen, zijn we uiteraard nog wel op zoek
naar kleine en vooral grote partijen bouw-
materialen. We zijn vooral op zoek naar
pallets, plaatmateriaal, planken, deuren
en balken. Dus laat ons even horen als je
materiaal over hebt dat wij kunnen gebrui-
ken. Wij komen het dan zo snel mogelijk
bij je ophalen. Graag even bellen naar:
Reinko Abels (06 578 44 327) of Casper
Zeldenrijk (06 123 62 761).
Tot slot nog een vraag: een aantal van onze
kinderen gaat of zit al op de Middelbare
school en dus is er plaats voor nieuwe en-
thousiastelingen die ons mee willen hel-
pen met de organisatie van het hutten-
bouwkamp. We horen graag van jullie!
Alvast de hartelijke bouwgroeten van
Casper & Astrid Zeldenrijk, Reinko Abels,
Manon Leffelaar, Frans Jilesen, Evelyn van Vliet
en Anne Tusveld.

Vorige week kwam het boek ‘De tuinman
van Aden’ uit, geschreven door oud-am-
bassadeur Jan Breman. In dit boek be-
schrijft hij 33 ontmoetingen die hij tij-
dens zijn leven over de hele wereld had
met bijzondere mensen. In het rijtje be-
roemde namen als  Joseph Luns, Benito
Mussolini, Eric Hazelhoff Roelzema en
Prins Bernhard schaart zich ook de
Vreelander Jacob Stapper. Breman herin-
nert zich Stapper uit de nadagen van de
tweede wereldoorlog, toen hij in Vreeland
woonde en met zijn dorpsvrienden Jacob
jr en Gijsbert Stapper bij het verzet in deze
regio betrokken was. Naast loodgieter was
Jacob Stapper ook koster van de kerk. Het

was een moedig man. Om betrokkenen bij
de kerk niet in gevaar te brengen verborg
hij de wapens die in de kerktoren verstopt
waren bij hem thuis. Onuitwisbaar in
Bremans herinnering is het verbod dat
Stapper de jonge verzetsmensen oplegde
om bij restanten van het Duitse vliegtuig
te kijken die op 1 januari 1945 in het wei-
land van Van Beusekom aan de Kleizuwe
was neergestort. Zo wilde hij ze behoeden
voor een eventuele wraakactie van de
Duitsers. Breman beschrijft Stapper als
‘een recht-zo-die-gaat-man, een echte
Hollander’. Toch bijzonder dat deze
Vreelander in dit recent verschenen boek
gememoreerd is.

Jacob Stapper sr. herdacht in boekDe lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69

na 19.00 uur: 06 134 60 394

DIT VOORJAAR ÈCHT UIT ETEN!!
Marbré van eend, kalfswang en eendenlever, 

gekonfijte vijg en briochebrood 

*****
Sliptongfilets met zeekreeft en beurre blanc  

*****
Lam uit Giethoorn met fijne groenten in eigen jus

*****
Tarte aux pommes à la Paul Fagel

Diner 4 gangen à  € 47,50

ZONDAGSE FAMILIE LUNCH
Genieten in ontspannen sfeer van heerlijke gerechten en wijnen,

met uw kinderen, familie en vrienden. Onze keuken is elke 
zondag van 13.00 tot 19.30 uur doorlopend geopend, regelmatig
willen wij op deze zondagen een thema verzorgen, dit kan zijn in

de vorm van muzikale ondersteuning, theater, een themamiddag in
het teken van wijn en spijs of één van de vele variaties hieromtrent.

PAUL FAGEL
Arsenaal Restaurants

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

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

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

Praktijk voor Creatieve Therapie

Op dinsdagavond 14 april jl. kwam een aan-
tal leden van de actieve bedrijfsvereniging
van Vreeland bijeen in het eetcafé Lokaal
Zuid van Paul Zuidervaart aan de
Lindengracht. Op de agenda van de voor-
jaarsvergadering stonden deze avond on-
der andere het verslag van de kascommis-
sie, het paaseierenevenement en de evalu-
atie van diverse feesten. Na een korte dis-
cussie over sponsoring en de bespreking
van de begroting kwam de nieuwe opzet
van het dorpsfeest aan de orde. Dit jaar
wordt het dorpsfeest gehouden op 27 au-
gustus. Het idee is om dit jaar, na de kinder-
activiteiten, een dorpsmaaltijd te serveren
aan lange tafels in de Breedstraat. Karin
van Dis en Sandra Boogert zullen deze

plannen verder uitwerken. Naast deze
plannen werd het doel van de bedrijfsver-
eniging nogmaals benoemd. De bedrijfs-
vereniging is eigenlijk een “leuke dingen
vereniging”. Mede door de financiële steun
van de vereniging is in Vreeland mogelijk
verschillende jaarlijkse dorpsevenemen-
ten te organiseren. Bent u ook ondernemer
en wilt u zich aansluiten bij de bedrijfsver-
eniging? Neem dan contact op met Aloys
van de Dagwinkel. De contributie bedraagt
€ 140,- per jaar. Hiermee helpt u mee aan
het in standhouden van de evenementen.
Er wordt een jaarlijkse netwerkbijeen-
komst voor de leden georganiseerd en er
wordt 2 maal per jaar vergaderd.

