
Door: Saskia Luijer

“Bij het winterconcert is het be-
wust de bedoeling om de band-
breedte van het orkest te laten 
horen. Om te laten zien wat de 
fanfare allemaal kan spelen. Er 
zit nét wat meer in.” Aan het 
woord is Henrie Pastoor, de 
Zuid-Limburgse dirigent die 
sinds 2009 voor het fanfareor-
kest van Amicitia staat. Hij leidt 
de bugels, hoorns, saxofoons, 
tuba’s, trompetten, trombones 
en het slagwerk tijdens een af-
wisselend uurtje muziek.

Verschillende muziekstijlen
“Zo doen we als traditioneel 
werk de plechtige mars ‘Arro-
manches’” legt Pastoor uit. Dit 
stuk schreef de Engelse mili-
tair Kelly na de slag van Arro-
manches in Normandië tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, als 
hulde aan de helden van de 
landing op D-Day. Een veel ou-
dere strijd, namelijk de zeeslag 
bij het Spaanse Vigo ruim 300 

jaar geleden, komt naar voren 
in het nummer ‘Th e Legend 
of Maracaibo’ van Jose Alberto 
Pina. Een compositie vol avon-
tuur, energie en dynamiek. Wat 
mysterieuzer is de sfeer bij de 
fi lmmuziek van ‘Harry Potter 
and the Philosopher’s Stone’. 
Deze compositie, geschreven 
door John Williams, beeldt het 
leven van de jonge tovenaar uit 
en was de soundtrack van de 
verfi lming van het eerste deel 
van de populaire Harry Potter-
serie van de Britse schrijfster 
J.K. Rowling. 

Zo’n uitdagend program-
ma, waarbij het orkest wil 
laten horen wat het waard 
is, vraagt wel wat extra’s 
van de muzikanten.

Van een heel ander kaliber is de 
lichte, swingende brassband-
muziek ‘Valero’ van de Ameri-
kaanse componist James Swea-
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Met Mariette Steenvoorden, winnaar ‘Maestro 2017’ 

Winterconcert Amicitia op 27 januari
KORTENHOEF – Zaterdag 27 januari geeft Amicitia haar jaarlijkse 
winterconcert in de Hervormde kerk op de Kortenhoefsedijk 168. 
De kerk is open vanaf 19.00 uur, om 19.30 begint het concert en de 
toegang is gratis. Na afl oop is er een gezellige nazit in de Blokhut. 

ringen. Met een warm rond 
kopergeluid en een typische 
brass-sound.

Laat je verrassen
Zo’n uitdagend programma, 
waarbij het orkest wil laten 
horen wat het waard is, vraagt 
wel wat extra’s van de muzi-
kanten. Zij zitten op het puntje 
van hun stoel om de stukken zo 
mooi mogelijk te laten klinken. 
Volgens de dirigent bestaat het 
repertoire ook uit “echte mu-
zikantenmuziek”, uit nummers 

die de fanfareleden graag spe-
len en dat komt ongetwijfeld 
over op de toehoorders. Pas-
toor: “We willen het publiek 
ook elke keer meenemen in 
de sfeer van de muziek. Men-
sen moeten tijdens het concert 
verrast worden. Ze moeten 
met de muziek en het verhaal 
de beelden voor zich zien.” De 
avond is niet alleen voor de 
musici een uitdaging maar ook 
voor gastdirigent Mariette St-
eenvoorden. Als winnaar van 
‘Maestro d’Amicitia 2017’ haalt 

NEDERHORST DEN BERG – Za-
terdag 20 januari startte in 
het Sociaal Cultureel Centrum 
(SCC) de wekelijkse inloop voor 
kleine reparaties aan kleding of 
huishoudelijke apparaten. Het 
was direct een groot succes. 

Gretha Jager, voorzitter van het 
SCC, laat enthousiast een lijst-
je zien waarop alle reparaties 
staan die vandaag zijn uitge-
voerd. Elektromonteur Touma 
is o.a. aan de slag geweest met 
een koffi  ezetapparaat, een bad-
kamerlamp en een scheerap-
paraat. Zijn schroevendraaiers, 
inbussleutels en meetappa-
ratuur liggen nog op de tafel, 
naast een grote bak met nog 
meer gereedschap. In Alep-
po had Touma een eigen zaak 
waar hij elektrisch gereedschap 
verkocht. Hij vindt het fi jn om 

hier in het SCC weer wat van 
zijn oude werk te kunnen op-
pakken. De Syriër is twee jaar 
in Nederland en woont sinds 
een jaar in Nederhorst den 
Berg. Het uitvoeren van kleine 
reparaties aan huishoudelij-
ke apparaten is voor hem een 
mooie manier om meer men-

sen te leren kennen en om de 
Nederlandse taal beter te leren 
spreken. 

Doorstart na taalstage
Kleermaker Rafi k biedt in het 
SCC zijn hulp aan voor ieder-

Veel belangstelling voor kleine reparaties in SCC

zij haar hoofdprijs op door de 
baton nog een keer ter hand te 
nemen. Zij leidt het orkest bij 
de uitvoering van ‘Cheek tot 
Cheek’ van Irvin Berlin. Het is 
echter niet de laatste keer dat 
Mariette de fanfare dirigeert, 
want op 26 mei staat zij in de 
grote ‘Maestro d’Amicitia fi -
nale’ en neemt zij het op tegen 
Yvar Steketee, André Koop-
manschap en Henk Kollee. No-
teer ook deze datum vast in uw 
agenda!  

• Meer dan 10 jaar ervaring 
 in het schildersvak

• Gebruik van hoogwaardige 
 schildersproducten

• Persoonlijk advies

• Vrijblijvende offerte 

Bel of mail voor ons speciaal wintertarief*
* Ons wintertarief geldt voor afspraken gemaakt t/m 28 februari 2018

Eslaan 20 T: 06-46290230
1241 XC Kortenhoef E: d.devries1985@hotmail.com

een die een kledingstuk wil la-
ten repareren of er een kleine 
verandering in wil laten aan-
brengen. Hij heeft  vanmorgen 
al een lus aan een jas gezet, een 
handschoen gerepareerd, een 
jaszak hersteld en een kraag 
van een overhemd gekeerd. Re-
paraties waar hij zijn hand niet 

voor omdraait. In Syrië runde 
hij immers een eigen kledinga-
telier en had daar tien mensen 
in dienst. Naast zijn naaima-
chine ligt een A4’tje met een 
afb eelding van kledingstukken 
en daar de Nederlandse woor-
den bij. 

Lees verder op pagina

Rafi k (links) en Touma
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 28 jan.:  09.30 uur: euch
 W. Balk en Ds. C. van Egmond.
◗ St. Martinus     
 Zo. 28 jan.:  09.30 uur: euch
 L. Wenneker.
◗ OLV Hemelvaart 

 Zo. 28 jan.: 09.30 uur: w&cv
 Liturgiegroep

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 28 jan.: 10.00 uur: Avondmaal

 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 28 jan.:  09.30 uur:  
 Gezamelijke dienst in R.K. Kerk.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 28 jan.: 10.00 uur:  
 Ds. M. Roelofse.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 28 jan.:  09.30 uur:  
 Ds. W.H.B. ten Voorde.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 28 jan.:  09.30 uur:
 Gezamelijke dienst met de

 Antoniusparochie en De Graankorrel  
 in de Antoniuskerk te Kortenhoef

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 28 jan.: 10.00 uur:  
 Br. R. Westerveld (viering H.A.).
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 28 jan.:  10.00 uur: 
 Ds. 
 16.00 uur: Ds. Klaas de Vries Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 24 jan. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht
do. 25 jan. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Rading 1, Loosdrecht
vr. 26 jan. 20.00 u. Lezing: Tuinen vd Buitenplaatsen NH- kerk, ’s-Graveland
za. 27 jan. 13.00 u. Historische Kring Open Huis (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 27 jan. 19.30 u. Winterconcert Amicitia Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 27 jan. 20.15 u. Concert: Quantz Quintet Willibrordkerk, NdB. 
zo. 28 jan. 11.00 u. Kindervoorstelling: over kamermuziek Dillewijn, Ankeveen
27/28 jan. 11.00 u. Expositie KorBus, Art to Join K’hoefsedijk 86a, K’hoef
zo. 28 jan. 11.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 28 jan. 14.00 u. Ontdek winterse buitenplaatsen Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 28 jan.  15.00 u. Het verhaal van de Soldaat Vermeulen Art Gallery, Ld
zo. 28 jan. 15.30 u. Concert Amatis Piano Trio Het Jagthuis, NdB.
wo. 31 jan. 14.00 u.  Feestelijke opening  ’t Wijdehuis  SCC, Blijklaan 1 N’horst
do. 01 feb. 18.30 u.  Durven, doen en vertrouwen Rading 1, Loosdrecht
vr. 02 feb. 14.00 u. Historie fam. Six op Jaglust Leeuwenlaan, ’s-Grav.
za. 03 feb. 10.00 u. Wilgen knotten Hinderdam, NdB. 
za. 03 feb. 14.00 u. Op zoek naar diersporen Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 04 feb. 11.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 04 feb.  14.30 u. Trio Spoq bij Gallery McSorley Zuidereinde 122, ’s-Grav.
di. 06 feb. 20.00 u. Info-avond ‘gele brug terug’ Dillewijn, A’veen
wo. 07 feb. 09.30 u. Koter & Groter Café Julianaweg 11A, K’hoef
wo. 07 feb. 09.30 u. Wijdehuis koffi  e-inloop/ontmoeting SCC, Blijklaan 1 N’horst
do. 08 feb. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
vr. 09 feb. 20.00 u. Kroegentocht Turft rappers start: Dirk’s sportcafé
za. 10 feb. 20.00 u. Carnavalsavond Turft rappers ’t Akkoord, K’hoef
za. 10 feb. 14.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 11 feb. 11.00 u.  Struinen & knutselen met boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 11 feb. 13.30 u.  Carnavalsoptocht Turft rappers start Kwakel/Kerklaan
zo. 11 feb. 15.00 u. Kindercarnaval Turft rappers ’t Akkoord, K’hoef
do. 15 feb. 17.30 u. Smakelijk gesprek + fi lm de Graankorrel ’s-Grav.

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03

Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Huisartsenpost Blaricum 088 - 130 96 00

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Programma GooiTV
Vanaf 24 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
*  TV Magazine met o.a. voetbal voor peuters en het Wijdehuis. 
* In Derde Termijn over de lokale democratie.
* RegioHub: bepaal een icoon voor de Oostelijke Vechtplassen.

