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Doe mee met de Stoepkrijtwedstrijd!
Win jij de stoepkrijtwedstrijd? Doe mee, en maak kans op een puike prijs!
Zorg dat je voor 13.00 klaar bent. De jury bekijkt tussen 13.00 en 14.00 je 
krijtkunstwerk.

Ben jij een krijtkunstenaar?
Laat je fantasie erop los! Maak een fantastisch krijtkunstwerk. Op de stoep voor 
je eigen deur natuurlijk ;) Heb je geen stoep? Op een krijtbord mag dan ook.
Woon jij in Odenvelt? Dan weet je al hoe leuk het was vorig jaar. Nu doet het hele 
dorp mee. Kijk op pagina 3 waar we komen kijken. In elke wijk zijn winnaars!

Krijtkampioenen
Let op! Als je gewonnen hebt, krijg je tussen 14.00 en 14.15 thuis je prijs.
Ben je 4, 5, 6, 7 of 8 jaar? Dan is er een speciale prijs te winnen.
Ben je 9, 10, 11 of 12 jaar? Ook voor jou is een leuke prijs te scoren.

Bij slecht weer met veel regen gaat het helaas niet door. Kijk voor het laatste nieuws op
de facebook pagina’s van Rondje Vleuten en/of Oranjestichting Vleuten.
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NIEUWE VOORZITTER ORANJESTICHTING

RONDJE VLEUTEN

aan de inwoners van Vleuten, Vleuterweide en Haarzuilens

VoorwoordVoorwoord
Heeft u ook zin om Koningsdag 
te vieren? Wij zeker! Droomt u 
nu al van een spetterend Tiroler 
Oktoberfestijn? Wij verheugen ons 
er enorm op! Vol energie en met een 
creatieve draai organiseren VWOV 
en de Oranjestichting Wilhelmina  
deze fantastische dorpsfeesten. 
Wij werken samen om er binnen 
de COVID-19 mogelijkheden een 
feestelijke Koningsdag van maken. 
Wij kijken er vol goede moed naar 
uit. 

De ondernemers en winkeliers van 
Vleuten doen hun uiterste best u 
veilig van dienst te zijn. 
Kijk voor het laatste nieuws over 
onze activiteiten in Vleuten op 
www.rondjevleuten.nl.

Tot ziens in Vleuten!

Bestuur VWOV

VLEUTEN VLEUTEN 27 april 2021
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DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE VLEUTENSE WINKELIERS ONDERNEMERS VERENIGING VWOV

WILHELMINA

VLEUTEN

STICHTING
ORANJE



Colofon

Rondje Vleuten is een uitgave van de 
Vleutense Winkeliers en Ondernemers 
Vereniging (VWOV). 
Kijk ook op www.rondjevleuten.nl.

drukwerk 
Van Rooijen Grafi sch Vleuten
www.vanrooijengrafi sch.nl

opmaak & tekst
Annet van Rooijen & 
Simone van den Heuvel
www.vanrooijengrafi sch.nl

foto’s
Albert Puper, www.consupport.nl
Ger Wijtsma, www.phototec.nl
Het Utrechts Archief

oplage : 10.000 stuks

verspreiding : Diana’s Servicediensten

Pastoor Ohllaan 15   |   Vleuten   |   030 - 677 1733 Vleuten  www.thuysinwonenenslapen.nl
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Deze 3-mans-band zet al enkele jaren 
vaderlandse podia en feesten in vuur en 
vlam met hun aanstekelijke muzikale mix 
van Soul, Rhythm&Blues, Jump & Jive en 
Latin.
Uitgerust met instrumentarium als contra-
bas, gitaar, drums en meestal ook met 
sax, bewijst deze band dat echte muziek 
tijdloos is. Voeg daar de werkelijk prachtige 
meerstemmige vocalen aan toe, gezongen 
door 3 charismatische koppen en je weet:
Deze Compaenen weten waar Abraham zijn 
‘mojo’ haalt.
De Compaenen geven op ons festijn de 
onontkoombare energie en liefde voor 
muziek. Een veel gehoorde positieve kritiek 
is dan ook vaak:
“jullie stralen zoveel spelplezier uit, het 
spat gewoon van het podium”!

Bourgondisch smullen van

Pulled Pork
Keurslager van Schie zal de bezoekers 
van het Festijn op het plein kennis laten 
maken met zijn zelfgemaakte Pulled Pork. 
Pulled Pork is oorspronkelijk afkomstig uit 
de zuidelijke Amerikaanse staten Tennessee 
en North Carolina. Het varkensvlees heeft 
een nacht lang gelegen in een marinade 
met een “geheime kruidenmix”. 

Pulled pork is heerlijk mals vlees dat 
langzaam gegaard wordt op de barbecue. 
Het resultaat is een ware traktatie voor 
de echte vleesliefhebber. Pulled pork 
wordt geserveerd op een heerlijk broodje 
met colesla. Boterzacht, goed gekruid 
draadjesvlees. 

Need we say  more?

De echte Bourgondiër kan trouwens het 
hele jaar door terecht bij Keurslager Gerard 
van Schie voor een goed stuk vlees.

✁

winkelcentrum aan de Hindersteinlaan

STOMERIJ
•  voor al uw kleding
•  ook leer, suède en bont
•  gordijnen 
•  reinigen vloerkleden
•  dekens en dekbedden

Calidad laat u kennismaken 
met de Aquere Rum van de 
Canarische Eilanden.
Dat Spanje meer te bieden heeft dan 
alleen zon en tapas is duidelijk. Heeft u 
bijvoorbeeld al eens kennisgemaakt met de 
Aquere Rum? Deze rum is afkomstig van de 

Canarische Eilanden. Verkrijgbaar in twee 
smaken en wordt gedronken als een likeur. 
De Ron Aquere Caramelo is een fi jne 
likeur op basis van rum Aquere en karamel 
toffee. Een drankje die de smaak van rum 
combineert met een vleugje karamel. Bij 
de Ron Aquere Miel wordt de gerijpte rum 
gecombineerd met een zuivere bijenhoning. 