Bedrijfsvereniging Vreeland



De Vreelandbode mei 2011 7

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

de Angstel
LIJSTENMAKERIJ

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

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

van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

BROOD en BANKET van Bakkerij VOOGES
Bake Off: In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

Door publicaties in de media inzake het plan
Vreeland – Oost zijn bewoners van de Kleizuwe
verontwaardigd en ontstemd over de gang van
zaken. Projectontwikkelaar Driessen stelt daar-
in dat hij de dorpsbewoners wilt laten meeden-
ken met zijn plannen. Tijdens een informatie-
avond voor omwonenden in september 2010
voor de bouw van 40-60 woningen op zijn ter-
rein zijn tal van aanbevelingen gedaan, tenein-
de het landelijk karakter van de omgeving en
de Kleizuwe in het bijzonder geen geweld aan
te doen. Er zijn serieuze bezwaren geuit tegen
de ontsluiting van de te bouwen wijk via de
Kleizuwe en is er aangedrongen op een alterna-
tieve ontsluiting via de noordkant van het ter-
rein. Helaas is tot op heden geen reactie ontvan-
gen op deze aanbevelingen, ook niet op de brief
van omwonenden aan Driessen van begin april
met tal van vragen aangaande de planontwik-
keling. Wij vragen ons dan ook af hoe serieus
reacties en vragen van dorpsbewoners en zeker

bewoners van de Kleizuwe worden genomen en
hoe er concreet invulling wordt gegeven aan het
verwerken van ideeën en alternatieven.
Daarnaast gaan Driessen en de gemeente volle-
dig voorbij aan eerdere afspraken die zijn ge-
maakt door Driessen, de gemeente en omwo-
nenden voor de bouw van 2-3 woongebouwen of
villa’s als onderdeel van een kostenneutrale be-
drijfsverhuizing. Hoe de huidige plannen en
het convenant uit 2010 tussen Driessen en de
voormalige gemeente Loenen zich verhouden
tot deze eerdere afspraken is onduidelijk. Er is
veel ongenoegen bij de bewoners van de
Kleizuwe. Dit is een gevolg van de summiere in-
formatie voorziening en de onduidelijke situa-
tie tussen Driessen en de gemeente die aanlei-
ding geeft voor speculaties over belangenver-
strengeling en achterkamertjes politiek.

De bewoners van Kleizuwe 2, 10, 101, 103,
107, 109a, 111, 117, 121 en 127 te Vreeland.

Lezers schrijven 1

Bewoners Kleizuwe ontstemd over
Plan ontwikkeling Vreeland-Oost

Beste lezers van de Vreelandbode en bewoners
van de Kleizuwe.
Helaas is het niet mogelijk om bij nieuwe ont-
wikkelingen iedereen tevreden te stellen. Wij
proberen op een zo open mogelijke manier te
communiceren. Alle informatie is te vinden op
de gemeentelijke website en op www.ruimtelij-
keplannen.nl.
Tevens is het altijd mogelijk om persoonlijk bij

ons langs te komen en de plannen in te zien. Op
26 mei is er een informatie- inloop avond in het
dorpshuis van 17.00 tot 21.00 uur. Dit betreft in-
formatie over het concept-ontwerp. Dit betekent
dat alle reële aanbevelingen meegewogen wor-
den in het ontwerpplan. Iedereen is dan ook
van harte welkom op deze info-avond.

Met vriendelijke groet, Krijn-Jan Driessen

Lezers schrijven 2

Plan ontwikkeling Vreeland-Oost

Het was weer vroeg dag op zaterdag 7 mei.
De zon was net boven de horizon. Het kerk-
plein moest worden omgetoverd in een
echte markt, want om 6.30 uur werden de
zomerplanten aangeleverd en werd de
markt ingericht. De dag daarvoor waren
alle hangingbaskets al gehaald. Het was
een zee van bloemen die tijdens de verkoop
grif van de hand gingen. Ook het opmaken
van een mandje of bakje was weer een suc-
ces en vergeet vooral de accessoires niet,
waar veel belangstelling voor was. Rond

14.00 uur was dan ook bijna alles verkocht
en  kwam het voorlopige positieve resul-
taat te voorschijn van  € 2000,-.  De op-
brengt is bestemd voor nieuwe voorzetra-
men voor de Nicolaaskerk. Met dank aan
Koos van Nes en zijn team. Kijk even op de
site van de kerk voor de recente foto’s.
Gewoon even doen, www.pkn-vreeland.nl.
Laat het kerkplein vaker een ontmoetings-
plaats voor alle Vreelanders zijn.
Namens de PKN Vreeland,
Wim Fokker en ]oke Stapper

De kerk zette de bloemetjes buiten



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
De opa’s, oma’s en buren van de Razende
Reporters zijn vroeger toen zij klein waren
wel eens door iemand anders geholpen.
Daar waren ze heel blij mee. Anders was
het soms niet goed afgelopen. Ze werden
daarover geïnterviewd door de Razende
Reporters. Bij wie stonden ze in het krijt?
Lees hier hun verhalen! 

Ik sta bij je in het krijt...
Help jij weleens iemand ergens mee? Of
ben jij weleens door iemand geholpen toen
je echt even hulp nodig had? Weet je nog
waarmee dat was? Oh ja? Dan sta je mis-
schien wel bij die persoon in het krijt…

Wat betekent dat eigenlijk, in het krijt
staan?
Dat betekent: jij hielp mij, de volgende keer
help ik jou. Je hebt het nog van me tegoed.
Vroeger toen ze geen computer hadden
schreven ze dat even op. Met krijt dus.
Bijvoorbeeld als iemand je even had gehol-
pen door wat centjes te lenen.  

Geholpen bij een kopje thee
Mijn oma is Thecla. Ze is een keer bijna ge-
stikt in een kopje thee. Dat kwam doordat
ze de slappe lach had. Daardoor verslikte ze
zich bijna en stikte ze bijna. Dat was bij
haar vriendin thuis. De mama van haar
vriendin had haar geholpen. Die ging op
haar rug slaan. Het liep goed af. Daarmee
was zij geholpen. Hidde

Interview met mijn
overbuurman Lex Hardes
Het onderwerp van het gesprek was: ik sta
bij je in het krijt. In het gesprek was het
makkelijker om te praten over wie hij had
geholpen en niet over wie hem had gehol-
pen. Lex heeft vlak voor kerst bij een oude
mevrouw in Vreeland een schutting ge-
maakt en een vriend had Lex geholpen. De
mevrouw wilde graag een schutting om-
dat ze geen vreemde mensen in haar tuin
wilde. Lex heeft de hele dag hard gewerkt
en aan het einde van de dag was de klus ge-
klaard. De mevrouw was heel gelukkig.