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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Politiek Door: Herman Stuijver

De Lokale Partij is trots op de 
vastgestelde kieslijst voor de 
aanstaande gemeenteraads-
verkiezingen in Wijdemeren. 
De lijst beslaat totaal 44 na-
men, met een duo lijsttrek-
kerschap en als lijstduwer be-
stuurslid Michael Kulkens. 

Opvallend is het duo lijsttrek-
kerschap van Alette Zandber-
gen en Gert Zagt. “We hebben 
samen deze partij opgericht 
en afgelopen raadsperiode 
het lokale geluid stevig op de 
kaart gezet. Het is een logische 
voortzetting van de intensieve 
samenwerking”, aldus Zand-
bergen. 

Lokaal sterk

De kandidaten zijn allemaal 
mensen die hart hebben voor 
de lokale zaak en komen uit alle 
kernen. Jong, oud en een mooie 
verdeling man/vrouw. Gert 
Zagt: “Met deze club zien we 
de verkiezingen vol vertrouwen 
tegemoet. Heerlijk om hiervan 
duo-lijsttrekker te mogen zijn”. 

Vernieuwing en ervaring
De kopgroep bestaat uit en-
thousiaste, ervaren en nieuwe 
mensen die met elkaar veel 
expertise bezitten. Op plaats 3 
uit Nederhorst den Berg Renée 
Wijnen met kennis op ge-
bied van ruimtelijke ordening, 
bouwprojecten en groenbeheer. 
Loosdrechter Olivier Goetheer, 
onze energieke fractie-assis-

tent, werkzaam in 
IT-management, 
staat op 4. Gevolgd 
door sociaal bewo-
gen en pedagogiek 
studerende Mar-
griet Rademaker 
uit Ankeveen. Kor-
tenhoever Frits den 
Hartog, manager 
bij een internatio-
naal mediabedrijf op 6. Daarna 
Berger Marius Knijff  met een 
juridische staat van dienst. Op 
de foto tevens Friso van Voort-
huizen, bekend van Wijdeme-
ren2020 (plaats 9).

Op Koers
Het is fantastisch dat zoveel 
mensen bereid zijn de lokale 

Kieslijst De Lokale Partij 

zaak te steunen. Het sterkt ons 
gevoel dat we op de juiste koers 
zitten. 

De volledige kandidatenlijst 
staat op www.delokalepartij.org 
 

WIJDEMEREN- De redactie van 
het Weekblad Wijdemeren en 
de NieuwsSter nodigt u uit om 
mee te doen aan de Klank-
bordgroep Verkiezingen. Acht 
weken lang kunt u meedenken 
over de aanstaande gemeen-
teraadsverkiezingen. U vormt 
samen een klankbord voor de 
kiezers en  aankomende raads-
leden. Help ze!

Door: Herman Stuijver

Op woensdag 21 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Er doen maar liefst 8 politieke 
partijen mee: CDA, D66, De 
Lokale Partij, PvdA/Groen-
Links, Dorpsbelangen, On-

afh ankelijk Liberaal, VVD en 
Christen Unie. Zij zullen u de 
komende weken bestoken met 
de promotie van hun partij, op 
allerlei manieren. De taak van 
de Klankbordgroep Verkie-
zingen wordt om u een beetje 
wegwijs te helpen in deze in-
formatiestroom. U krijgt de 
kans om tips, plannen, kritiek, 
opmerkingen, ideeën en vragen 
op te sturen. Positief, negatief, 
neutraal, dat maakt niet uit, als 
het maar over de verkiezingen 
gaat. Jong, oud, van Breukele-
veen tot de Hinderdam, ieder-
een mag meedoen. U vormt 
samen het klankbord voor de 
ruim 18.000 kiezers die hun 
weg zoeken naar 21 maart. En 

ook een beetje voor alle zwoe-
gende aankomende raadsleden 
die smeken om aandacht, waar-
dering en kritiek.  

Spelregels
Er zijn een paar spelregels: 
kandidaten op de kieslijsten 
zijn uitgesloten; maximaal 
100 woorden (uitzonderingen 
in overleg met de voorzitter); 
voorzien van naam en adres. 
Uiteraard kan de voorzitter van 
de Klankbordgroep (H. Stuij-
ver) te allen tijde bijdragen wei-
geren die de fatsoensgrenzen 
overschrijden. 
De Klankbordgroep Verkiezin-
gen zal op 31 januari, 7, 14, 21, 
28 februari, 7, 14 en 21 maart 

Tips en ideeën voor kiezers en lokale politici

Doe mee met Klankbordgroep Verkiezingen

naar buiten treden. Op 28 
maart wordt de KV opgeheven, 
met een korte terugblik. Doe 
mee, denk mee, schrijf mee! 
U kunt mailen naar: redactie@
dunnebier.nl of schrijven naar: 

Klankbordgroep Verkiezingen; 
Nieuw Walden 6; 1394 PB Ne-
derhorst den Berg. Graag voor 
vrijdag 16.00 uur. 

Steeds meer Nederlandse orga-
nisaties en gemeenten sluiten 
zich aan bij de statiegeldallian-
tie. Dit initiatief is in het leven 
geroepen om het heff en van 
statiegeld uit te breiden naar 
kleine plastic fl essen en blikjes. 

De GAD is in gesprek met de 
zeven gemeenten van de Gooi 
en Vechtstreek om ook aan te 
sluiten bij de statiegeldalliantie. 
Onderzoek heeft  aangetoond 
dat met het heff en van statie-
geld op kleine fl esjes en blik-
jes de hoeveelheid zwerfafval 
met 70 tot 90 procent afneemt. 
Nog meer voordelen zijn dat 
deze fl esjes en blikjes goed ge-
recycled kunnen worden voor 
nieuwe producten waardoor 

er minder CO2 
uitgestoten wordt 
en minder wordt 
afval verbrand. 
Ook vermindert 
de plastic soep in 
de zee evenals het 
dierenleed. Loka-
le overheden, en 
daarmee de belas-
tingbetaler, bespa-
ren jaarlijks tientallen miljoe-
nen euro’s aan opruimkosten 
van zwerfafval. 
In 2011 waren het de gemeen-
ten van de Gooi en Vechtstreek 
die het initiatief namen om 
tijdens het VNG-congres een 
motie in te dienen voor het uit-
breiden van het statiegeldsys-
teem. Deze motie is toen met 

ruim 94% aangenomen. Ook 
nu wil de GAD de gemeenten 
hierin goed informeren en ad-
viseren over aansluiten bij de 
alliantie. Meer informatie over 
de statiegeldalliantie: www.sta-
tiegeldalliantie.org. Bedrijven, 
organisaties en verenigingen 
kunnen zich daar ook aanslui-
ten bij de alliantie.

Sluit Gooi en Vechtstreek aan 
bij statiegeldalliantie? 

Vervolg van pagina 1

Vaktaal als rits, split en band. 
Woorden die in het Syrisch 
geen enkel probleem opleve-
ren, maar die in het Nederlands 
nog wat onwennig zijn. Rafi k 
is bijna 2,5 jaar in Nederland 
en bood in het najaar van 2017 
ook al 12 weken kledingrepa-
raties aan in Nederhorst den 
Berg. Dat was in het kader van 
een taalstage, maar die periode 
was te kort om het Nederlands 
voldoende eigen te maken. 
Daarom is, in samenwerking 
met het SCC, een doorstart ge-
maakt. Om meer met de taal 

bezig te zijn, maar ook met het 
eigen vak. Om iets te doen om 
het werk voort te zetten. Ge-
richt op de toekomst.

Iedere week
Elke zaterdag zijn Touma en 
Rafi k tussen 11.00 en 13.00 uur 
in het SCC aanwezig om kleine 
reparaties op te pakken. Zij vra-
gen daarvoor geen geld, maar 
een vrijwillige bijdrage om de 
kosten te dekken is natuurlijk 
welkom. Ook is er altijd een 
gastvrouw (een vrijwilliger van 
‘Taal voor het leven’) aanwezig 
die kan helpen met de commu-
nicatie. 

Veel belangstelling voor 
kleine reparaties in SCC

De ChristenUnie Wijdemeren 
heeft  het manifest ‘Waardevol 
Wijdemeren’ gepubliceerd, 
waarin zij hun speerpunten 
voor de komende gemeente-

raadsverkiezingen bekend-
maken.  Het manifest is te 
bekijken op de website  www.
wijdemeren.christenunie.nl

Waardevol Wijdemeren
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Kort nieuwsWijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 

Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-
den en zilveren sieraden. Geo-
pend van wo t/m za van 11.00-
16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 
den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repa-
raties klaar terwijl u wacht (ind. 
mogelijk). E. du Perronstraat 38, 
1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623
 

Div. bedrijfs/opslag ruimtes te 
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2 
Ind. Terrein “De slenk” Telnr: 
035-656 3517 Frans@verhui-
zers.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

1x14dgn 1,5 uur huis.hulp
& strijken. 0619041929

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht !!! 

GRATIS waardebepaling ? 
035 - 656 0235

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Te Huur Wijdemeren
Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2
1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2, 
100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 
035-656 2624

 
 RIEKO

VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 
leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106, 
Ned. Den Berg. 0294-251451.

Wij hebben op vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 
15.30 uur haak- en brei inloop.  
Wij hebben hierin groot assor-
timent boeken en maken er ge-
zellige uurtjes van. Hobbykelder, 
Laarderweg 28, Bussum

Café Die 2 vr.l. weg 42
Elke vrijdag Happie Hour!

2x een gezellig uur vol
lekkere hapjes!

Alvast vrijhouden
24 februari groot feest

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen.  Ruime keuze 
aan mooie stoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 / 035 6562959.

Te koop droog
berken haardhout.

Per krat gestapeld 2 m3 € 240,-
Bezorging ’t Gooi € 20,-

06-2266 4828
LLF@live.nl 

Restaurant Vlaar zoekt part-
time afwassers voor één of 
meerdere avonden per week. 
Interesse? Meld je aan om een 
proefavond te komen werken, 
uiteraard tegen betaling. 
Noordereinde 129 in ’s-Grave-
land, Bel Danny Rijs op tel. 035-
6561661 voor een afspraak. 

WOONRUIMTE GEZOCHT
Van 1 april -31 okt. 2018

Max. E 950 per mnd all-in
06-26090393 / jim@polo.nl

PC, huis of tuin klussen?
AanpakStudent helpt u!
www.aanpakstudent.nl

06-53790847

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Hovenier uit Ankeveen
zoekt ZZP, bel 0650423424

OPSLAGRUIMTE TE HUUR !!!!
VERWARMT, VANAF € 75 P/M 

Ind. terrein de Slenk
0655360880 

Eet je spieren en 
gewrichten gezond!

Leer & Proef 
Donderdag 15 februari 
Landgoed de Rading, 
Hilversum. Meer info:

www.treaschoonderwoerd.nl

Mooie Vak.Bungalows WiFi
Eekhoorn,Kikker,Fazant.