De unieke smaak 
van rum, suikerriet 
en honing moet 
u zeker geproefd 
hebben. De beide 
dranken zijn op hun 
lekkerst wanneer 
ze koel worden 
gedronken.

De unieke smaak 
van rum, suikerriet 
en honing moet 
u zeker geproefd 
hebben. De beide 
dranken zijn op hun 
lekkerst wanneer 
ze koel worden 
gedronken.

Smalle Themaat 24a
3451 SW  Vleuten

030-6666123 info@welwonend.nl
www.welwonend.nl

de makelaar 
 met kleur

Kent u ons nog? Elly en Thomas.
Beide met een historie in
Vleuten-De Meern.

Samen zijn wij nu Welwonend.
De makelaar met kleur! 

Elly Verkleij
Thomas van Gool

 

 

3

BOURGONDISCH FESTIJN VLEUTEN 2015

Deze 3-mans-band zet al enkele jaren 
vaderlandse podia en feesten in vuur en 
vlam met hun aanstekelijke muzikale mix 
van Soul, Rhythm&Blues, Jump & Jive en 
Latin.
Uitgerust met instrumentarium als contra-
bas, gitaar, drums en meestal ook met 
sax, bewijst deze band dat echte muziek 
tijdloos is. Voeg daar de werkelijk prachtige 
meerstemmige vocalen aan toe, gezongen 
door 3 charismatische koppen en je weet:
Deze Compaenen weten waar Abraham zijn 
‘mojo’ haalt.
De Compaenen geven op ons festijn de 
onontkoombare energie en liefde voor 
muziek. Een veel gehoorde positieve kritiek 
is dan ook vaak:
“jullie stralen zoveel spelplezier uit, het 
spat gewoon van het podium”!

Bourgondisch smullen van

Pulled Pork
Keurslager van Schie zal de bezoekers 
van het Festijn op het plein kennis laten 
maken met zijn zelfgemaakte Pulled Pork. 
Pulled Pork is oorspronkelijk afkomstig uit 
de zuidelijke Amerikaanse staten Tennessee 
en North Carolina. Het varkensvlees heeft 
een nacht lang gelegen in een marinade 
met een “geheime kruidenmix”. 

Pulled pork is heerlijk mals vlees dat 
langzaam gegaard wordt op de barbecue. 
Het resultaat is een ware traktatie voor 
de echte vleesliefhebber. Pulled pork 
wordt geserveerd op een heerlijk broodje 
met colesla. Boterzacht, goed gekruid 
draadjesvlees. 

Need we say  more?

De echte Bourgondiër kan trouwens het 
hele jaar door terecht bij Keurslager Gerard 
van Schie voor een goed stuk vlees.

✁

winkelcentrum aan de Hindersteinlaan

STOMERIJ
•  voor al uw kleding
•  ook leer, suède en bont
•  gordijnen 
•  reinigen vloerkleden
•  dekens en dekbedden

Calidad laat u kennismaken 
met de Aquere Rum van de 
Canarische Eilanden.
Dat Spanje meer te bieden heeft dan 
alleen zon en tapas is duidelijk. Heeft u 
bijvoorbeeld al eens kennisgemaakt met de 
Aquere Rum? Deze rum is afkomstig van de 

Canarische Eilanden. Verkrijgbaar in twee 
smaken en wordt gedronken als een likeur. 
De Ron Aquere Caramelo is een fi jne 
likeur op basis van rum Aquere en karamel 
toffee. Een drankje die de smaak van rum 
combineert met een vleugje karamel. Bij 
de Ron Aquere Miel wordt de gerijpte rum 
gecombineerd met een zuivere bijenhoning. 

De unieke smaak 
van rum, suikerriet 
en honing moet 
u zeker geproefd 
hebben. De beide 
dranken zijn op hun 
lekkerst wanneer 
ze koel worden 
gedronken.

De unieke smaak 
van rum, suikerriet 
en honing moet 
u zeker geproefd 
hebben. De beide 
dranken zijn op hun 
lekkerst wanneer 
ze koel worden 
gedronken.

Smalle Themaat 24a
3451 SW  Vleuten

030-6666123 info@welwonend.nl
www.welwonend.nl

de makelaar 
 met kleur

Kent u ons nog? Elly en Thomas.
Beide met een historie in
Vleuten-De Meern.

Samen zijn wij nu Welwonend.
De makelaar met kleur! 

Elly Verkleij
Thomas van Gool

 

 

3

INFO@FLIER-VLEUTEN.NL  •  T. 06-286 483 61  •  WWW.FLIER-VLEUTEN.NL

TOTAAL BOUW
TIMMERWERK  •  RENOVATIE  •  ONDERHOUD

Wij zijn open!

www.vankleinwee.nlwww.vankleinwee.nl

Op het groencentrum 

kunt u terecht voor:

•   Beplanting

•   Tuinhout

•   (sier)Bestrating

•   Sedum
•   Graszoden

•   Mest
•   Potgrond

Na 42 jaar heel veel mooie tuinen aangelegd te hebben 
gaan wij alleen door met het Groencentrum. 