Gemaakt door Kamiel

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Janny Thieman
Janny Thiemann was 12 jaar toen ze een
keer heel ondeugend was geweest. Want ze
ging in de  winter stiekem op het ijs. En
toen zakte ze door het ijs. Toen werd de
brandweer gebeld. De brandweer wierp
een touw naar haar toe en die moest ze om
haar middel doen. En toen had de brand-
weer haar uit het ijs getrokken. Er stonden
veel mensen bij. Haar moeder was heel
boos en opgelucht, ze moest beloven nooit
meer alleen op het ijs te gaan. Voor straf
moest ze 1000 keer opschrijven: ik mag
niet alleen op het ijs. Het was in Blokzijl (de
kop van Overijssel). Hoe liep het af? Goed,
ik ben gered! vertelde Janny.  

Door Isabel Sakkers

Ben je wel eens ergens
mee geholpen?
Isabel Sakkers is mijn buurmeisje en is 10
jaar oud. Ze woont samen met haar vader
Ralph, moeder Barbara en zusje Alexine op
Oud Over, Loenen aan de Vecht. Isabel is
door haar Mama geholpen toen ze heel
graag een konijn wilde hebben. Papa was
hier op tegen,  maar na aandringen van
Mama heeft Papa de aanschaf van een ko-
nijn voor Isabel en haar zusje Alexine uit-
eindelijk goed gevonden met de afspraak
dat hij er niets mee te maken wil hebben,
dus geen hok schoonmaken, stro kopen,
etc. Dit alles vond plaats in het voorjaar van
2010, helaas is konijn Peertje doodgegaan
in de zomer van 2010. Nu hebben Isabel en
haar zusje de konijnen Flap en Pluis.

Door Janny Thiemann

Interview door Pien 
Pien interviewde haar buurvrouw (van 2
huizen verderop) mevrouw van den Brink
U was 7 jaar en het was in de oorlog. 
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Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

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

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

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

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot 31 december 2011

www.tunfun.nl V
rB

�

Opruiming bij de HoorSpelFabriek!

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

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

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

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

Moby Dick - nu voor H 9,95

Deze aanbiedingen zijn alleen bij Tierelantijn!!!

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

U woonde in Valkenburg  (Zuid Holland) en
in Leiden was uw school.  U had een lekke
band op uw fiets. U werd toen geholpen
door een man en die heeft toen uw band ge-
plakt. 

Jan interviewde z’n Opa
Jan Driessen (8 jaar) vertelt het verhaal van
Jan Driessen (79 jaar)
Ik zat in de auto en ik had geen geld bij me.
Alleen ik wou wel naar huis . Maar  ik moest
wel tanken en toen kwam er een man 
en die gaf mij 10 gulden en toen kon ik dus
tanken. En na een paar dagen had die man
het weer op zijn bank. En ongeveer 20 jaar
later was er een man bij een tankstation die
geen geld bij zich had, toen heb ik precies
het zelfde gedaan en die man dus geld ge-
geven. En na een paar dagen stond het weer
op mijn bank.

Jan Driessen (79 jaar) vertelt het verhaal van
Jan Driessen (8 jaar)
Bij het skiën was Jan bijna in de afgrond ge-
vallen maar zijn vader kon hem nog net
vastpakken zodat hij er niet in viel. Dus zijn
vader heeft hem gered

Bibbi interviewde  haar Oma
Bibbi’s oma werd in de oorlog geholpen…
Mijn oma was 6 toen de  2e wereld-oorlog
uit brak. Het was 4 mei 1940. Ze woonde in
Breda. De burgemeester zei: dat alle men-
sen naar Antwerpen in Belgie moesten
vluchten, de Duitsers pikten de stad in.
Mijn oma liep met 2 broers en 2 zusjes 1
baby van 5 maanden oud  te voet met hon-
derden mensen richting Belgie. Boven de
hoofden vlogen vliegtuigen die op de men-
sen schoten. Ze moesten plat op de grond
en in de sloten bukken, om niet geraakt te

worden. “Na 3 weken kwamen wij terug, en
dankzij mijn broer Leo mocht ik op de
stang van zijn fiets zitten”. Omdat ze moe
was van het lopen. De hele lagere school-
tijd was er oorlog, die 5 jaar duurde.

Lieke interviewde Hennie
Hennie van den Heuvel moest op haar 6ste
jaar op school leren breien. Het lukte niet
dus nam ze het mee naar huis. Ze ging elke
zondag naar opoe (haar oma) op een boer-
derij. Opoe breide een stukje voor haar die
ze vervolgens op school terugbreide. Dat
ging weken zo door tot de juf door had dat
het breiwerk niet groeide. Toen lukte het
wel. Daar was ik erg blij mee. Want ze heeft
voor mij een lekkere sjaal gemaakt!

Nena’s interview met haar
vriendin 
Wie ben je? Benthe
Ben je ooit ergens mee geholpen? Ja
Waarmee? Ik ging achter de jongens aan
van groep 8. Toen struikelde ik en toen
knalde ik met mijn kin tegen de stenen. Het
bloedde heel erg. En toen ben ik door de
dokter, dokter Klever, geholpen. Hij heeft
het gehecht.

Kindernieuws
• Wie heeft op Koninginnedag een handje

gekregen van een echte prinses? Hij ging
daarvoor helemaal naar Limburg:
Kamiel van Maxima!

• Een hele grote kever heet een meikever.
Niet zo gek in maand mei toch? Maar
brrr: er zat een meikever bij de oma van
Hidde in huis. Gelukkig loopt die alweer
vrolijk buiten. 