Goede fi ets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl

Denekamp 0541626578
Fam.h.meinders@ziggo.nl

BEELDHOUWEN/boetseren 
voor beginners en gevor-
derden in ons atelier aan
de Kortenhoefsedijk er is

nog plaats op de maandag-
middag en zaterdagochtend
info:0206930159www.beeld
houwatelierkortenhoef.nl

Elke zaterdag kunt u tussen 
11.00 en 13.00 uur terecht bij 
het Sociaal Cultureel Centrum 
in Nederhorst den Berg voor 
kleine reparaties aan kleding of 
huishoudelijke apparaten. Een 
vrijwillige bijdrage is welkom.

Binnenkort in City of Wesopa: 
do. 25 jan. fi lm, vr. 26 jan. to-
neel, zo. 28 jan. muziek en fi lm 
jeugd, wo. 31 jan. Cityquiz, do. 
1 febr. fi lm, vr. 2 febr. cabaret, 
zo. 4 febr. jeugd.  Info: www.
wesopa.nl   

Iedere vrijdag gratis inloop-
spreekuur van Versa Welzijn op 
de Lindelaan 98, Loosdrecht. 
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor 
vragen over (fi nanciële) admi-
nistratie en beantwoord en (di-
gitale) formulieren.

‘t Wijdehuis, een ontmoetings-
plek voor iedereen die een 
steuntje in de rug nodig heeft  
om iets te ondernemen. Op 
ma.- en do.middag van 12.30 – 
16.30 (incl lunch + koffi  e/thee, 
kosten €5,00). Wilt u meer we-
ten of zich aanmelden: Herma 
Kleve, Versa Welzijn, hkleve@
versawelzijn.nl of 035- 6231100

Zingen? Dat kan bij het Ge-
mengd Koor Wijdemeren. Zij 
repeteren elke woensdagavond 
van 8-10 uur in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 
bent van harte welkom!

Elke donderdagavond klaver-
jassen in ’t Achterom (achter 
r.k. kerk aan de Kerklaan in 
Kortenhoef). Tussen 21 sept. 
en 26 april, aanvang 20 uur. 
Competitie of gewoon gezellig. 

We gaan weer gezellig klaver-
jassen in de sportkantine de 
Blijk op dinsdag avond van 
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 
september tot mei/juni. Nieu-
we leden  van harte welkom

Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om  
op woensdag in Kortenhoef ons Weekblad

Wijdemeren te bezorgen 

Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Bezorger gezocht
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PolitiekKunst Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF – Geen bloemen, 
maar lieve kaarten en briefj es, 
lekkere chocolaatjes en taart, 
veel welgemeende handdruk-
ken en goede wensen. Dat 
kreeg Henk van de Velden van 
zijn klanten toen hij zaterdag 
20 januari voor de laatste keer 
met zijn kar op de Egidius Bloc-
klaan stond. Na bijna 44 jaar 
stopt hij met de verkoop van 
bloemen.

“Gelukkig, hij heeft  zijn tulpjes 
nog staan” zegt een klant die 
bij de kraam komt. Buiten tul-
pen kan zij uit veel meer mooie 
bloemen kiezen. In emmers 
op de grond staan onder meer 
chrysanten, lelies en rozen in 
verschillende kleuren en for-
maten. Samen met zijn vrouw 
Trinke bemant Henk sinds 
augustus 1974 elke zaterdag 

de verkoopkar aan de Egidius 
Blocklaan. Ook zijn zus Rietje 
helpt een handje mee en sinds 
enkele weken is kleindochter 
Isa ook van de partij. De verse 
bloemen en planten heeft  Henk 
woensdagochtend op de veiling 
gekocht, waarna de klanten 
ook bij hem thuis, aan de Oran-
jeweg, terecht konden voor 
een fl eurige bos. De verkoop 
aan huis was elke woensdag-, 
donderdag- en vrijdagmiddag, 
maar ook daar komt een einde 
aan.

“Generaties komen hier 
voorbij” vertelt Trinke.

Veel vaste klanten
Het is gezellig bij de kraam op 
de Egidius Blocklaan. Waar 
ooit een fl orerend winkelblok 

huisde met een 
groenteman, dro-
gist, bakker en 
bouwwinkel, is het 
de bloemenkar die 
nog steeds wat le-
vendigheid brengt. 
Henk van de Vel-
de heeft  veel vaste 
klanten. Men kent 
elkaar, maakt een 
praatje en vandaag 
haalt men vooral 
herinneringen op. 
“Generaties komen 
hier voorbij” vertelt 
Trinke. Jongens en 
meisjes die vroeger 
een plantje kregen 
als hun moeder 
een bosje bloemen 
kocht, denken te-
rug aan die tijd wanneer ze nu 
als volwassenen met hun eigen 

Laatste bossen van Henk van de Velden

kinderen komen. “Zo’n plantje 
kreeg ik vroeger ook altijd” zegt 
een vader. Maar behalve herin-
neringen komen er ook veel ge-
lukwensen voorbij. “Het aller-
beste hé, het ga je goed” klinkt 
er. Net als: “Je hebt gelijk hoor, 
geniet er maar van!”

Knoop doorhakken
Dat gaan Henk en Trinke zeker 
doen. Ze hebben vakantieplan-
nen en willen daarnaast ook 
thuis meer genieten van hun 
vrije tijd. Trinke: “We werken 
graag, maar zijn allebei 75 jaar. 
Op een gegeven moment moet 

je de knoop doorhakken.” Ook 
Henk neemt met gemengde ge-
voelens afscheid. Het is dat zijn 
gezondheid hem af en toe in de 
steek laat, want anders was hij 
gewoon doorgegaan. En op al 
die belangstelling – zo’n stukje 
in de krant – zit hij al helemaal 
niet te wachten. Schoorvoetend 
gaat hij op de foto. Op de plek 
waar hij het liefste staat, tussen 
zijn bloemen. “Als ik me be-
denk, begin ik weer opnieuw” 
besluit hij met een lach.

Dinsdag 16 januari heeft het college van burgemeester en wet-
houders besloten om de schilderijen uit de voormalige gemeen-
ten Loosdrecht en Nederhorst den Berg over te dragen aan Stich-
ting Kunstbezit ’s-Graveland.

Sandra van Rijkom, wethouder 
kunst en cultuur, heeft  vaart ge-
zet achter de overdracht van de 
schilderijen en is blij dat het nu 
geregeld is. “Laten we het doen 
voor de gemeenteraadsver-
kiezingen” was haar gedachte. 
“Voor de wisseling van wacht 
qua wethouder en ook voor de 
naderende gemeentelijke her-
indeling.”

Geschiedenis
Juist een gemeentelijke herin-
deling was ooit de reden om 
Stichting Kunstbezit ’s-Grave-
land op te richten. Perscollega 
Rik Jungmann, van de Wijde-
meerse Webkrant, schetst vol 
enthousiasme de voorgeschie-
denis. Onder meer het feit 
dat de voormalige gemeente 
’s-Graveland fl ink geïnvesteerd 
had in kunst, met name in de 
Kortenhoefse School. De col-
lectie van het kunstenaarsdorp 

was indertijd zo’n 400.000 gul-
den waard. Een fl ink bedrag en 
met de ophanden zijnde fusie 
tot Wijdemeren wilde men de 
verzameling veilig stellen voor 
de inwoners van Ankeveen, 
Kortenhoef en ’s-Graveland. 

“Zij hebben alleen een ge-
haakt kleed en wat porse-
lein” riep men spottend.

Immers, het college van B&W 
van buurgemeente Hilversum 
was van plan om een schilderij 
van Piet Mondriaan te verko-
pen om zo geld te genereren 
voor de restauratie van Gooi-
land. En wie verzekerde dat de 
nieuwe Wijdemeerse raad niet 
met een vergelijkbaar voorstel 
zou komen? Bovendien was er 
volgens Jungmann veel scepsis 
t.a.v. het kunstbezit van Ne-

derhorst den Berg 
en Loosdrecht. “Zij 
hebben alleen een 
gehaakt kleed en wat 
porselein” riep men 
spottend. Hierdoor 
gedreven besloot de 
’s-Gravelandse raad 
om de kunstcollectie 
onder te brengen in 
een aparte stichting; 
Stichting Kunstbezit 
’s-Graveland.

Toekomst
De ’s-Gravelandse 
kunstwerken zijn 
gewoon aanwezig 
op het gemeentehuis, net als de 
schilderijen die in het bezit wa-
ren van de gemeenten Neder-
horst den Berg en Loosdrecht. 
Een aantal hangt aan de muur 
en een deel is opgeslagen in het 
depot. Afgelopen zomer is de 
hele collectie weer eens goed 
in kaart gebracht. Alles is gefo-
tografeerd en vastgelegd in een 
digitaal bestand. Toen ontstond 
ook het idee om de Bergse en 
Loosdrechtse schilderijen over 

te dragen aan de stichting, legt 
Sandra van Rijkom uit. Daarbij 
bladert ze door de catalogus en 
laat wat doeken van Smoren-
berg zien. Mooie beelden van 
de uitgestrekte Plassen en een 
winters schaatstafereel. De toe-
gevoegde werken hebben een 
geschatte waarde van 15 à 17 
duizend euro, waarbij de wet-
houder aanmerkt dat de ’s-Gra-
velandse collectie inmiddels 
in waarde is gedevalueerd. De 

naam Kunstbezit ’s-Graveland 
blijft  overigens gehandhaafd, 
maar het besluit is genomen 
om de verzameling veilig te 
stellen voor alle inwoners van 
Wijdemeren. Van Rijkom: “Het 
is voor het algemeen belang dat 
deze collectie voor iedereen be-
waard blijft .”

Sandra van Rijkom 
en Rik Jungmann

Kunstverzameling voor de toekomst veilig gesteld

Hulp nodig bij thuis 
wonen met dementie? 
De gemeenten in de regio Gooi 
en Vechtstreek willen mensen 
met dementie en hun mantel-
zorgers ondersteunen in het 
thuis wonen. Hiervoor bieden 
zij van januari tot en met maart 
een aantal  informatiebijeen-
komsten voor mantelzorgers 

en professionals. Tijdens deze 
bijeenkomsten maakt u o.a. 
kennis met het gratis hulpmid-
del ‘Keuzehulp’. Tevens krijgt 
u informatie over de Demen-
Th eek die zich bevindt in de 
Emtinckhof. 
Er zijn verschillende data en 

tijden gepland, zoals maandag 
12 februari van 14.30 tot 15.45 
uur in de Emtinckhof (Eiken-
laan 51, Loosdrecht), maandag 
19 februari van 19.30 tot 20.45 
uur in de Kuijer (J. Israëlslaan 
2, Nederhorst den Berg) en 
woensdag 21 februari van 14.00 
tot 15.15 uur in Veenstaete 
(Oudergaarde 1, Kortenhoef).
Een overzicht van alle data in 
de Gooi en Vechtstreek vindt u 
op www.regioGV.nl

v.l.n.r. Trinke, Henk, Isa en Rietje
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Wintersfeer
Apfelstrudel

€ 1,85 per stuk

3 + 1 gratis € 5,55
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lezers schrijven... 