Nieuw! Beplantingsadviezen
Kom naar ons prachtige groencentrum om samen met ons een mooi 
beplantingsplan te creëren. Wij hebben genoeg op voorraad dus u kunt 
het gelijk meenemen. Samen met u maken wij de wereld groener! 

druk | print | vormgeving 

ma-vr 8.30-17.00

creatieve meedenkers met een scherpe blik VLEUTEN  tel 030 677 2730   vanrooijengrafi sch.nl

PMS 541 PMS 151 PMS 7466
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Plattegrond stoepkrijtwedstrijd
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In alle straten in het gearceerde 
gebied op bovenstaande kaart kun je 
meedoen met de stoepkrijtwedstrijd. 

De jury fi etst tussen 13.00 en 14.00 
uur langs om de kunstwerken te 
bewonderen en te jureren. Woon je niet 
in dit gebied en wil je toch meedoen, 
helpen kleuren bij een vriendje of 
vriendinnetje mag!

Alle kinderen die meedoen krijgen in 
ieder geval iets lekkers aangeboden 
van de Oranjestichting en VWOV.



Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Binnenkort geheel vernieuwde winkel!
Met nog meer dagverse producten,

zoals salades, maaltijden en natuurlijk
ons vertrouwde assortiment.

Pastoor Ohllaan 21 | Vleuten 030 677 1307

middenin Leidsche Rijn
www.notarishagen.nl

Tweewielers

Dorpsstraat 18 Tel. 030 677 13 73
3451 BK VLEUTEN www.vanzuijlen-tweewielers.nl

Hindersteinlaan 11

3451 EV VLEUTEN

030 - 677 4956

Vindingrijk Vleuten
Ineens werd ‘je zaakjes regelen’ 
helemaal anders.  Wat eerst kon, 
mocht plotsklaps niet meer. Voor 
wat dan wel kan, verzinnen we 
onze eigen oplossingen. Zo zien 
wij om ons heen dat mensen op 
hun eigen manier inventief zijn en 
elkaar zoveel mogelijk steunen.
Juist nu zo veel dingen anders zijn 
is dat hartverwarmend om te zien.

Vleuten Vieren
VWOV durft hoopvol vooruit te 
kijken. Dat is ondernemers eigen, 
wij staan niet stil. Wat in het ver-
schiet ligt is nu nog niet binnen 
handbereik. De festiviteiten waar 
wij als VWOV normaliter een bij-
drage aan leveren, Lente actie, 
Koningsdag, Sinterklaas en Bour-
gondisch Vleuten, kunnen geen 
doorgang vinden. Toch staat dit 
nummer in het teken van feest, 
namelijk Koningsdag 2021! 
Samen met de leden van de 
VWOV en de Oranje Stichting 
Wilhelmina Vleuten, proberen 
wij er een feestelijke dag van te 
maken. Laten we samen Vleuten 
vieren!

ToostTip
Hef het glas om 16.00 uur op 
Koningsdag. Proost met buren, 
burgers en buitenlui. Vanuit de tuin of 
op de stoep, in de dakkapel of op het 
balkon. Kijk om je heen en hef het glas 
met iedereen. De Oranjestichting doet 
met u mee.

Troostmoment
Het toostmoment is ook een beetje 
een troostmoment. Breng een toost 
uit op alle mensen om je heen, met 
de luidruchtige overburen, of met de 
stille buurvrouw verderop in de straat. 
Want het glas heffen op elkaar is toch 
een bijzonder moment.

Vorig jaar was de oproep van het Koninklijk Concertgebouworkest voor het 
gezamenlijk zingen en spelen van het Wilhelmus op Koningsdag een groot 
succes. 

Op diverse plekken in Vleuten speelden allerlei volwassenen en kinderen het 
Wilhelmus op hun muziekinstrument. Dit zorgde voor veel vrolijkheid in de 
buurten. Daarom vragen we iedereen om buiten om 10.00 uur het Wilhelmus met 
z’n allen te zingen, of te spelen op een muziekinstrument. 

Op de website van het concertgebouworkest staan partijen van het Wilhelmus. 
https://www.concertgebouworkest.nl/

Brink 2

3455 SE Haarzuilens 

Tel. 030-6771998

www.wapenvanhaarzuylen.nl

Voor al uw vragen op gebied van 
 houding & beweging!

Pastoor Ohllaan 39   T. 030-677 31 54
E. info@fysiovleuten.nl
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Bericht van 
bestuur 
VWOV

Nationaal 
Toostmoment

Speel of zing mee! 
Koningsdag - Het Wilhelmus - 10.00 uur 



10:00 - 10:05 uur     Wilhelmus 

10:00 - 11:00 uur     Draaiorgel door Vleuten

11:00 - 13:00 uur     Koningsdag op tv 

13:00 - 14:00 uur     Jury langs de stoepkrijt tekeningen 

14:15 - 14:30 uur Prijsuitreiking stoepkrijtwedstrijd 

16:00 uur Nationale Toost

Horeca advies

Restaurant Management 

Hospitality Management

Check onze Koningsdagacties op de website

fl orentlebistro.nl restaurantblauw.nl

le bistro

Food &HospitalityManagement

KONINGSDAG 27 APRIL
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Schoolstraat 55 | Vleuten 
06  22441752

info@asw-totaal.nl

Programma Koningsdag 2021



030 6771237 
www.bakkerijakkermans.nl

vers Oranjegebak

KONINGSDAG 27 APRIL

OPEN
van 08.00 - 12.00 u
winkel Pastoor Ohllaan 37 Vleuten
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Hoogheid Historie
De Oranjestichting Vleuten bestond 
zelfs al toen de oma van Willem 
Alexander nog een kleuter was. 
Jazeker, lang voordat onze koning 
zijn eerste toost uitbracht vierden 
Vleutenaren al samen een koninklijk 
feest.  Dit bestond uit een aubade 
bij het gemeentehuis, een optocht, 
een traktatie voor de kinderen 
(chocolademelk met een krentenbol) 
en het organiseren van diverse 
wedstrijden, waaronder het bekende 
ringsteken met paard en wagen.