En dan nog dit....
Wil jij ook schrijven in de Kinderpost?
Razende Reporter worden? Of heb jij
nieuws? Schrijf ons: info@vreelandbode.nl

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

meer info: www.theaterschoolkleinekunst.nl of 0294 231182



Stel je bent een foton, een lichtdeeltje, en
je bent ooit ontstaan in de Andromedane-
vel, een sterrenstelsel dat vanuit Vreeland
met het blote oog net nog te zien is. Door
een ongelooflijk toeval reis je precies in de
richting van onze zon. Dat weet je nog
niet, want de zon staat op een afstand van
2.5 miljoen lichtjaar. Met een snelheid
van zo'n 300-duizend kilometer per secon-
de vlieg je door de ruimte.
Je ziet nieuwe planeten ontstaan en ster-
ren exploderen, en op een gegeven mo-
ment kom je in de vrijwel lege ruimte tus-
sen de sterrenstelsels, de extra-galactische
ruimte. Na een miljoen jaar ijverig voort-
vliegen, zie je een nieuw sterrenstelsel op-
duiken, onze Melkweg, en na nog eens
een dikke miljoen jaar, vlieg je de buiten-
ste regionen van onze Melkweg binnen. Je
vliegt door interstellaire wolken en langs
rode reuzen en bruine dwergen, en dan,
enkele tienduizenden jaren later, komt
opeens dat bijzondere moment: je vliegt
met een gigantische snelheid af op een
blauw planeetje dat rond een middelgro-
te en gele ster draait; de Aarde. Door een
schikking van het lot vlieg je precies af op

een brug in een klein plaatsje langs een
mooie rivier. En laat daar net iemand
staan die naar de noordoostelijke horizon
kijkt. Je vliegt zijn oog binnen en voordat
je het weet wordt al je energie omgezet in
een klein stroompje en een milliseconde
later denkt die persoon; wat is toch dat dif-
fuse vlekje dat je daar onder die omge-
keerde W aan de hemel kunt zien. En in-
derdaad, dat is de Andromedanevel.
De Andromedanevel is (behalve onze ei-

gen Melkweg) het enige sterrenstelsel, en
daarmee ook het verste object, dat met
het blote oog te zien is. De nevel is een stuk
groter dan de volle maan, maar wel veel
lichtzwakker. Zoals de naam al doet ver-
moeden, staat dit sterrenstelsel in het ster-
renbeeld Andromeda. De Andromedane-
vel is op 31 mei rond 22.00 uur in het
Noord-Oosten te vinden, niet al te hoog bo-
ven de horizon. Kijk of je een omgekeerde
W aan de hemel ziet staan (dat is het ster-
renbeeld Cassiopeia). Rechtsonder dit
sterrenbeeld is de Andromedanevel te vin-
den. Gebruik eventueel een verrekijker
(zodat je ook de broertjes en zusjes van dit
foton te pakken krijgt). H.L.
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Kijk op www.vreelandbode.nl voor alle eerdere edities!

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

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

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

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

Hemel boven Vreeland

TOP OCCASIONS
VAN UW DEALER IN WIJDEMEREN

Paaseierenzoeken
Op een warme en zonnige 2e Paasdag waren er door de
Bedrijfsvereniging weer 1900 eieren verstopt op het terrein
van de Viv. De kinderen stonden om 11 uur al te trappelen
voor het hek, tot het startsein door de paashazen werd gege-
ven. Tijdens het zoeken genoten de ouders van een kopje kof-
fie van Lokaal Zuid. Elke jaar weer een leuke traditie.
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Deze prent van Anna Brouwer uit 1794
toont ons een begrafenisstoet die vanuit de
Voorstraat rechtsaf de Dodemanssteeg in-
slaat, op weg naar de kerk. Twaalf dragers
dragen een kist, maar verder is er geen pu-
bliek. En dat is vreemd, want het is niet zo-
maar een begrafenis die hier is afgebeeld.
Hier wordt een beroemde Nederlander be-
graven: ‘Vader des vaderlands’ Hendrik
Hooft Danielszoon. Wie was deze Hendrik
Hooft? Waarom dan zo’n kleine begrafenis
als hij zo beroemd was? En waarom in
Vreeland? Daarvoor gaan we terug naar
het einde van de 18de eeuw. Hendrik Hooft
(1716-1794) was telg uit een oud Amster-
dams regentengeslacht, werd een succes-
vol handelaar en werd in 1769 tot burge-
meester van Amsterdam gekozen. In die
tijd had Amsterdam vier burgemeesters;
Hooft zou tot 1787 nog 7 keer herkozen
worden. In deze tijd van de Verlichting
streden prinsgezinde aanhangers van
Willem V en de democratische patriotten
tegen elkaar. De patriotten wilden de bur-
gerij meer politieke macht geven. Hendrik
Hooft Danielszoon werd het boegbeeld
van de patriotten. ‘Vadertje Hooft’ en
‘Vader des Vaderlands’ waren zijn bijna-
men en overal waar hij kwam door grote
menigten toegejuicht. In 1787 kwam ech-
ter een einde aan de patriottische bewe-
ging; met hulp van Pruisische troepen
overwon Willem V de opstandige patriot-
ten. Hooft vluchtte naar Frankrijk… Drie
jaar later keerde hij terug naar Nederland,

waar hij als ambteloos burger zijn laatste
jaren sleet bij zijn zuster, die op de buiten-
plaats Valk en Heining in Baambrugge
woonde. Daar stierf hij op 31 augustus
1794. Uit angst voor oproer werd hij niet in
Amsterdam begraven, ook al was daar het
familiegraf. Besloten werd om hem te be-
graven in Vreeland, waar zijn neef Daniel
Hooft, ambachtsheer van Vreeland, nog
drie lege graven had in zijn familiegraf in
de kerk. Heel stilletjes, om half vijf ’s och-
tends, begeleid door dragers en fakkels in
het nog donkere ochtendgloren werd
Hooft bijgezet in de kerk in Vreeland. Zelfs
de klokken luidden niet… Was hij iets later
gestorven, had hij als held in Amsterdam
begraven kunnen worden. Een paar maan-
den na zijn overlijden viel namelijk
Frankrijk de republiek der Nederlanden
binnen. Willem V vluchtte naar Engeland
en een patriottisch comité nam in
Amsterdam de macht van de burgemees-
ters over. Het was het begin van de Bataafse
republiek. Zonder vadertje Hooft… We
zien dat het aanzicht van de hoek
Voorstraat-Dodemanssteeg wel wat veran-
derd is. De gevels van beide hoekhuizen
zijn later gewijzigd. Waar nu overtuinen
met heggen het zicht belemmeren op deze
plek was vroeger een ‘kale’stoep langs het
water. Door de nu hoog gegroeide bomen
is nog maar net de kerktoren te zien. En er
liggen sloepen waar op de prent nog een
trekschuit ligt. Net allemaal even anders
dus dan zo’n 220 jaar geleden!                  J.J.