Het is weer dinsdag en het wachten is op de op-
haaldienst (GAD) voor het plastic afval. Regel-
matig komt het voor dat er één (of soms meer-
dere) zakken zijn opengescheurd en de inhoud 
ervan op straat ligt. Dat zou door loslopende 
katten kunnen komen of door kraaien. En deze 
ochtend was dat ook weer het geval, maar nu 
met een harde wind erbij, zodat het plastic e.d. 
door de hele buurt werd verspreid. Het zou 
aan te bevelen zijn dat er een container door 
de GAD wordt verstrekt voor plastic afval. Dat 
voorkomt verspreiding in de buurt van los afval 
door opengetrokken zakken.

Gert Hendrickx
Nederhorst Den berg

Noot van de redactie: Uit navraag bij de GAD blijkt 
dat de wens van Gert Hendrickx snel in vervulling 
zal gaan. Het plan is dat deze zomer (tussen mei en 
juli) alle inwoners van gemeenten in de regio Gooi en 
Vechtstreek een oranje PMD-container krijgen. Ze 
zijn dus in aantocht!

Plastic Afval

Koter & Groter Café 
Elke eerste woensdagochtend 
van de maand is er ’t Koter & 
Groter Café op Julianaweg 
11A (bij Th uizbij kinderop-
vang). Het Koter & Groter 
Café is een ontmoetingsplek 
voor (aanstaande) ouders en 
hun kinderen uit Kortenhoef 
en omgeving. Iedereen is op 
7 februari van harte welkom 
tussen 9.30 en 11.30 uur. 
Meer info: www.koterengro-
tercafe.nl of de Facebookpa-
gina @koterengrotercafe.

Wijdemeerders die de berich-
ten over Hilversum volgen, 
zullen zich net als ik steeds 
grotere zorgen maken. Het 
wordt ook steeds duidelij-
ker waarom drie jaar geleden 
volledig vanuit het niets het 
woord fusie viel. En het wordt 
ook steeds duidelijker waarom 
ik (net als de bijna 8.000 on-
dertekenaars van de petitie van 
Wijdemeren2020) fel tegen 
die fusie ben. Hilversum staat 
met haar rug tegen de muur 
en wordt gechanteerd door 
media miljardairs om maatre-

gelen te nemen die Hilversum 
op eigen kracht niet kan rea-
liseren. Burgemeester Broer-
tjes, oud-mediaman, heeft  de 
ambitie om met megalomane 
plannen van Hilversum dé 
mediastad der mediasteden te 
maken. TV-miljardairs willen 
best blijven en hun imperia 
uitbreiden, maar eisen dan 
wel dat Hilversum de verkeer-
sproblemen oplost, meer be-
drijfspanden bouwt en zorgt 
voor woningen voor nieuwe 
medewerkers. Hoe handig zou 
het dan zijn als door een vij-

andige overname van Wijde-
meren de gemeente Hilversum 
even snel wordt uitgebreid. 
Op grondgebied van vooral 
’s-Graveland, Ankeveen, Kor-
tenhoef en Loosdrecht kunnen 
dan nieuwe wegen, nieuwe be-
drijventerreinen en goedkope 
woningen worden gebouwd. 
Nee dus! Op deze verkwanse-
ling van onze groene ruimte 
zitten wij niet te wachten. Stem 
in maart dus tegen een fusie 
met Hilversum!

Frank Senteur, Ankeveen

De verontrustende dreiging van Hilversum

Theater De Dillewijn in Anke-
veen is vrijdag 13 en zondag 15 
april het toneel voor de unieke 
voorstelling ‘Oh Boy’ van Vocal 
Group Esperanto. 

In een theatrale setting laten 
de tien enthousiaste zangeres-
sen, onder leiding van dirigent 
Dody Soetanto, zien wat hun 
visie op de man is. ‘Oh Boy’ 
is het vervolg op ‘Oh Meisje’, 
een muzikale tocht door het 
leven van de vrouw. De vocale 
blik van Esperanto op de man 
voert langs een reeks bekende 
en minder bekende nummers 
zoals Somebody that I used to 
know, Lost, I need a hero, All 
about the bass en It’s raining 
men. Th ema’s die langkomen 
zijn vriendschap, liefde, gevoel 
versus ratio, status en macho.
De schitterende arrangementen 
zijn grotendeels speciaal voor 
Esperanto geschreven door 
onder andere Jetse Bremer en 
Hans van Breugel. Esperanto 
laat zich bij ´Oh Boy´ bijstaan 
door een groep enthousiaste 
dansers van dansschool Dan-
ce Studio Silvia, een klassiek 
balletster, kundige muzikan-
ten, twee acteurs en leden van 

All Directions!; een bijzondere 
theaterbeleving op een unieke 
locatie.
Aanvang van de voorstellingen 
is beide dagen om 20.00 uur. 
De kaarten voor vrijdag zijn al 
uitverkocht, maar voor zondag 
zijn er nog enkele (à € 12,50) te 
bestellen via www.vocalgrou-
pesperanto.nl. Voor € 50,- kunt 
u deze voorstelling ook spon-
soren. Naast opname in het 
programmaboekje en twee vrij-
kaarten kunt u hiermee een op-
treden van Esperanto van een 
halfuur winnen op een door u 
te bepalen dag en plek.

‘Blik op de man’ centraal in 
zangvoorstelling Esperanto

Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om  op woensdag in 

Kortenhoef ons Weekblad Wijdemeren te bezorgen 
Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen?

Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Bezorger gezocht
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Natuur Door: Saskia Luijer

Wilgen knotten in je eigen buurt
NEDERHORST DEN BERG – In 
een mistig landschap, langs 
een traag stromende Vecht was 
zaterdag 13 januari een club-
je vrijwilligers in alle rust aan 
het werk. Met takkenschaar en 
handzaag knotten zij een rijtje 
wilgenbomen langs de Hinder-
dam. Eén voor één werden de 
wilgentenen verwijderd en ver-
anderde de kruin van de boom 
in een stompe knot.

Ter ondersteuning van dit 
mooie initiatief hielp wethou-
der Th eo Reijn een ochtendje 
mee. “In Wijdemeren hebben 
we zo’n 800 à 1000 knotwilgen” 
licht hij toe. “Dat karakteristie-
ke beeld willen we natuurlijk in 
ons landschap behouden. 

Maar het onderhoud ligt lastig. 
Het om de paar jaar knotten 
van de bomen krijgen wij met 
onze mensen niet voor elkaar. 
Daarom zijn we ook zo blij met 
de vrijwilligers die zich hier-
voor inzetten. Bijvoorbeeld dit 

team ‘Werk aan de Vecht’ van 
Landschap Erfgoed Utrecht en 
Natuurmonumenten dat hier 
aan de slag is gegaan.” Vervol-
gens pakt Reijn zijn takken-
schaar weer op en knipt wat 
nieuwe scheuten van de boom. 
“Het is zacht hout hoor, het gaat 
best makkelijk.”

Vervolgens pakt Reijn zijn 
takkenschaar weer op en 
knipt wat nieuwe scheuten 
van de boom. “Het is zacht 
hout hoor, het gaat best 
makkelijk.”

Zien en gezien worden
Adriaan van Doorn, coördina-
tor van Werk aan de Vecht, legt 
uit dat de knotgroep al bestaat 
sinds 2012. Het is ontstaan van-
uit het project ‘Zien en gezien 
worden’, dat nastreeft  dat je van-
af het land de rivier goed kunt 
zien, en andersom vanaf het 

water ook een duidelijk beeld 
krijgt van het landschap. Daar 
waar nodig en gewenst, knot 
de vrijwilligersgroep de bomen 
langs de oever van de Vecht. 

En dat kan alleen in het win-
terseizoen, van 1 oktober tot 1 
april, omdat het blad dan van 
de bomen is, maar ook om het 
broedseizoen niet te verstoren. 
Van Doorn: “Er broeden bij-
voorbeeld eenden, roodborstjes 
en winterkoninkjes in de holle 
ruimtes die ontstaan. Dan moet 
je de bomen met rust laten.”

Werk aan de Vecht
Ondertussen overlegt hij even 
met Frank Peters van de ge-
meente Wijdemeren welke bo-
men wel of niet in aanmerking 
komen voor een knotbeurt. De 
werkzaamheden verlopen in 
goed overleg met de gemeen-
te. Zo wordt er afgesproken 
wanneer men waar aan de slag 
gaat, zodat de gemeente later 
het snoeihout kan ophalen. Eén 

van de vrijwilligers, Renée Wij-
nen, komt uit Nederhorst den 
Berg, maar alle anderen wonen 
in de buurtgemeenten. “We 
kunnen in ons ledenbestand 
zeker nog mensen uit Wijde-
meren gebruiken. Er zijn zo-
veel locaties om aan het werk te 
gaan” roept Adriaan van Doorn 
op. Lijkt het u wat? Neem dan 
een kijkje op www.werkaande-
vecht.nl of help zaterdag 3 fe-
bruari al mee als de groep weer 
te vinden is op de Hinderdam.

De Appelboom
“Het knotten van wilgen kun je 
natuurlijk ook in je eigen buurt 
doen” benadrukt Th eo Reijn. 
“Met elkaar, als er wat bomen 
in de straat staan. Dan kun je 
er mooi een Appelboompro-
ject van maken.” Een blik op de 
website www.deappelboom.nl 
laat zien dat Loosdrechtse be-
woners al zoiets hebben opge-
zet: ‘Bomen knotten in de Aca-
cialaan’. Een mooi voorbeeld 
om te volgen.

Op vrijdag 23 februari vindt 
het eerste grote politieke debat 
in Wijdemeren plaats met het 
oog op de gemeenteraadsver-
kiezingen in maart, georga-
niseerd door de plaatselijke 
ouderenbonden. De acht par-
tijen die strijden om de gunst 
van de kiezer krijgen de kans 
hun ideeën te presenteren. Zij 

gaan in debat met elkaar en 
met de kiezers. Alle onder-
werpen kunnen aan bod ko-
men, van sociale cohesie tot 
woningbouw, van verkeers-
maatregelen tot gemeentelijke 
herindeling. 
Datum: vrijdag 23 februari. 
Tijd: 16-18 uur. Plaats: De 
Drie Dorpen, Ankeveen.