Vele jaren was de Dorpsstraat 
vanaf “Het Oude Raadhuis” (stond 
tegenover het huidige restaurant 
“de Brouwerij”) tot aan het Kwakeltje 
de vaste feestlocatie. In de zestiger 
jaren werd dit verplaatst naar het 
toen aangelegde Dorpsplein, de vaste 
locatie tot de dag van vandaag.

Ook vele andere initiatieven werden 
er in de loop der jaren door de Oran-
jevereniging genomen. Zoals de orga-
nisatie van de voortuinwedstrijden, de 
openluchtspelen, het sprietlopen over 
de Vleutense Wetering en de wieler-
wedstrijd de Ronde van Vleuten.

Kings & Queens
Duikel de leukste, mooiste, liefste, 
fi jnste foto op uit je eigen koninklijke 
archief.  Maak jezelf of iemand anders 

blij met dit vorstelijke plaatje. Zo maak 
je ook plezier met elkaar - want dat 
is tenslotte waar we op koningsdag 
altijd het meest van genieten. 

Oranje boven
Koningsdag in Vleuten is top! De 
feesten van de Oranjestichting zijn 
altijd met vlag en oranje wimpel 
geslaagd. Dit jaar is er net als vorig 
jaar geen kingsize feest en het is geen 
feest, als u niet bent geweest. Maakt u 
er dit jaar zelf een feestje van? 

Koninklijke connectie
Voelt u zich verbonden met het 
koningshuis en met Vleuten? Sluit 
u dan aan bij de Vrienden van de 
Oranjestichting Vleuten. 
www.oranjestichtingvleuten.nl Over 
een aantal jaar bestaan we honderd 
jaar. Dat wordt met zekerheid een 
vorstelijk feest.

Feestelijkheden 
in vorstelijk Vleuten

Bezoek Beatrix 1981



BOURGONDISCH FESTIJN VLEUTEN 2015

Deze 3-mans-band zet al enkele jaren 
vaderlandse podia en feesten in vuur en 
vlam met hun aanstekelijke muzikale mix 
van Soul, Rhythm&Blues, Jump & Jive en 
Latin.
Uitgerust met instrumentarium als contra-
bas, gitaar, drums en meestal ook met 
sax, bewijst deze band dat echte muziek 
tijdloos is. Voeg daar de werkelijk prachtige 
meerstemmige vocalen aan toe, gezongen 
door 3 charismatische koppen en je weet:
Deze Compaenen weten waar Abraham zijn 
‘mojo’ haalt.
De Compaenen geven op ons festijn de 
onontkoombare energie en liefde voor 
muziek. Een veel gehoorde positieve kritiek 
is dan ook vaak:
“jullie stralen zoveel spelplezier uit, het 
spat gewoon van het podium”!

Bourgondisch smullen van

Pulled Pork
Keurslager van Schie zal de bezoekers 
van het Festijn op het plein kennis laten 
maken met zijn zelfgemaakte Pulled Pork. 
Pulled Pork is oorspronkelijk afkomstig uit 
de zuidelijke Amerikaanse staten Tennessee 
en North Carolina. Het varkensvlees heeft 
een nacht lang gelegen in een marinade 
met een “geheime kruidenmix”. 

Pulled pork is heerlijk mals vlees dat 
langzaam gegaard wordt op de barbecue. 
Het resultaat is een ware traktatie voor 
de echte vleesliefhebber. Pulled pork 
wordt geserveerd op een heerlijk broodje 
met colesla. Boterzacht, goed gekruid 
draadjesvlees. 

Need we say  more?

De echte Bourgondiër kan trouwens het 
hele jaar door terecht bij Keurslager Gerard 
van Schie voor een goed stuk vlees.

✁

winkelcentrum aan de Hindersteinlaan
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Canarische Eilanden. Verkrijgbaar in twee 
smaken en wordt gedronken als een likeur. 
De Ron Aquere Caramelo is een fi jne 
likeur op basis van rum Aquere en karamel 
toffee. Een drankje die de smaak van rum 
combineert met een vleugje karamel. Bij 
de Ron Aquere Miel wordt de gerijpte rum 
gecombineerd met een zuivere bijenhoning. 

De unieke smaak 
van rum, suikerriet 
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alleen zon en tapas is duidelijk. Heeft u 
bijvoorbeeld al eens kennisgemaakt met de 
Aquere Rum? Deze rum is afkomstig van de 

Canarische Eilanden. Verkrijgbaar in twee 
smaken en wordt gedronken als een likeur. 
De Ron Aquere Caramelo is een fi jne 
likeur op basis van rum Aquere en karamel 
toffee. Een drankje die de smaak van rum 
combineert met een vleugje karamel. Bij 
de Ron Aquere Miel wordt de gerijpte rum 
gecombineerd met een zuivere bijenhoning. 

De unieke smaak 
van rum, suikerriet 
en honing moet 
u zeker geproefd 
hebben. De beide 
dranken zijn op hun 
lekkerst wanneer 
ze koel worden 
gedronken.

De unieke smaak 
van rum, suikerriet 
en honing moet 
u zeker geproefd 
hebben. De beide 
dranken zijn op hun 
lekkerst wanneer 
ze koel worden 
gedronken.