Vreeland vroeger....

...en nu!

Hoek Voorstraat en DodemanssteegHoek Voorstraat en Dodemanssteeg

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

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

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

Voor slootwerk en klepelen.

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

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vreeland vroeger....
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De oer-Vreelander
Jan de Jong (46 jaar) woont met zijn Diane
en hun vier kinderen aan de Kleizuwe. Op
twee maanden na is Jan oer-Vreelander.
Hij werd namelijk geboren bij zijn groot-
ouders in Portengen. ‘Mijn ouders waren
toen hun huis aan de Kleizuwe aan het
bouwen. Maar dat was net niet voor de be-
valling klaar. 
Dat werd dus even bivakkeren bij opa en
oma. Inmiddels woon ik in het ouderlijk
huis en zijn mijn ouders verhuisd naar
mijn oude woning in Loenen.’

Jan heeft mooie herinneringen aan het
Vreeland van vroeger. ‘Iedereen kende el-
kaar. Er was veel middenstand en dat gaf
het dorp extra gezelligheid. Als je als kind
door het dorp liep, wist iedereen van ‘wie
jij was’. Er was meer binding tussen de  be-
woners. Het was allemaal wat minder op-
pervlakkig en er reden veel minder auto’s
op de N201 en zeker over de Kleizuwe.
Mijn jeugd was vooral vrijheid en blijheid.
We speelden in de polder of bij boer Van
der Lee (nu boerderij Van der Paauw) op
het land en in de schuren. Eigenlijk was
het een droomjeugd. Mijn vader werkte
bij een fruitteler. Ik ging ook vaak helpen
met appels plukken en heb later nog een
tijdje bij Van Hienen in de boomgaard aan
de Nigtevechtseweg gewerkt. Later is mijn
vader bij de plantsoenendienst in Loenen
gaan werken en is inmiddels gepensio-
neerd.’
Na zijn VWO-opleiding aan het Comenius
College in Hilversum wilde Jan eigenlijk
naar de KMA in Breda. Het leger leek hem
wel wat. ‘Dat betekende dat ik eerst de mi-
litaire dienst inging, wat toen nog ver-
plicht was. Met de KMA is het uiteindelijk
niets geworden. Eenmaal uit dienst kwam
ik op een administratiekantoor in Wilnis
terecht. Ik heb daarna allerlei boekhoud-
cursussen gevolgd. In 1988 ben ik met
Diane in Loenen gaan wonen. Daar startte
Diane met haar schoonheidssalon. In
1999 verhuisden we naar de Kleizuwe,
waar Diane nu haar salon heeft. Kijk maar
op www.schoonheidssalondiane.nl.’ 
Na Wilnis ging Jan bij CSM Suiker werken,
waar hij ruim 12 jaar in dienst bleef in ver-
schillende functies. Toen deed zich een

mooie kans voor om meer van de wereld
te zien. Jan kon aan de slag bij het
Amerikaanse Markem, producent van on-
der andere codeermachines en printers.
Hij werd European controllor en ging veel
reizen. ‘Dat heb ik tot 2008 gedaan. In die
jaren was ik veel van huis. Dat was best
zwaar voor Diane. We hebben namelijk
vier kinderen: Lauretta (15), Marlinde (13),
Mart (11) en de jongste Nadine (7). Als ik
weer eens thuis kwam had ik altijd veel ge-
mist. Dat is ook de reden dat ik in 2008
met deze baan gestopt ben. Ik miste een
normaal sociaal leven. Ik heb overigens in
de loop van de tijd wel nog een aantal be-
stuursfuncties gehad. Zo ben ik penning-
meester van woningbouwvereniging De
Vechtparel, nu Vecht en Omstreken, ge-
weest en heb ik enige tijd in het bestuur
van de Stichting CAI Loenen en CSV
Ridderhof gezeten.’
Jan is nu Director accounting & reporting
bij UPC in Amsterdam. ‘Ik ben nu de mees-
te avonden gewoon thuis. En mijn hob-
by’s? Nou ik houd van schaatsen, hardlo-
pen en wielrennen. Zeker als er natuurijs
is begint het te kriebelen bij me.
Afgelopen winter ben ik nog speciaal een
aantal keren met m’n schoonzus (ook een
schaatsfanaat) naar Friesland gereden om
daar op de Friese meren tochten te schaat-
sen. Hier in onze omgeving was dat helaas
niet mogelijk. Van ons huis genieten we
met volle teugen. Het is een prachtige plek
met rust en een geweldig uitzicht. De
Kleizuwe is ook heel gezellig. Met de bewo-
ners organiseren we regelmatig barbecue-
feesten. En we gaan zelfs met elkaar week-
endjes weg. Het is eigenlijk een gemeen-
schap binnen Vreeland. We willen hier
dolgraag oud worden. Wij zijn van
Vreeland en wij zijn van de Kleizuwe. En
het doet me goed dat Paul Zuidervaart
zijn energie stop in Lokaal Zuid en dat
John Kramer het Dorpshuis nieuw leven
inblaast. Het enige waar ik me hier zorgen
over maak zijn de plannen om huizen op
het terrein van Driessen te bouwen. We
zitten op de Kleizuwe niet te wachten op
nog meer verkeer. Maar dat komt goed’,
zegt Jan met een knipoog!