Politiek Debat Wijdemeren

De zware storm van donder-
dag 18 januari heeft grote na-
tuurschade aangericht op de 
Buitenplaatsen van Natuurmo-
numenten in ’s-Graveland. Op 
de landgoederen zijn een klei-
ne zestig bomen gesneuveld, 
waaronder veel bijzondere 
exemplaren. 

“Het is dramatisch”, zegt een 
aangeslagen boswachter Johan 
van Galen Last. “Op alle bui-
tenplaatsen zijn monumentale 
bomen gesneuveld; beuken van 
meer dan honderd, tweehon-
derd jaar oud, grote Douglas-
sparren, eeuwig zonde.” In de 
meeste gevallen ging het om 
oude laanbomen die al zwak-
ker waren. In tegenstelling tot 
solitaire bomen die in staat zijn 
zich in vol ornaat te ontwik-
kelen en wel tegen een stootje 
kunnen, hebben deze laanbo-
men minder sterke wortels en 
takken. Ze zijn niet gewend om 

veel wind te vangen en de nat-
te omstandigheden vormden 
een extra probleem omdat de 
wortels dan minder grip op de 
bodem hebben.

“Op alle buitenplaatsen 
zijn monumentale bomen 
gesneuveld; beuken van 
meer dan honderd, twee-
honderd jaar oud, grote 
Douglassparren, eeuwig 
zonde.”

Als luciferhoutjes 
Op Gooilust gingen zes beu-
ken om en ook op Boekesteyn 
knakten grote bomen als luci-
ferhoutjes. Er was ook overlast 
doordat omgevallen bomen 
paden blokkeerden, zoals op 
Bantam, Land en Bosch en bij 
het Corversbos. Door grote 
banden als noodverband om 
een verwoeste linde te wikke-

len, kon voorkomen 
worden dat deze op 
de toegangsweg bij 
Gooilust zou vallen 
en voor een gevaarlij-
ke situatie zou zorgen. 
De boom zal omge-
zaagd en afgevoerd 
worden. Ook de ko-
mende dagen blijft  
het nog uitkijken in 
de bossen, want losse 
takken kunnen alsnog 
naar beneden komen. 
Natuurmonumenten 
is druk bezig om alle paden 
weer vrij en veilig te maken.

Opruimen en 
opnieuw beginnen 
De ’s-Gravelandse Buitenplaat-
sen zijn al bijna vier eeuwen 
oud en Natuurmonumenten 
doet er alles aan om ze voor 
de toekomst veilig te stellen. 
Elk jaar worden er in het hele 
gebied herstelwerkzaamheden 

Grote stormschade op ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen

uitgevoerd waaronder vervan-
ging van bomen en nieuwe 
aanplant van boomgroepen 
en solitaire bomen. Er is veel 
aandacht en zorg voor de oude 
monumentale bomen maar he-
laas kun je je niet weren tegen 
een storm met de omvang die 
donderdag over ons land raas-
de. Van Galen Last: “Je kunt er 
niks aan veranderen, de bomen 

liggen aan stukken. Het is een 
kwestie van opruimen en weer 
opnieuw beginnen. Het duurt 
tientallen jaren voor je weer 
zulke bomen hebt staan en er 
is veel geld en mankracht voor 
nodig.” 

Omgewaaide beuk op Gooilust

Op donderdag 8 februari start 
Viore in Hilversum (Ooster-
einde 115) een gespreksgroep 
voor nabestaanden. De groep is 
bedoeld voor mensen van wie 
de partner is overleden (niet 
langer dan ongeveer drie jaar 
geleden) en die graag in contact 
komen met anderen die dit ook 
hebben meegemaakt. 

Viore biedt zeven bijeenkom-
sten aan, van 14.30 tot 16.30 
uur, plus een terugkombijeen-
komst. Er zal worden gepraat, 
maar zeker ook gedaan. 
Zo gaan we bijvoorbeeld ook 
wandelen, koken en een fi lm 
bekijken en bespreken. Voor-
beelden van thema’s die aan de 
orde komen: afscheid, herinne-

ren, hoe zorg ik goed voor me-
zelf, hoe ga ik verder.

Voor meer informatie of aan-
melding kunt u mailen naar 
programma@viore.org of bel-
len naar 035-6853532. De kos-
ten voor deelname bedragen € 
5,- per keer.

Gespreksgroep voor nabestaanden
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Madelijn
Offl  ine

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft 
een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huis-
houden niet compleet zijn zonder behaarde 
vrienden. Pup Jagger, kat Madammeke en ko-
nijnen Antonio en Schnitzel horen er dan ook 
helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, 
wordt ‘s ochtends gewekt door haar eigen haan 
en rijdt in haar vakanties graag te paard door 
de natuur.
 
Afgelopen week waren Marc en ik twintig jaar 
getrouwd én die jaren zijn omgevlogen. Wij 
vinden altijd wel een reden voor een feestje. De 
eerste regenbui in het nieuwe jaar, Sjefs eerste 
drie en eerste tien, de eerste keer dat Jagger 
een poot gaf en gá zo maar door. U snapt dat 
we twintig jaar huwelijk, feest-technisch, niet 
konden negeren. Dát moest natuurlijk gevierd 
worden. Uitgebreid. Een week lang. Alleen wij 
samen. In de zon.
We hebben altijd veel gereisd. En twintig jaar 
geleden waren er geen mobiele telefoons of in-
ternet. Althans dat was misschien al in opkomst 
maar zeker niet gewoon. Als je ze thuis wilde 
laten weten dat het goed met je ging, moest je 
bellen. Zakken vol met muntgeld hebben we 
in telefooncellen overal ter wereld besteed. Dat 
kan je je nu eigenlijk niet meer voorstellen. We 
zijn zo goed bereikbaar dat het soms irritant is. 
Marc koos Cuba voor ons jubileum. En Cuba 
is een prachtig land met een bijzondere cul-
tuur, prachtige muziek, groene binnenlanden, 
blauwe zee, heerlijk weer, sigaren en rum. Maar 
het is ook het land van Fidel Castro (die zelfs 

na zijn dood nog 
erg aanwezig is), een 
communistisch land 
dus. De meeste hotels hebben er geen wifi . En 
4G is er niet. 
Hij had niet beter kunnen kiezen. Een week 
lang mooi weer, lekker eten, wit zand, blauwe 
zee, groene heuvels, Cuba Libres en elkaar. 
Maar het allermooiste was de mediastilte. Een 
hele week offl  ine. Geen Facebook, geen Appjes, 
geen mailtjes. En wat doe je als je geen internet 
hebt? Als je samen alleen bent? Onder andere 
klaverjassen en Mojito’s drinken. Het was een 
geweldige week. Een week zoals vroeger toen 
ons avontuur samen begon. En onze ontdek-
kingsreis is nog lang niet afgelopen. Nog lange 
niet.
In Madrid hadden we een tussenstop. En na-
tuurlijk konden we het niet laten om onze te-
lefoons weer op roaming te zetten, want je wilt 
toch weten of je iets gemist hebt. En je moet hem 
toch een keer weer aanzetten, niet? Honderd-
zes-en-tachtig WhatsAppjes, vierhonderd-zo-
veel mailtjes waarvan driekwart reclame en iets 
van honderd Facebook berichtjes. Zucht… Ik 
mis Cuba nu al. We zitten gelijk allebei weer in 
onze telefoons. Alleen maar aandacht voor dat 
kleine schermpje. En dat geeft  niet, dat hoort 
bij deze tijd. Dat is de nieuwe manier van com-
municeren. Daar moet je in mee, toch? Maar 
een keer offl  ine is óók fi jn dan zit je namelijk 
samen met je man zo lekker op één lijn.
 

Madelijn de With, 06- 22 73 21 36
(madelijn.wiewatwaar@gmail.com)

Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

In het najaar van 2017 hield 
Natuurmonumenten een te-
vredenheidsonderzoek onder 
bezoekers van de ’s-Graveland-
se Buitenplaatsen. Het gemid-
delde rapportcijfer dat hieruit 
kwam is een dikke 8,5.

Genieten van de natuur 
Ruim 80% van de bezoekers 
woont in een straal van tien 
kilometer rond de buitenplaat-
sen. ‘Er lekker even tussenuit in 
een prachtig gebied met goede 
voorzieningen dichtbij huis.’ 
Maar liefst de helft  van de be-
zoekers loopt of fi etst naar het 
natuurgebied en geeft  aan voor 
ontspanning te komen. Vrijwel 
iedereen wil nog eens terugko-
men. De buitenplaatsen trek-
ken jaarlijks honderdduizen-
den bezoekers. Gelukkig zegt 
90% geen last te ondervinden 
van andere bezoekers. Wel is 
het soms zoeken naar een plek-
je op de parkeerplaatsen. Be-
zoekers zijn doorgaans zeer te-
vreden over de bereikbaarheid 
en de vindbaarheid van de Bui-
tenplaatsen. Andere positieve 
punten die genoemd worden 

zijn de variatie in landschap, 
de prachtige monumentale 
bomen en het goed bewaard 
gebleven erfgoed. Het bezoe-
kerscentrum wordt beoordeeld 
als informatief, toegankelijk en 
uitnodigend om eens naar bin-
nen te lopen. 

Verbeterpunten 
Natuurlijk zijn er ook verbe-
terpunten. Het probleem van 
loslopende honden enerzijds 
en de wens voor een honden-
losloopgebied anderzijds wor-
den meerdere malen genoemd. 
Honden mogen mee op de Bui-
tenplaatsen, mits aangelijnd. 

Aangelijnde honden blijven 
op het pad en vormen zo geen 
bedreiging voor vogels en wild. 
Ook kunnen andere bezoe-
kers dan in alle rust genieten 
van de natuur. Helaas zijn de 
afgelopen tijd meerdere reeën 
verwond of doodgebeten door 
jagende honden. Boswachters 
spreken eigenaren aan als die 
hun hond los laten lopen. De 
komende tijd is er extra aan-
dacht voor handhaving. 

Natuurmonumenten wil zoveel 
mogelijk mensen van de natuur 
laten genieten en is blij te we-
ten waar bezoekers tevreden en 
minder tevreden over zijn. In 
2018 gaat Natuurmonumenten 
aan de slag met de uitkomsten 
en wordt gekeken waar moge-
lijkheden zijn voor verbetering. 

Bezoekers geven ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen rapportcijfer 
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Natuur Door: Barbara Schriek

LOOSDRECHT – Heb jij al een 
idee wat het Icoon van de Oos-
telijke Vechtplassen zou moe-
ten zijn? De eerste informatie-
middag in Finley het Witte Huis 
heeft een heleboel vragen be-
antwoord. De prijsvraag gaat 
nu echt van start.