Smalle Themaat 24a
3451 SW  Vleuten

030-6666123 info@welwonend.nl
www.welwonend.nl

de makelaar 
 met kleur

Kent u ons nog? Elly en Thomas.
Beide met een historie in
Vleuten-De Meern.

Samen zijn wij nu Welwonend.
De makelaar met kleur! 

Elly Verkleij
Thomas van Gool
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LAAG NIEUWKOOP 2 | 3628 GC  KOCKENGEN
TEL 030 677 6002
ADMINISTRATIE@OOSTROMTUINEN.NL

TUINEN, NATUUR & OOSTROM

WATERBEHEER
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Feestelijkheden 
in vorstelijk Vleuten

Optocht 1985



‘t Hoog 7 • 3451 RC Vleuten 
T. 030-6772614 • www.vanlintbv.nl

heerlijke koffie & 
mooie wijn In Vleuten

PASTOOR OHLLAAN 17 IN VLEUTEN
TEL. (030) 2684549

WWW.DEDORPSKAMERVANVLEUTEN.NL

Dorpsstraat 9 Vleuten 
030-677 1020 

www.cateringoostwest.nl

BOURGONDISCH FESTIJN VLEUTEN 2015

Ferry is geboren en getogen in Vleuten en 
is al meer dan 15 jaar DJ. 

Hij draait op feesten en partijen en reist het 
hele land door voor zijn optredens. Enkele 
hoogtepunten zijn de Proms Nacht van het 
Harmonie Orkest Vleuten en diverse tent-
feesten in de regio. Ook vertoont hij regel-
matig zijn draaikunsten in café Happy Days.
Hij produceert zijn eigen muziek. Zijn re-
mixen van Pink en Passenger zijn op You-
Tube beiden al meer dan 500.000 keer be-
keken en beluisterd.

Voor het Festijn op het plein zal Ferry zijn 
mixtechnieken gebruiken om alle genres uit 
de afgelopen decennia vloeiend met elkaar 
te verbinden. Een feest der herkenning, 
waarbij vooral dansbaarheid centraal staat.

Intratuin Leidsche Rijn 
Utrechtseweg 12
030-6772009
Donderdag en vrijdag koopavond
Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

ieder 
seizoen

naar Intratuin 
Leidsche Rijn

Dorpsstraat 25 A
Vleuten 
030-6772742
www.teletapijt.nl

DUO ROLGORDIJNEN

VERSCHILLENDE
BAANBREEDTES
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Kantoor Vleuten
Tel.  (030) 677 16 96

klant@onderlingverzekerd.nl
www.onderlingverzekerd.nl

www.debrouwerij.nl   |  030-677 58 80  

Pastoor Ohllaan 29
3451 CB Vleuten
Tel. 030 - 677 51 86

schildersbedrijf
HOOGSTRATEN
HAARZUILENS BV

schildersbedrijfhoogstraten.nl

Verrijking Vleuten
Oude dorpskern
In de oude dorpskern van Vleuten 
wonen en werken mensen wiens 
familie al generaties lang in 
Vleuten bestaan. Daar worden zelfs 
historische lezingen over gegeven. 
Maar de ‘harde kern’ van Vleuten 
bestaat uit zoveel meer. Het maakt ook 
niet uit of je bij ‘Peef’ of bij ‘De Meern’ 
voetbalt. Waar het om draait is of je je 
thuis voelt in Vleuten en omgeving.

Verbinding met Vleuten
Wie mist het niet… Een groot feest,  
gezelligheid op het Dorpsplein, 
elkaar ontmoeten en verbinden. Al 
onze festiviteiten zijn in 2020 in het 
water gevallen. Ook in 2021 zullen 
grotendeels onze evenementen 
afgelast worden. 

WIJ ZOEKEN MODELLEN!
Ben jij tussen de 16 en 25 jaar? 
Stuur ons via Facebook een 
privébericht dan nemen wij 
contact met jou op.

/hairbeautycompanykappers

Toch zijn wij voorzichtig optimistisch 
en starten wij nu al met de organisatie 
van de festiviteiten in het najaar. Het 
Tiroler festijn is hopelijk ons eerste 
grote evenement op het Dorpsplein 
van Vleuten. Op 31 oktober 2021 
kleurt Vleuten weer blauw/wit en is 
de muziek overal in Vleuten te horen! 
Een groot feest in de biertent, met 
gezellige muziek, grote pullen bier en 
gelukkige en blije mensen! 

VWOV maakt zich hard voor 
verbinding in Vleuten. En dan niet 
de verbinding naar de A2, maar de 
connectie tussen mensen. Daar doen 
we het voor. Of je nu een nieuwe 
aanwinst bent of tot de oude garde 
behoort, wij heten je van harte welkom 
bij alle activiteiten.

uw betrouwbare partner in
financiële dienstverlening 

WWW.AABLOM.NL 
adres J.F. Kennedylaan 3   |   3451  ZD  Vleuten     

telefoon  030 - 677 34 34   |   email  info@aablom.nl

uw betrouwbare partner in
financiële dienstverlening 

WWW.AABLOM.NL 
adres J.F. Kennedylaan 3   |   3451  ZD  Vleuten     

telefoon  030 - 677 34 34   |   email  info@aablom.nl
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DIRK VAN DIJK
CONSTRUCTIEBEDRIJF | APPARATENBOUW

Dorpsstraat 39 Vleuten 030-6771273

www.metaalconstructievandijk.nl

DEN HAMSTRAAT 9  ■  VLEUTEN  ■  T. 030 - 6772421

ALS HET OM 
VAKWERK 

GAAT!
WWW.OOSTBORG.NL

Foodmaster Vleuten
Hindersteinlaan 2d  3451 EZ Vleuten
Tel: 030-6772100    Fax 030-6775333

Openingstijden:  ma-do: 11.00-21.00 uur
vr-za: 11.00-22.00 uur, zo: 12.00-21.00 uur

BOURGONDISCH FESTIJN VLEUTEN 2015
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Als het om
vakwerk gaat!