De import-Vreelanders
Jan Frans en Jokelien Manten
Slechts vier maanden woonden de nieuwe
bewoners in de molen toen afgelopen za-
terdag luidkeels (heeft u het gehoord/ge-
zien?!) het  100-jarig bestaan gevierd werd.
Het woonhuis is dermate  geassimileerd
met de molen dat het net lijkt of het uit
dezelfde tijd dateert. In werkelijkheid is
het woongedeelte halverwege de jaren ’90
met veel zorg rondom de molen gebouwd
door de familie Groenink.  Overal in het
huis zie je prachtig de contouren van de
molen. En, net als de molen, heeft het
huis een uniek en breed uitzicht op de
Vecht en de weilanden. 
Maar liefst 3 jaar hebben Jan Frans en
Jokelien Manten gezocht naar een mooie
plek om te wonen. Ze hebben meer dan 30
huizen bekeken tussen Bloemendaal ,
Heemstede, Baarn en Breukeleveen.  Toen
het vertrouwen in het vinden van hun
droomhuis in een rustige omgeving én in
een gezellig dorp een dieptepunt had be-
reikt, stuitten ze op dit prachtige stulpje. 

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar en 

Connie Lohuis

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

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

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

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

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

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

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

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

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

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

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

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

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

Reserveer nu: 0294 232326 of via info@nederlanden.nl
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Geheel onbekend was Vreeland niet. De
grootouders van Jokelien zijn in de jaren
dertig vanuit Groningen naar Vreeland
verhuisd. Jokelien’s moeder, de  oudste
uit een nest van 4  kinderen, heeft haar
jeugd hier doorgebracht en zij had een bij-
baantje in restaurant de Nederlanden.
Uiteindelijk heeft ze het dorpse achter
zich gelaten en is als verpleegster in
Amsterdam gaan werken. De vader van
Jokelien bewoonde het studentenhuis dat
zich tegenover het ziekenhuis bevond
waar zij werkzaam was. En zo geschiedde..

Jokelien's ouders vestigden zich in
Driehuis, een dorpje nabij Santpoort-
Haarlem, qua gezelligheid en gemoede-
lijkheid vergelijkbaar met Vreeland. Oók
daar zeggen ze elkaar nog gedag op straat!
Jokelien is de oudste van 3 kinderen. Ze
zocht haar grootmoeder, die in Loos-
drecht was gaan wonen kort voor ze wedu-
we was geworden, geregeld op. Samen be-
zochten ze dan het graf van grootvader in
Vreeland en zo kwam het dat Jokelien, die
in Driehuis opgroeide, veelvuldig
Vreeland aandeed. 
Bij de plaatselijke jeugdsociëteit in
Driehuis leerde Jokelien ene Jan Frans
Manten kennen, die, als je maar lang ge-
noeg terug gaat, ook een connectie met
onze streek heeft. In de 16de eeuw verlie-
ten de Manten’s Kortrijk, België, om in de
Vechtstreek geld te verdienen als turfste-
kers. Nog steeds is Manten een veel voorko-
mende naam in onze en omringende ge-
meenten. 

De jonge Jan Frans en Jokelien vonden el-
kaar erg lief. Ze trouwden, vestigden zich
in het nabij gelegen Velsen-Zuid en kregen
2 kinderen. Jan Frans maakte carrière in
de financiële wereld. Toen de kinderen
wat zelfstandiger werden, de mogelijkhe-
den van internet zich aandienden, en Jan
Frans de ondernemingszin en het vertrou-
wen had, startte hij midden jaren ‘90 een
bedrijf in online betalingsverkeer. Zijn be-
drijf biedt verschillende betalingssyste-
men als één product aan. Inmiddels is het
bedrijf van Jan Frans uitgegroeid tot een
bedrijf van formaat.
Jokelien vervulde ondertussen diverse
functies bij een krant, en toen dat niet
meer voldoende uitdaging bood, richtte
ze zich op vrijwilligerswerk en was ze
daarnaast de spreekwoordelijke  vrouw
achter de man. Een interesse in psycho-
therapie en een natuurlijke gave om met
energie te kunnen werken, heeft ertoe ge-
leid dat ze de opleiding Neuro Emotionele
Integratie is gaan volgen. Ze geeft de the-
rapieën weliswaar alle serieuze aandacht,
maar kiest ervoor om dit als hobby te blij-
ven beschouwen; een vaste praktijk past
niet in hun leven.
Jan Frans  verruilde onlangs zijn direc-
teurspositie  voor de functie van commis-
saris (van zijn eigen bedrijf). Het vooruit-
zicht op toenemende vrije tijd maakte het
verlangen in een rustiger omgeving te wo-
nen des te groter. Nu ze dat hebben gevon-
den, staan ze samen om kwart over zes op
om te genieten van de zonsopgang in het
mooiste stukje Nederland. Ook drinken ze
graag een glaasje bij Lokaal Zuid en waar-
deren ze de spontane gesprekken die dan
plaatsvinden. Als ze zich elders in de we-
reld willen ontspannen, dan is Corfu het
vakantie-eiland bij uitstek geworden, met
name omdat  hun 28-jarige zoon, een gita-
rist-songwriter, zich daar vestigde, enkele
jaren geleden. Aangetrokken door de
mooie locatie gaat hun dochter, Mariëlle,
daar deze maand trouwen. 
Op de vraag hoe het is om eigenaar te zijn
van een korenmolen, reageren Jan Frans
en Jokelien uitermate positief. Jan Frans is
een bakkerszoon en Jokelien houdt van
brood bakken – en zo valt alles op z'n
plaats. Kan het mooier?
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Dames-, 
Herenkapsalon 

en Modeboetiek 
Exclusieve verkoop 

van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

Project Ring-MUS
Het is mogelijk dat u de komende periode
huismussen met kleurringen gaat tegen-
komen in het dorp. Dit heeft te maken
met het landelijke project Ring-MUS.
Op regelmatige tijden worden in een tuin
bij u in de buurt vogels gevangen voor we-
tenschappelijk onderzoek door ervaren
mensen met een vergunning. Alle gevan-
gen vogels worden voorzien van een speci-
ale metalen ring, met een unieke code.
Bij de Huismus is gekozen voor een extra
ring methode - het gebruik van kleurrin-
gen, naast de metalen ring. Dit is gedaan
omdat een Huismus, wanneer die een-
maal gevangen is, zich erg moeilijk terug
laat vangen. Door gebruik te maken van
kleurringen, worden de mussen individu-
eel herkenbaar en kunnen ze op een af-
stand worden herkend. De ge(kleur)ring-
de mussen zijn zelfs met het blote oog te

herkennen en iedere waarneming is nut-
tig. U zult uw ‘eigen’ mussen in de tuin op
den duur kunnen herkennen. Maar ook
als de poes een geringde vogel pakt of
wanneer er een vogel tegen het raam
vliegt kunt u het nummer van de ring
doorgeven. Het ringen heeft alleen zin als
de ringen ook worden teruggemeld. 
Voor meer informatie en meldingen kunt
u contact opnemen met Wim Fokker,
Fetha 23, email fokkerw@xs4all.nl.
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Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