Na het offi  ciële startsein van 
vrijdag 12 januari in basis-
school De Catamaran is het tijd 
om de hele prijsvraag goed uit 
te leggen aan geïnteresseerden. 
Al meer dan dertig partijen 
hebben aangegeven mee te wil-
len doen aan de zoektocht naar 
het Icoon Oostelijke Vechtplas-
sen. In Finley, het Witte Huis, 
kijken we uit over de plassen 
waar Frans Evers (voorzitter 
bestuur Stichting Icoon Oos-
telijke Vechtplassen) de infor-
matiemiddag begint met een 
fi lmpje. In deze fi lm wordt 
duidelijk dat de Loosdrechtse 
plassen en het Wijde Blik (waar 
de prijsvraag over gaat) kam-
pen met problemen, zoals een 
slechte waterkwaliteit en bag-

gerproblemen. “De watersector 
is toe aan modernisering.” De 
komende tien jaar hebben een-
entwintig partijen de handen 
ineen geslagen en het Gebieds-
akkoord ondertekend. Met 77 
miljoen euro gaan zij wat aan 
deze problemen doen.

“Maar na anderhalf jaar 
praten over deze prijs-
vraag hebben we besloten 
dat het geen eiland hoeft  
te zijn. Een icoon kan veel 
abstracter zijn.” 

Objectief
Deze prijsvraag wordt gefi nan-
cierd vanuit de overheid en de 
ondernemers. Evers: “We wil-
den dat dit een objectieve uit-
slag zou krijgen. Dus we wilden 
het niet alleen vanuit de over-
heid laten komen.” Het bedrijfs-
leven heeft  de Gebiedsvisie ge-
maakt en liet daarin weten een 
iconisch eiland te willen. “Maar 
na anderhalf jaar praten over 

deze prijsvraag hebben we be-
sloten dat het geen eiland hoeft  
te zijn. Een icoon kan veel ab-
stracter zijn.” 
Arjan Dros, bestuurslid Stich-
ting Icoon Oostelijke Vecht-
plassen en oprichter Belan-
genvereniging Loosdrechtse 
Plassen (BELP), geeft  aan wat 
hij zou willen zien als winnaar: 
“Aantrekkelijkheid zoals in de 
jaren zestig. Toen hadden we 
een jazzfestival, zeilkampioen-
schappen, het bruiste. Mensen 
moeten weer naar Loosdrecht 
willen komen!” Rien van de 
Broeke, ook bestuurslid van de 
stichting wil juist ruimte voor 
de toekomst. “Laten we een 
nieuwe richting op gaan, fris!”

Natuur, cultuur en recreatie
Evers neemt het weer over: “Eén 
aspect dreigt steeds tussen wal 
en schip te vallen: Natuurhisto-
rie. Het gaat dus om drie pijlers: 
Top natuur, prachtig recreëren 
en cultuurhistorie.” Voorzitter 
van de jury, Patrick Poelmann, 
vertelt over hoe het verder in 

Bedenk jij het Icoon Oostelijke Vechtplassen?

zijn werk gaat. “In april doen 
we de eerste jurering. Dan 
volgt een tentoonstelling met 
de eerste selectie. In juni zal er 
uit de tentoonstelling nog een 
ronde volgen voor de publieks-
prijs. En in juli de uitslag.” Jos 
Harmsen gaat er nog dieper op 
in. “De prijsvraag gaat om het 
water, de oevers en de dijken. 
Dus het hoeft  niet per se alleen 
op het water te zijn.” Recreatie, 
natuur, ondernemerschap en 
cultuur. Al deze dingen moeten 
zichtbaar zijn in de uiteinde-
lijke winnaar(s). Er zijn meer 
voorwaarden waaraan voldaan 
moeten worden (zie de web-
site), maar Harmsen geeft  nog 
een tip: “Hoe mooier het er uit 
ziet, hoe eerder je de publieks-
prijs zal winnen.” 

Categorieën
Er zijn drie categorieën waar 
een winnaar uitkomt en de 
publieksprijs. De eerste draait 
om de professionals (architec-
ten etc.). De tweede categorie 
is voor bewoners en gebruikers 
uit Stichtse Vecht, Hilversum, 
Wijdemeren en mensen die een 
ligplaats hebben in dit gebied of 
een andere aantoonbare relatie. 
De laatste categorie is scholie-
ren en studenten tot en met Ba-
chelor niveau. 

Er zijn fl inke geldbedragen te 
winnen dus denk eens goed na 
over wat jij in Loosdrecht zou 
willen zien. Vanuit de zaal volgt 
een tip om te winnen: “Kijk 
in het Gebiedsakkoord hoe je 
met jouw idee kunt aansluiten 
bij reeds bestaande projecten!” 
Je kunt het idee inleveren van 
5 tot en met 28 februari, onli-
ne. Heb je een grote maquette 
of poster gemaakt? Dan kun 
je deze naar het gemeentehuis 
van Wijdemeren brengen. Zie 
www.icoonoostelijkevechtplas-
sen.nl voor meer informatie.

Bij de offi  ciële aft rap van de 
zoektocht naar het icoon van 
de Oostelijke Vechtplassen, liet 
de Hilversumse wethouder Eric 
van der Want als voorbeeld het 
boek ‘Nijlpaard op Loosdrecht’ 
zien. Deze verhalenbundel van 
Helge Bonset verscheen 9 no-
vember bij uitgeverij Nieuwe 
Druk en bevat 21 korte verha-
len. Of ‘t nijlpaard ook echt het 
icoon van Loosdrecht gaat wor-
den is de vraag, maar de titel 
roept in ieder geval wel nieuws-
gierigheid op. Meer lezen? Kijk 

Kaartkussen
Leuk en praktisch: Nooit 
meer de waterweg kwijt! Alle 
watersportgebieden, dus ook 
Loosdrechtse Plassen, heb-
ben een kaartkussen. Kijk 
voor meer informatie op 
www.lappalou.nl

Welke vogel hoor of zie ik daar? 
Het enthousiaste cursusteam 
van ervaren vogelaars van de 
Vogelwerkgroep staat vanaf 
dinsdag 6 maart voor u klaar 
om antwoord te geven op al uw 
vragen en u te laten kennisma-
ken met de Gooise vogelwereld. 

Dan start in Infoschuur GNR 
(Naarderwerg 103A te Hilver-
sum) namelijk de cursus ‘Leer 
de Gooise vogels kennen’. Voor 
slechts € 45,- leert u tijdens 
6 interactieve theoriebijeen-
komsten op dinsdagavond en 
4 veldexcursies op zaterdag-/

zondagmorgen al-
les over vogels van ’t 
Gooi en Omstreken. 
Ook bent u een jaar 
lid van de Vogelwerk-
groep. U ontvangt 
4 nummers van het 
verenigingsblad De 
Korhaan en kunt een 
jaar gratis deelnemen 
aan tientallen excur-
sies en lezingen. Na 
deze cursus zal geen 
wandeling of fi ets-
tocht meer hetzelfde zijn.

Kijk voor meer informatie op 

www.vwggooi.nl/cursussen.
Aanmelden via 
cursussen@vwggooi.nl.

Leer de Gooise vogels kennen

In het Sociaal Cultureel Cen-
trum (SCC) in Nederhorst den 
Berg exposeert Nico de Vries 
zijn schilderijen. 

Nico de Vries is in zijn werkza-
me leven bezig geweest met de 
aankleding van winkelcentra, 
hierbij kwam zijn creativiteit 
goed tot uiting in schitteren-
de decoraties die beleving en 
sfeer brachten. Deze decoraties 
waren vaak gebaseerd op die-
renthema’s. Dieren ontroerden 
Nico namelijk reeds op jonge 
leeft ijd en dat is altijd zo geble-
ven. Nico is ondertussen ge-
pensioneerd waardoor hij zich 
volledig kan richten op zijn 

grote passie, namelijk 
schilderen. Met name 
dieren vertolken hierin 
vaak de hoofdrol. Nico 
werkt voornamelijk 
met olieverf waardoor 
er warme tinten ont-
staan. Tevens probeert 
hij veelal een bood-
schap in zijn schilderij-
en mee te geven waar-
door menigeen wordt 
aangegrepen.
De schilderijen zijn 
van maandag t/m vrij-
dag van 8.00 – 18.00 
uur te bewonderen en 
op zaterdag van 11.00 
– 13.00 uur.

Nieuwe Exposant in SCC
Nijlpaard op 
Loosdrecht

op www.nieuwedruk.nl
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Medisch
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korting

LAATSTE KEUS!

Na 15 jaar als fysiotherapeut in 
een maatschap in Rotterdam 
werkzaam te zijn geweest, kreeg 
ik de kans een eenmanspraktijk 
over te nemen in Kortenhoef. Er 
was een praktijk voor fysiothe-
rapie ter overname op de Elbert 
Mooijlaan. In 2006 verhuisde 
ik, met mijn toen nog vriendin 
en ondertussen echtgenote, van 
een fl at in Rotterdam naar een 
woonark in Loosdrecht. Dat 
kende ik als zeiler goed en er 
woonden ook vrienden van ons 
in Wijdemeren. In de opeenvol-
gende jaren zijn wij getrouwd 

en hebben wij 2 dochters ge-
kregen. In januari 2016 is de 
praktijk verhuisd van de Elbert 
Mooijlaan naar de Parklaan 4 
te Kortenhoef in de voormalige 
peuterspeelzaal. 
Mijn aanpak en specialisme is 
vooral het analyseren en be-
handelen van de lichamelijke 
klacht van de cliënt. Kernvraag 
is waarom het niet vanzelf over 
is gegaan. Heel veel klachten 
van ons bewegingsapparaat zijn 
te verklaren en worden onder-
houden door verkrampte spier-
vezels, spierknopen genoemd. 

Die ontstaan als gevolg van een 
zeer slechte plaatselijke door-
bloeding binnenin het spier-
weefsel. Dit wordt het myofasci-
ale pijnsyndroom genoemd. De 
zeer plaatselijke slechte door-
bloeding veroorzaakt een op-
eenhoping van afvalstoff en die 
de zenuwuiteinden overprik-
kelen en dus pijn veroorzaken. 
De aanvoer van goede stoff en 
is verstoord, waardoor de spier 
niet meer optimaal functioneert 
met als gevolg bewegingsbeper-
king en verkeerde belasting op 
de omringende weefsels van bij-

voorbeeld gewrichten, banden 
en kapsels. 
Als je dit kan oplossen, dan gaat 
het natuurlijke herstelvermogen 
van het lichaam weer normaal 
aan het werk en verdwijnt de 
klacht snel en blijvend. Een 
combinatie van manuele fysio-
therapie en dry needling blijkt 
een eff ectieve aanpak te zijn. 
Gemiddeld 4 zittingen zijn 
meestal afdoende. Goed voor 
patiënt en zijn/haar portemon-
nee. Als u aanvullend verzekerd 
bent, wordt het door uw zorg-
verzekeraar vergoed.