Ook voor UW totale 
badkamerverbouwing.

www.oostborg.nl
info@oostborg.nl

Den Hamstraat 9
3451 BM Vleuten
tel. 030 - 6772421

BOURGONDISCH RECEPT
BOURGONDISCHE STOOFPOT

Ingrediënten:
700 gr. rundvlees - in blokjes gesneden / 1 bosje lente-ui
3 winterwortelen /  250 gr. champignons
100 gr. spekblokjes / 2 eetlepels Brabantse mosterd
1 � esje Brabants bier (3 dl) / 1 appel (Elstar) / 1/8 slagroom 
30 gr. margarine / 2 volle eetlepels maïzena / zout & peper 
1 bosje peterselie
Bereiding:
Maak de groenten schoon en snij de lente-ui in stukjes 
van 1 cm, de wortelen in plakjes en de champignons in 
vieren. Verhit de boter in de braadpan, bak kort de spek-
jes. Voeg het vlees toe en bak rondom mooi bruin. Bak de 
lente-ui , 1/3 van de wortelen en 1/3 van de champignons 
mee. Voeg naar smaak peper en zout toe en roer 2 eetle-
pels mosterd en het bier door het vlees/groenten-mengsel. 
Breng aan de kook en laat, met de deksel op de pan en af 
en toe roerend, 2 uren stoven. Voeg de rest van de wortel 
en champignons en 3 dl. water toe. Breng opnieuw aan de 
kook en laat vlees en toegevoegde groenten nog 45 min. 
stoven. Schil de appel, verwijder het klokhuis, snij de appel 
in stukjes, roer ze door de stoofpot en stoof ze de laatste 10 
min. mee. Roer de maïzena glad met de slagroom en schenk 
het mengsel bij de stoofpot. Blijf roeren tot het stoofvocht 
gebonden is. Maak af naar smaak met nog wat peper/zout 
en/of mosterd. Voeg voor het opdienen gesnipperde peter-
selie toe. Je kunt dit gerecht vooraf bereiden en serveren 
met stokbrood of rijst. 
Wijntip: Shiraz – Cabernet Sauvignon

Het prachtige wijnhuis Weingut Elfenhof is 
gelegen aan één van de mooiste meren van 
Oostenrijk, te weten de Neusiedlersee. Een 
ondiep meer ten oosten van de stad Wenen 
en vlakbij de grens met Hongarije. 
Het wijngebied Burgenland is een regio waar 
het hoogste aantal zonnige dagen geteld 
wordt van Centraal Europa. Een perfect 
klimaat voor het laten rijpen van de veelal 
regionale druivensoorten.  

Weingut Elfenhof is een echt familiebedrijf 
van de famillie Holler, waarvan de 
geschiedenis teruggaat naar het jaar 1642 
waarin begonnen is met aanplant van de 
eerste druivenranken. 
Inmiddels is het wijnhuis uitgegroeid tot een 
toonaangevend bedrijf met ruim 50 hectare 
aan wijngaarden en de productie van circa 
40 verschillende soorten wijn. Variërend 
van frisse witte wijnen tot aan krachtige 
houtgerijpte rode soorten. 

Ook staat het wijnhuis bekend om hun 
sublieme dessertwijnen zoals de Ruster 
Ausbruch, welke perfect gecombineerd kan 

worden met gebakken ganzenlever met 
suikerbrood en vervaardigd is door het 
edele rottingsproces genaamd ‘Pourriture 
Noble’.  Een proces waarin een goedaardige 
schimmel de schil van de druiven aantast 
en het aanwezige vocht in de druiven 
verdampt. Hierdoor neemt het natuurlijke 
suikergehalte in de druiven toe en ontstaat 
er een heerlijk zoet basissap waarvan 
prachtige dessertwijnen gemaakt worden. 

Speciaal voor het Festijn op het plein en 
ter promotie van hun wijnen doet Weingut 
Elfenhof met haar unieke mobiele wijnbar 
Vleuten aan en bent u van harte welkom 
om de verrassende Oostenrijkse wijnen te 
komen proeven. 

Oostenrijks wijnhuis bezoekt
Festijn op het plein

Speciaalbier proeverij 
op het Plein: 

Naast uiteraard het ‘gewone’ biertje kunt u 
op het Festijn op het plein ook genieten van 
mooie speciaal bieren. Lokale brouwerijen 
schieten als paddenstoelen uit de grond. De 
vraag naar speciaal bier stijgt in Nederland 
explosief en ook de haute cuisine neemt 

het product steeds serieuzer. Wordt het 
straks net zo logisch dat je naast de 
wijnkaart ook de bierkaart kunt bekijken 
in een sterrenrestaurant? Wij denken van 
wel! Woorden als ‘bewust’ en ‘ambachtelijk’ 
staan tegenwoordig steeds vaker centraal 
bij de aanschaf van een biertje.

Ervaar de verschillen in smaken en geniet 
van een bitter of kruidig biertje in combinatie 
met een romig stukje kaas die tevens te 
vinden is op het Plein bij de kaasproeverij! 

De speciaal bieren worden geschonken 
vanuit een unieke ronde Bierstube die een 
prominente plek zal krijgen op het plein! 