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

Kroon TweeWielers 

Gazelle orange pure innergy
“Extra energie, wanneer u dat wilt”
Er is al een gazelle elektrische fiets 

Vanaf  € 1699,-
www.kroontweewielers.nl                                                         0294-253646

Houd 
Vreeland 

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

Wat doen zij nou?
Ze boksen, iedere vrijdagavond van 19.00
uur tot 20.30 uur. En dat doen ze dan on-
der leiding van Douglas Nicholson, die al
weer dertig jaar in Vreeland woont. De
DOS training boksen en zelfverdediging
ging drie jaar geleden van start en heeft
nu dertien leden. Mannen en vrouwen
tussen de 15 en 40 jaar. De meesten ko-
men niet uit Vreeland, maar uit onder
meer Hilversum, Leusden en Loenen. Stuk
voor stuk zijn het fans van Douglas! Nicole
Spijker is de jongste (15) deelneemster én
volgens Douglas de meest trouwe! De trai-
ning begint met een stevige serie opwarm-
oefeningen, waarbij vooral
ook de buikspieren worden
aangepakt. Iedereen heeft
zijn handen al in de windsels.
De bokshandschoenen blij-
ven nog even in de tas.
Douglas – ooit geboren op
Curaçao – zorgt ook voor de
muzikale begeleiding. Hij zet
gelijk bij binnenkomst op-
zwepende latijns-Ameri-
kaanse muziek op. Wat een
feest! Douglas geeft al zijn
hele leven boksles en daar-
naast speelt hij onder andere
tambora. Muziek is zijn twee-

de passie. ‘Boksen is goed voor mensen’,
zegt Douglas. ‘Vooral mensen die zich niet
zo zeker in het leven voelen, krijgen er
zelfvertrouwen van. Ze overwinnen al
boksend hun zwakheden en worden men-
taal sterk. Daarnaast leren ze zelfbeheer-
sing.’ Na de oefeningen wordt er een flink
partijtje gebokst. En in de ringen hangen
de boksballen. Douglas roept Vreelanders
op, om eens twee gratis lessen mee te
doen. ‘We hebben nog plek voor zeven
deelnemers. Boksen is ‘the nobel art of
self defence’, dat moet je gewoon zelf erva-
ren.’ C.L.

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Het is ons weer gelukt om, dankzij de olie-
bollenactie van oktober j.l., een senioren-
tocht te organiseren en wel op donderdag
1 september a.s. We vertrekken om 08.30
uur vanaf het Dorpshuis.
We gaan dit jaar naar het Westland en
brengen o.a. een bezoek aan de Prinsen-
stad Delft en een Japanse Watertuin.
Vanaf Vreeland maken we een mooie
tocht in de richting van Delft, alwaar we
de koffie met gebak zullen gebruiken en
waar gelegenheid is om even rond te lo-
pen en eventueel wat te kopen. Daarna
vervolgen we onze toeristische tocht naar
Hoek van Holland en gebruiken daar het
diner. Na het diner gaan we naar spranke-
lende watervallen, kronkelende beekjes,
robuuste natuurstenen, kleurrijke vissen,
exotische bloemen en bomen. Het zijn
maar enkele voorbeelden van de overwel-
digende Japanse natuur en cultuur, die te
zien zijn in de unieke Japanese Watergar-
den in het Westlandse Naaldwijk. Deze

Oosterse wereld is gecreëerd in een over-
dekt kassencomplex waar u rustig kunt
wandelen of waar u kunt genieten op het
terras van de rust en harmonie. Voordat
we hier arriveren, heeft u al een mooie
route door het Westland, ook wel bekend
als de Glazen Stad, achter de rug. Na het
bezoek aan de Japanse Watertuin gaan we
weer via een mooie route in de richting
van Vreeland waar we om ongeveer 18.00
uur zullen aankomen en aansluitend met
de wel bekende broodmaaltijd in het
Dorpshuis de dag zullen afsluiten.
De eigen bijdrage bedraagt ook dit jaar
weer € 20,00 per persoon. Deelnemers die
al eerder meegeweest zijn worden begin
juni automatisch door één der comitéle-
den bezocht. Mocht u voor de eerste keer
mee willen dan kunt u zich opgeven bij
één der comitéleden n.l. Hil Severrien tel.
233034, Truus Geelkens tel. 06-12114884 ,
Ties Huisinga tel. 232357 of Henk
Griffioen tel. 231846.

Seniorentocht 2011

Een leuke tip voor degenen onder u die
‘op’ Linkedin zitten: meld je aan bij de
Vreelandgroep. Voor iedereen die geeft
om Vreeland, of je er nu woont of niet.
Leuk om gelijkgestemden te treffen op het

internet! Ga naar www.linkedin.com,
type ‘Vreeland’  in in de zoekfunctie
rechtsboven en meld je aan. Al 25 mensen
gingen je voor!

Linkedin groep Vreeland

Weetje
Dit jaar gaan we vier opmerkelijke data er-
varen: 1-1-11, 11-1-11, 1-11-11, 11-11-11, en
dat is niet alles; Neem de laatste twee cij-
fers van het jaar waarin je geboren bent en
tel de leeftijd die je dit jaar wordt op en het
resultaat zal 111 zijn voor mensen geboren

voor 2000 en 11 voor kinderen geboren
vanaf 2000!! Dit is het jaar van het geld. Zo
zal dit jaar oktober 5 zaterdagen, 5 zonda-
gen en 5 maandagen hebben. Dit gebeurt
slechts eens in de 823 jaar. Deze speciale ja-
ren staan bekend als geldzak jaren.
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

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

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Gratis tweede bril...
...maar wat kost de eerste?