Denk aan pijn en beweegklach-
ten tijdens sport of gewoon tij-
dens het dagelijks leven zoals 
hoofdpijn, nek- of rugpijn, pijn 
aan heup of been, hielpijn of 
schouderpijn, tennisarm/-el-
leboog of pijn bij artrose. Zelfs 
jarenlange klachten aan spieren 
en gewrichten die ondanks goe-
de behandelingen elders helaas 
niet afdoende zijn verdwenen 
kunnen met deze aanpak snel 
en blijvend klachtenvrij worden.
Voor meer uitleg, informatie 
en wetenschappelijke artikelen 
op www.fysiotherapiewijburg.

Fysiotherapiepraktijk Wijburg Kortenhoef 12,5 jaar
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Historie Door: Niels van der Horst

Ankeveen – Ter hoogte waar 
het Bergse Pad in Ankeveen 
begint, was op het Stichts End 
tot in de oorlog een brug. De 
beige-achtige kleur leidde tot 
de benaming Gele Brug. Anke-
vener Eric Torsing (56) maakt 
zich al een tijdje hard voor de 
terugkeer van de door de oor-
log verliezende Duitsers uit 
rancune vernielde ophaalbrug. 
Hij ziet er onder andere een 
mooie entree voor het dorp in.

Geboren en getogen
Als je op het Stichts End staat 
en het Bergse Pad afk ijkt, heb 
je op de hoek rechts een aantal 
huizen. Op die plek is aanne-
mer Eric Torsing opgegroeid. 
Twaalf jaar geleden is hij als het 

ware het pad overgestoken en 
bewoont nu de prachtige boer-
derij aan de andere kant. Beide 
plekken bieden zicht op waar 
de Gele Brug zich ooit bevond. 
Vanaf het moment dat hij oude 
foto’s zag van de brug en hoor-
de van de aanstaande herstel-
werkzaamheden van de zoge-
heten duiker (een soort brug) 
die nu op de bewuste plek gele-
gen is, wist hij wat hem te doen 
stond: een stukje historie en 
aangezicht terugbrengen in en 
voor Ankeveen. En dat het bij 
hem in goede handen is, is ge-
bleken uit het resultaat van de 
bouwplannen van Th eater De 
Dillewijn die onder zijn voor-
zitterschap zijn uitgevoerd.

Politiek
Bij dit soort ideeën zijn er vaak 
voor- en tegenstanders. Het valt 
Eric Torsing in dit geval op dat 
de meeste Ankeveners het een 
mooi plan vinden. “In het dorp 
kreeg ik van een dame zelfs 
spontaan een zoen, zo blij was 
ze met het voorstel”. Belangrijk-
ste minpunt betreft  de fi nanci-
en, die ongeveer twee keer zo 
hoog uitvallen. Torsing wijst op 
de bijbehorende pluspunten die 
daartegenover staan: een mooie 
entree voor het dorp, de ver-
hoogde verkeersveiligheid om-
dat automobilisten hun snel-
heid bij de brug zullen moeten 
verlagen (“Het is nu een race-
baan”), en niet te vergeten res-
tauratie van een stukje cultureel 
en historisch erfgoed. “En als er 
geschaatst kan worden, kan je 
lekker doorschaatsen en hoef je 
niet te klunen.” Verder is er de 
toezegging van zijn neef Rob – 
een gevierd (internationaal) 
architect – om belangeloos mee 
te werken. Er zijn overigens 
meer Ankeveners die er zo in 
staan laat Eric weten. Tot slot is 
hij eveneens positief over de ge-
meente. Ze denken en werken 
goed mee bij de verschillende 

hobbels die ze tegenkomen.

Bijeenkomst
Dinsdag 6 februari om 20.00 
uur is er een bijeenkomst geor-
ganiseerd in De Dillewijn. Ui-
teraard volgt er een presentatie 
van de huidige stand van zaken 
omtrent de plannen. Daarnaast 
is er ook tijd gereserveerd voor 
ideeën en opmerkingen van de 

bewoners van Ankeveen. Eric 
Torsing hoopt dat er zoveel 
mogelijk overeenstemming 
bereikt zal worden, ook wat be-
treft  de invulling van zaken als 
het fi etspad, de precieze kleur 
en andere details van de brug. 
Bij deze is dan ook iedereen 
van harte uitgenodigd!

Gele Brug hersteld in Ankeveen?

De oude Gele Brug

Zondag 4 februari organiseert 
Gallery McSorley om 14.30 uur 
weer een kamerconcert aan het 
Zuidereinde 122-124 in ’s-Gra-
veland.
Het programma bestaat uit de 
prachtige melodieën van trio 
Spoq, met Angelo van den Burg 
op percussie, Jos Buitink op pi-
ano en Herman van Tongerloo 
als componist en dichter. Van 
den Burg heeft  de herdenkings-

muziek gecomponeerd voor de 
298 slachtoff ers van de vlucht 
MH17. Herman van Tonger-
loo won in 2015 de eerste prijs 
voor de beste Utrechtse Smart-
lap, viel in de prijzen van ‘Het 
mooiste lied over Zeeland’ en 
was fi nalist van het Utrechts 
Kleinkunst Festival.  Geniet op 
4 februari bij Gallery McSor-
ley van een gratis concert en 
het kunst kijken van de recen-

te expositie; Vreemde Vogels. 
Met iets lekkers bij de open 
haard en een prachtige uitzicht 
op het natuurgebied Gooilust 
en de ’s-Gravelandse Vaart. De 
toegang is vrij, een vrijwillige 
bijdrage aan de muzikanten 
voor de onkosten wordt zeer 
prijs gesteld. Parkeren is gratis 
op de oprijlaan van landgoed 
Gooilust (Natuurmonumen-
ten).

Kamerconcert Gallery McSorley

Januari is al weer zo goed als 
voorbij en de volgens ‘des-
kundigen’ meest depressieve 
dag van het jaar; Blue Monday 
hebben wij gehad. Februari 
staat op de stoep! Als je goed 
oplet dan kun je merken dat 
de dagen al wat langer wor-
den. Dat wil nog niet zeggen 
dat de winter over is. Ruim de 
winterjas dus nog niet op en 
houd de schaatsen in het vet, je 
weet maar nooit. Binnen is het 
voorlopig nog beter vertoeven 
dan buiten. En mocht u zich 
tijdens het binnen zitten gaan 
vervelen, dan heeft het Kursus-
project wel iets leuks voor u te 
doen.

Wat is er te doen in februari? 
De 7de is de workshop ‘Samen 
koken met je mama (of papa)’ 
welke uiteraard ook gevolgd 
mag worden met opa, oma, 
ondeugende tante, gekke oom, 
lieve buurvrouw of welke vol-
wassen dan ook. Een bijzon-
dere workshop voor kinderen 
tussen de 8 en 13 jaar. 
Op de 13de kunt u creatief aan 
de gang met het maken van 
‘Een uiltje van mos en wilgen-
tenen op stammetje’. Woensdag 
14de februari is er onder bege-
leiding van Akira Matsumo-

to, de Japanse docent, wegens 
overweldigend succes voor de 
2e keer ‘Handgeschept papier 
maken’ echt een zeer bijzonde-
re workshop. 
Wilt u meer weten over het 
gedrag van apen versus men-
sen? Kom dan de 21ste naar 
de lezing ‘Aap-mensgedrag, 
ontmoet de chimpansee in de 
(lach)spiegel’. Wat hebben Ber-
lusconi, Poetin, Trump en de 
Kamasutra met chimpansees te 
maken? Rob Elders vrijwilliger 
en observator bij Stichting Aap 
gaat er alles over vertellen.

‘Samen koken met je 
mama (of papa)’ welke 
uiteraard ook gevolgd mag 
worden met opa, oma, 
ondeugende tante, gekke 
oom, lieve buurvrouw of 
welke volwassen dan ook.

Nog even wachten maar al vast 
een kleine sneak preview voor 
de maand maart: Voor alle kin-
deren die toch wel heel erg naar 
de lente verlangen en graag 
eens een lammetje willen aaien 
of vasthouden is op 14 maart 
‘Een kijkje bij de lammetjes’. 

Het Kursusprojekt Loosdrecht blijft u vermaken
Overigens het eerste lammetje 
is al weer geboren! Natuurlijk 
zijn er in de maand maart nog 
veel meer leuke activiteiten, 
deze staan op de website www.
kploosdrecht.nl bij de agenda, 
ook voor april en mei zijn er 
leuke dingen bij het KP te doen.
En terwijl u zich mogelijk ver-
maakt met één van bovenge-
noemde workshops of lezingen 
zijn wij bezig met het voorbe-
reiden van het seizoen 2018-
2019. Succesvolle activiteiten 
van het huidige cursus seizoen 
komen mogelijk op herha-
ling en nieuwe ideeën worden 
uitgewerkt. Wij kunnen nog 
steeds uw tips en ideeën ge-
bruiken of misschien wilt u zelf 

wel een cursus, lezing of work-
shop geven. Graag een mailtje 
naar info@kploosdrecht.nl.
Wilt u zelf actief mee helpen, 
denk daarbij aan het samen-
stellen van het nieuwe cursus-
programma, begeleiden van 
excursies, ondersteunen van 
docenten van cursussen en 
workshops, dan nodigen wij u 
ook graag uit ons een mailtje 
te sturen. Meer handen maken 

tenslotte nog steeds licht werk 
en u zult zeker niet overspan-
nen raken als u vrijwilliger 
wordt bij het Kursusprojekt 
Loosdrecht. Dus weet u even 
niet wat u moet doen met uw 
vrije tijd? Kom naar het KP 
voor een leuke lezing work-
shop, cursus of vrijwilligers-
werk! U kunt ons trouwens ook 
volgen op Facebook.
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Samenleving

Ga op vrijdag 2 februari of 
zaterdag 3 maart mee met 
een twee uur durende wan-
deling voor volwassenen over 
buitenplaats Jagtlust aan de 
Leeuwenlaan in ‘s-Graveland. 
Ontdek de geschiedenis van 
de bewoners van de buiten-
plaatsen en in het bijzonder de 
familie Six.