Tweewielers

Dorpsstraat 18 Tel. 030 677 13 73
3451 BK VLEUTEN www.vanzuijlen-tweewielers.nl

www.connect2clean.nl
Tel +31 30 200 50 50

Odenveltlaan 1  3451 ZL  Vleuten  T: (030) 6 771 967

MIJNKAST.NL
Pastoor Ohllaan 9     030 677 13 38   wietsewolters.nl

CORPA  |  Dorpsstraat 6a  |  3451 BK Vleuten  |  www.corpa.nl  |  06-20168526

a r c h i t e c t e n b u r e a u

CORPA

Tel. 030-677 1250 

www.slagerijpeterdirkse.nl

vind ons leuk op facebook

www.slagerijpeterdirkse.nl

Ontwerp
Aanleg

Onderhoud

www.vanrooijen-service.nl
030 - 677 3986

Ontwerp
Aanleg

Onderhoud

www.vanrooijen-service.nl
030 - 677 3986
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T S E E F K O N I N G S H U I S K

O K O E T S D F O O H S T A A T S

W E R K B E Z O E K E N N V L A G

E I D I E H G I R O H M A A S A N

I N H U L D I G E N E G S S D T N

G O I A G E S C H I E D E N I S O

H R G L G E U K T N I K J C E B R

S A A F N O E A R G T O D U K E D

E N R B P O R E T S A N E R O Z N

D J S M B C V A B S C I E A N O E

R E O R O E A M I P I N L C I E D

O T A M I N L H N E D G K A N K O

B A E L O R I T G L B I I O G G D

J D L I R P A E O E A N H E I E O

D E V A D E R L A N D P I E T E R

• ABDICATIE

• APRIL

• BINGO

• BORDES

• CURACAO

• DEMOCRATIE

• FEEST

• GESCHIEDENIS

• GRABBELTON

• HARMONIE

• INHULDIGEN

• JAARBOEK

• KLEEDJES

• KOETS

• KONING

• KONINGIN

• KONINGSHUIS

• KONINGSSPELEN

• ONLINE

• ORANJE

• PIETER

• REGALIA

• REVEILLE

• RODODENDRON

• SAAMHORIGHEID

• STAATSBEZOEK

• STAATSHOOFD

• TOMPOUCE

• VADERLAND

• VLAG

• WERKBEZOEKEN

Woordzoeker

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Koningsdag geeft saamhorigheid

T S E E F K O N I N G S H U I S K

O K O E T S D F O O H S T A A T S

W E R K B E Z O E K E N N V L A G

E I D I E H G I R O H M A A S A N

I N H U L D I G E N E G S S D T N

G O I A G E S C H I E D E N I S O

H R G L G E U K T N I K J C E B R

S A A F N O E A R G T O D U K E D

E N R B P O R E T S A N E R O Z N

D J S M B C V A B S C I E A N O E

R E O R O E A M I P I N L C I E D

O T A M I N L H N E D G K A N K O

B A E L O R I T G L B I I O G G D

J D L I R P A E O E A N H E I E O

D E V A D E R L A N D P I E T E R

Koningsdag Woordzoeker



De mannen van “Die Partyhosen” staan al te trappelen om 
op 31 oktober de hele tent op z’n kop te zetten als knallende 
afsluiter van het Vleutense Oktoberfestijn.
Om alvast in de stemming te komen hierbij de foto’s van 
het vorige feestje. We zijn voorzichtig optimistisch dat we 
elkaar allemaal weer gaan zien in oktober!

Partyhosen weer van de partij 
– du auch?
Wie kent ze inmiddels niet?  De 
spetterend fantastische feestband 
“Die Partyhosen”.
Op 31 oktober blazen ze je omver, met 
dirndl en al! Zet het in je agenda und 
mach mit bei der Party!

Knallende alpenrock krakers - 
Mehr Spaß!
Natuurlijk staan er nog meer party-
bands te trappelen in hun lederhose 
om in Vleuten een feestje te bouwen. 
Wie je aantreft in de Vleutense Après-
Ski feesttent? Zowel de Grünefelder 
Musikanten als Woerden7 hebben dit 
Vleutense festijn al in hun planning 
staan. Beide bands hebben een grote 
voorliefde voor de Egerländer blaas-
muziek en spelen zowel traditionele 
nummers als heerlijke inhakers. 

Topgear Toeteraars
Wie speelt er met het Wilhelmus 
op Koningsdag de sterren van de 
Vleutense hemel? Iedereen van de 
Bloaskapel. Dit jaar op eigen stoep.
De Vleutense Bloaskapel zet elk 
feest In de hoogste versnelling. Elke 
muzikant wacht met smart op het 
eerste festijn. Zoals een lid van de 
kapel zei: ‘Ik wil gewoon toeteren!’

Voorlopig (!) programma

12.00 uur  Woerden 7              
12.40 uur  Vleutense Tirolerkapel      
12.55 uur  Grüne Felder Musikanten 
13.40 uur  Vleutense Tiroler kapel      
13.55 uur  Woerden 7
14.35 uur  Vleutense Tiroler kapel
14.50 uur  Grüne Felder Musikanten 
15.35 uur  Vleutense Tiroler kapel
16.00 uur  Die Party Hosen     
20.00 uur slot

Partyhosen weer van de partij Partyhosen weer van de partij Partyhosen weer van de partij Partyhosen weer van de partij Partyhosen weer van de partij 

Tiroler OktoberfestijnTiroler Oktoberfestijn
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AGENDA VWOV
OKTOBER
31 oktober Tiroler Oktober Festijn

NOVEMBER
20 november Sinterklaas Intocht 

DECEMBER
18 december Kerstman in het dorp

Evenementen met samenkomst 
vinden uiteraard alleen plaats als 
het op en top veilig is.
Kijk op www.rondjevleuten.nl voor 
al onze activiteiten .