Sommige brillenwinkels strooien u graag zand in de ogen.
Wij helpen u met goede oogzorg, mooie monturen en de beste glazen.
En de prijs hoort u vooraf. Vaak verrassend laag, zeker na aftrek van uw zorgvergoeding.
Ook úw ogen verdienen Briljant.

Op donderdagmiddag 21 april streden de-
legaties uit verschillende groepen van ba-
sisschool CSV Ridderhof om de felbegeer-
de titel: “grootste talent van Vreeland!”.
Tijdens deze talentenjacht lieten kinde-
ren uit groep 5 t/m 8 een diversiteit aan
acts zien. De wedstrijd werd geopend door
verschillende teamleden, maar zij bleken
meer talent te hebben voor het leraar-
schap. Daarna werd er door de kinderen
geplaybackt en gezongen, bracht de “mi-
lieugroep” een zelfgeschreven nummer
ten gehore, demonstreerden verschillen-
de huisdieren hun kunsten en trad er een
heuse “meidenband” op. De middag was
niet compleet zonder een zingend pop-
penspel, een groep mimespelers en een
optreden van de inmiddels legendarische
vertolking van “Doe Maar”!  De basis-
school barstte bijna uit zijn voegen toen
de gymstagiaire een staaltje écht drum-
werk liet horen. Het publiek was uitzin-
nig en wachtte vol verwachting op de
prijsuitreiking. De deskundige jury be-

staande uit: directeur meester Gert,
Annelies Weijschedé (van de razende re-
porters) en oud-leerkracht juf Vera kwam
na lang beraad tot een antwoord op de
prangende vraag: welk optreden was het
meest talentvol? Uiteindelijk won  goo-
chelaar Koen uit groep 5 de talentenjacht.
Met zijn “geef me een roffel…” en zijn ver-
rassende trucs stal hij het hart van menig
toekijker. De overwinning was mede te
danken aan zijn charmante assistente
Josefien en de roffelaars Nicherwan en
Daan. Ook de live pianobegeleiding van
Suzette tijdens het goochelspel vond de
jury een waar genot om naar te luisteren.
De prijs voor beste supporters werd ge-
wonnen door het supportersduo van Doe
Maar en “dame” Gijs. De prijswinnaars
kregen elk een CSV-beker mét paasei en
natuurlijk de eeuwige roem. Al met al een
talentrijke middag waar door iedereen
met veel genoegen op kan worden terug
gekeken. Wij houden de talenten in de ga-
ten! S.B.

Vreeland’s got talent!

Henk Westbroek heeft deze maand ge-
filmd in Vreeland voor zijn tv-programma
Westbroek! Greif, Marco Bakker en Kees
Beelaerts van Blokland zijn door hem be-
zocht. De uitzending is inmiddels ge-
weest, maar is nog op het internet te zien
op www.rtvutrecht.nl.

Westbroek! in Vreeland

Wat de Pot Schaft
Als je geen zin of tijd hebt om zelf te ko-
ken: Wat De Pot Schaft 
Wij bieden elke week op de dinsdag,
woensdag en donderdag de mogelijkheid
een heerlijke en verantwoorde maaltijd te

bestellen. Een maaltijd kost € 7,50 voor vol-
wassenen en € 5,- voor kinderen, inclusief
bezorging. Ben je nieuwsgierig? Dan kan
je je inschrijven voor de nieuwsbrief via:  
watdepotschaft@bourgondie.com.
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Romanoff
2,5 dl slagroom
60 gr suiker
60 gr eiwit
250 gr mascarpone
50 cl fraise de bois
(Aardbeien likeur)
3 blaadjes gelantine

Heerlijk voor op de aardbeien!
Sla de slagroom op tot deze bijna stijf is en zet dit
koud in de koelkast. Verwarm de fraise des bois en
los hier de gewelde gelatine in op, giet de hete frai-
se des bois op de mascarpone en roer dit glad. Klop
het eiwit met een mixer met de suiker (voeg de sui-
ker in drie keer toe).
Meng de slagroom met de mascarpone en spatel als
laatste het geklopte eiwit erdoorheen. Op laten stij-
ven in de koelkast.
Maak de aardbeien schoon en snij ze aan klein stuk-
jes, doe de aardbeien in een vochtige ring en doe
hier de Romanoff op en haal de ring omhoog zodat
er een mooi taartje ontstaat.

Om er nog iets mooiers van te maken kunt je er ook
nog een lekker krokantje bij serveren.

Maal Napoleon wijnballetjes (de rode snoepjes bij
Aloys) in een keukenmachine tot een poeder en doe
dit in een zeef. Strooi dit op een bakmatje of op sili-
cone-papier en bak dit 5 minuten af op 155 graden.
Laat het afkoelen, breek er stukken van en serveer
het op het taartje.

Wilco Berends
Chef kok 
Restaurant Hotel De Nederlanden

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

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

Recept van
Wilco Berends
Recept van
Wilco Berends

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

Openingstijden winkel maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur 
en zaterdag  van 08.30 - 16.00 uur � winkel@verwoerdbv.nl 

Monumentenonderhoud
Klassieke nieuwbouw
Restauratie & Renovatie

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

De prijswinnaars van de prijsvraag in de
vorige Vreelandbode (Sean Hofland, Henk
Versloot, Liesbeth Hakvoort en Stijn van
den Heuvel) kunnen op de eerste zomerse
dag hun prijs: "de eerste duik in het polder-

bad" komen inwisselen op countryboerde-
rij Pondarosa...

Polderbad Vreeland bij 
Johan Beukeboom
Polderbad Vreeland bij 
Johan Beukeboom

Trotse eigenaar Johan Beukeboom 
bij zijn polderbad.