Vacatures van VWOV
Welke ondernemer heeft zin om 
secretaris te worden bij de VWOV? 
Bent u (een nieuwe) ondernemer 
en nog geen lid van VWOV? U bent 
van harte welkom!

Vooruitkijken in 
Vleuten
Belevenissen op het Dorpsplein 
Ziet u zichzelf al staan op het Dorps-
plein? Gezellig kletsen met elkaar. 
Drankje in de hand. Muziekje erbij. 
Kinderen lekker aan het spelen. 
Zonder zorgen in de zon. Heerlijk al-
lemaal! 
Dat gaat echt weer gebeuren. VWOV 
gelooft erin en is alvast voorberei-
dingen aan het treffen.

Elke seizoen een feestje
Sinterklaas toezingen en Kerstman 
bezoeken. Lente-acties en herfst-
feesten. Shoppen of sportief  ver-
maak. Er zit niet echt logica in  deze 
volgorde. Want VWOV piekert niet 
over wanneer we elkaar weer tref-
fen, maar kijkt ernaar uit dat we el-
kaar weer zien.

Festijnen op het plein
VWOV maakt zich op voor Het Tiro-
ler Festijn. En als de zon weer gaat 
schijnen voor iedereen, dan knallen 
we daar uiteraard weer een fantas-
tisch Festijn op het plein achteraan.
Anders gezegd: Festijn op het plein  
- daar willen we zijn! 

Vorig jaar om deze tijd besloten wij 
vanwege de corona pandemie de ac-
tiviteiten voor Koningsdag 2020 af te 
blazen. Wie had toen kunnen beden-
ken dat dit voor 2021 weer zou gelden. 
Maar het is  helaas niet anders. In 
deze Rondje Vleuten lezen jullie wat 
we nog wel kunnen doen.

Toen ik in 2013 het voorzitterschap 
van de Oranje Stichting Wilhelmina 
overnam van Henny Jacobse, heb ik 
aangegeven deze functie 10 jaar uit 
te willen oefenen. Ik zou dan in to-
taal bijna 25 jaar een bijdrage hebben 
geleverd aan de activiteiten van de 
Oranje-stichting. Mijn vrouw behoor-
de  samen met twee andere vrouwen 
in 1999 tot de eerste vrouwelijke be-
stuurders van de stichting. Er  werd  
destijds vanuit gegaan dat de part-
ners ook een steentje bijdroegen aan 
de activiteiten van stichting. 
Mijn bedoeling was om in 2020 een 
opvolger te vinden en die in 2021 in 
te werken, zodat ik op Koningsdag 
2022 afscheid kon nemen. Het vinden 
van een opvolger is  vorig jaar gelukt, 
maar van inwerken is niet veel terecht 
gekomen, omdat onze activiteiten niet 
door zijn gegaan. In goed overleg is 
vorig jaar besloten om per 1 januari 
2021 mijn voorzitterstaken over te dra-
gen aan mijn opvolger. De belangrijk-
ste reden hiervoor is dat hij vorm kan 
geven aan de aangepaste activiteiten 
van onze stichting in het tijdperk met 
corona. 
Uiteraard hoop ik dat we op termijn 
weer kunnen terugkeren naar onze 
traditionele activiteiten zoals Ko-
ningsdag op het Dorpsplein met de 
vrijmarkt en een feestband en het 
kerstdiner voor senioren. Ik wens mijn 

opvolger Michiel ten Haaf - die zich 
hieronder voorstelt - veel succes toe 
en dank mijn huidige bestuursleden, 
maar ook de bestuursleden waarmee 
ik in de afgelopen jaren heb mogen 
samenwerken, voor de prettige sa-
menwerking. Ik wens het bestuur en 
de vele vrijwilligers veel succes in de 
komende jaren. Op naar het 100 jarig 
bestaan in 2026.  Henny Smorenburg

Hallo, ik ben Michiel ten Haaf. In ja-
nuari ben ik Henny Smorenburg opge-
volgd als voorzitter van Oranje Stich-
ting Wilhelmina. Met mijn partner en 
drie kinderen, woon ik sinds 2008 in 
Vleuten. Daarvoor heb ik gestudeerd 
in Utrecht.
Van de mooie en leuke feestelijkhe-
den die in Vleuten georganiseerd wor-
den, geniet ik al jaren. Vooral door het 
kleine, gezellige karakter, is dit iets 
wat ik en mijn gezin graag meevieren. 
Ik ben opgegroeid in Burg-Haamstede 
op Schouwen-Duiveland. Dit Zeeuwse 
dorp had een sterke oranje traditie, 
net zoals Vleuten. Met veel plezier 
denk ik daar aan terug.  Ik doe dan 
ook niets liever dan de oranjetradi-
tie in het mooie dorp Vleuten voort te 
zetten. Samen met het bestuur en de 
vele onmisbare vrijwilligers, hoop ik 
zo snel mogelijk,  naast de andere ac-
tiviteiten,  een mooi koningsfeest en 
vrijmarkt te kunnen organiseren.  
Henny, ik wil je enorm te bedanken 
voor de fi jne samenwerking en je gro-
te jarenlange inzet voor de Oranje 
Stichting Wilhelmina.  

Nieuws van de Oranjestichting

Overdracht van de voorzittershamer 
en de jas van de Oranje Stichting  
Wilhelmina van Henny Smorenburg 
aan Michiel ten Haaf.