Het wandelpad over de bui-
tenplaats is vernoemd naar 
de familie Six, eeuwenlang ei-
genaar van Jagtlust. Het pad 
volgt de voetsporen van de 
bewoners van weleer én leidt 
je langs hoogtepunten uit de 
cultuurgeschiedenis van deze 
bijzondere ’s-Gravelandse bui-
tenplaats. Heb je het boek ‘De 
levens van Jan Six’ van schrijver 
Geert Mak gelezen? Tijdens 
deze wandeling krijg je een bij-
zonder kijkje in de levendige 
geschiedenis van de familie Six 

Ontdek de historie van Jagtlust

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND  GARANTIE  

Twingo Collection 5drs Wit 05-2017  1500 km € 10950,-

Twingo Expression 5drs Zwartmet. 01-2015        16000 km  € 9500,- 

Twingo Collection 3drs Paarsmet. 04-2014 46000 km € 8000,-

Clio Campus 1.2  3drs Blauwmet. 01-2007 63000 km € 3750,-

Kangoo Family 1.6 Beigemet. 04-2009  185000 km €   7950,-

Captur Intens Tce-90 Roodmet. 09-2017   2000 km € 22500,-

Megane Estate  Dci D.blauw  11-2005 20000 km € 16000,-

Grand Scenic Bose Tce-130 Zwartmet. 04-2015   65000 km  € 19950,-

Scenic Intens Tce-130 Blauwmet. 04-2017    3500 km € 29750,-

Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet 01-2006    177000 km €   8000,-

Peugeot 3008 Executive 1.6 Blauwmet. 11-2012 115000 km € 12000,-

Zaterdag 13 januari kwamen 
ook de spotjes weer bijeen voor 

het maken van een voeder-
plankje met lekker voer voor de 
vogeltjes.

Spotjes

’t Wijdehuis is een ontmoe-
tingsplek voor iedereen, jong 
en oud, waar ruimte is om ge-
zamenlijk iets te ondernemen. 

Dit initiatief van de gemeente 
Wijdemeren, Versa Welzijn en 
het Sociaal Cultureel Centrum 
zal woensdag 31 januari op 
feestelijke wijze worden geo-
pend door wethouder Betske 
van Henten. Vanaf 14.00 uur 
bent u welkom, om 14.45 uur is 
de offi  ciële opening en tot 16.00 
uur is er gelegenheid om vra-
gen te stellen en rond te kijken. 
Dit alles onder het genot van 
koffi  e/thee en iets lekkers

Elke woensdag
Vanaf woensdag 7 februari is ’t 

Wijdehuis wekelijks geopend. 
Inwoners uit Nederhorst den 
Berg en omstreken kunnen er 
terecht om onder de mensen te 
zijn en deel te nemen aan indi-
viduele of gezamenlijke activi-
teiten. Daarnaast is ’t Wijdehuis 
een plek waar mantelzorgers 
hun vragen kunnen stellen. 
Zoals, hoe houd ik de zorg vol? 
Hoe regel ik respijtzorg zodat ik 
meer tijd voor mijzelf heb?

’s Morgens kunt u tussen 9.30 
en 12.00 uur de gezellige kof-
fi e-inloop bezoeken. ’s Middags 
is er tussen 12.30 en 16.30 uur 
een ontmoetingsgroep voor 
iedereen die een steuntje in de 
rug nodig heeft .

Opening ’t Wijdehuis Nederhorst den Berg
In het SCC
‘t Wijdehuis bevindt zich in 
het Sociaal Cultureel Centrum 
(SCC), Blijklaan 1 in Neder-
horst den Berg. De toegang is 
gratis, koffi  e/thee en lunch te-
gen kostprijs. Voor informatie 
of aanmelden kunt u per mail 
contact opnemen met Iris Kla-
renbeek (iklarenbeek@versa-
welzijn.nl) of Herma Kleve 
(hkleve@versawelzijn.nl) van Versa Welzijn. Dat kan ook te- lefonisch via 035-6231100.

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer

Afgelopen donderdag trok 
er een westerstorm over ons 
land. Ook in onze regio heb-
ben wij daar veel overlast van 
gehad. Er waren 270 meldin-
gen in de totale regio. Hiervan 
heeft  de post ‘s- Graveland  er 
23 verwerkt. Het begon rond 
half 10 met een boom over het 
fi etspad aan de Vreelandse-
weg. Hierna is er opgeschaald 
naar lokaal afh andelen. Dit 
houdt in dat er één persoon 
op de kazerne alle meldingen 
in ontvangst neemt en zelf 
de lokale tankautospuit aan-
stuurt. Tot ca. 13 uur zijn wij 
in onze eigen dorpen bezig ge-
weest. Tussen door kregen wij 
nog twee prio1-meldingen. In 
Hilversum op de Hilversum-
seweg was een auto tegen een 
omgewaaide boom aangere-
den. Deze man zat mogelijk 
bekneld. En in Bussum moes-

ten wij een boom omhalen 
die op een woning dreigde te 
vallen. Na 13 uur hebben wij 
de collega’s in Hilversum geas-
sisteerd. De laatste meldingen 
in ‘s-Graveland en Ankeveen 
werden door de collega’s uit 
Nederhorst den Berg opge-
pakt.
In de nacht van donderdag 
op vrijdag om even over 12 
kwam er nog een melding bin-
nen van een stormschade aan 
het Noordereinde. Van een 
dakkapel was de dakbedek-
king weggewaaid waardoor 
er een lekkage in de woning 
ontstond. Voor foto’s kijk op 
www.brandweersgraveland.nl

Nog steeds zoeken wij vrij-
willigers. Kom eens langs op 
onze oefenavond en draai een 
avond mee!! Bel gerust! 06-
10318369.

en ontdek je de mooiste plekjes 
van deze buitenplaats.
De wandeling is vrijdag 2 fe-
bruari van 14.00 tot 16.00 uur 
en zaterdag 3 maart van 10.30 – 
12.30 uur. De prijs is € 8,- (voor 
leden van Natuurmonumenten 

€ 5, -). Deelname uitsluitend na 
aanmelding en betaling vooraf 
via de website www.natuurmo-
numenten.nl/bcgooienvecht-
streek. Honden zijn niet toege-
staan. 
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Cultuur Door: Saskia Luijer

Twintig jaar bestaat de band 
Zijlstra, maar volgens een fa-
natieke volger, in De Dillewijn, 
afgelopen zondag,  eigenlijk al 
veel langer. Met het program-
ma ‘Waterman’ viert Jeroen 
Zijlstra in elk geval het 20 -jarig 
bestaan van zijn band; de try 
out was afgelopen zondag in 
De Dillewijn, Ankeveen.
 

Door Karin van Hoorn
Foto: Lady M Artistique

Niet te geloven dat deze ruwe, 
rauwe jazzmuzikant ooit be-
gonnen is als keurig kerks 
koorknaapje. “Ik ben jazz-die-
naar”, zegt hij nu, en dat spat 
van het podium af. De meeste 
liedjes schrijft  Jeroen Zijlstra 
zelf: tekst en muziek. Hij put 
uit de zee, uit alles wat daarmee 
samenhangt. Hij bezingt het 
zeemansleven in al zijn facetten 
en dat doet ie soms ruw, vloe-
kend,  dan weer intiem, bid-
dend. Daarbij wordt hij enorm 
gesteund door vier fantastische 
muzikanten, die hoorbaar van 
het musiceren genieten: Nout 
IngenHousz, drums, Edwin 
Wieringa, bassen, PieterJan 

Cramer, toetsen en accordeon 
en Jan Menu, saxen, met niet 
te vergeten de vorige saxofo-
nist, die nu mede-componist 
is, Rutger Molendijk. De soli 
van de bassist en de pianist, bij-
voorbeeld, zijn om te zoenen zo 
mooi. 

“Liefde is varen op leven 
en dood, jij stapte zonder 
pardon uit de boot”.

De liedjes zou je eigenlijk nog 
eens moeten horen, zonder de 
band, want af en toe overstem-
de de muziek de teksten. Maar 
als je het wél kon verstaan, 
hoorde je, hoe mooi, fi loso-
fi sch associatief en bijzonder 
zijn teksten zijn. Bijvoorbeeld: 
“Liefde is varen op leven en 
dood, jij stapte zonder pardon 
uit de boot”. Of hoe hij in het 
lied ‘Denk Zoek Twijfel’ dat te-
dere zinnetje ‘de teerste bloem 
kan het asfalt doen scheuren’ 
ruw teniet doet met een hart-
grondig ‘godverdomme’. 
In een paar geestige conferen-
ces tekent Jeroen situaties die 
je dan ook voor ogen hebt: “Ik 

schud wat uitjes uit mijn haar”, 
en je zíet een zeeman die wat 
te lang in de tot kroeg omge-
bouwde haringtent is blijven 
hangen! De dirigent van het 
oecumenisch koor in Wierin-
gen had gelijk toen hij tegen de 
kleine Jeroen zei: jij moet lied-
jes schrijven. Voor het Dille-
wijnpubliek vertelt Jeroen hoe 
zijn eerste versje ging: titel: de 
Onvruchtbare vijgenboom. Het 
laatste zinnetje: “kap mij niet, 
Heer, heb geduld”, zorgt voor 
een daverend gelach in de zaal.
Die is trouwens op zijn hand. 
“Ik heb al zijn cd’s”, “Ik ben al 
vier keer bij een optreden van 

hem geweest”.  Het publiek 
zingt mee, luid, als dat past 
bij het lied, zoals bij de toe-
gift : ‘whisky en bier. Zacht en 
ingetogen als het lied daarom 
vraagt, zoals bij ‘Durgerdam’.
Een mooie middag, die terecht 
met een staande ovatie eindig-
de. Het was een try-out, maar 
het zou bepaald geen straf zijn 
als Zijlstra en Band snel naar 
Ankeveen terugkomt. Zeker als 
De Dillewijn dan weer net zo 
goed voor artiesten en publiek 
zorgt als zondag het geval was.

Van Koorknaap tot Kroegtijger

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

Behoeft e aan een regelmatig 
bezoekje, een wandelingetje? 
Humanitas biedt ‘vriendschap-
pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.

Verzorgingshuis Amaris De 
Kuijer heeft  een uitgebreid aan-
bod activiteiten en voorzienin-
gen, waar u ook als wijkbewo-
ner gebruik van kunt maken. 
Denkt u bv. aan de thuiszorg 
van Amaris of onze maaltijden-
service. Meer info: www.ama-
ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

Kort nieuws

In het najaar van 2017 debu-
teerde de Kortenhoefse Kirsten 
Fennis in de cast van Jeans. De 
27-jarige stond eerder op de 
planken bij de musical Soldaat 
van Oranje en speelde ook in 
de internationale shows van 
Aida Cruises. 

Van kleins af aan heeft  Kirsten 
Fennis veel liefde voor muziek, 
zang en spel. Als jong meisje 
zong ze in het koor van Kin-
deren voor Kinderen en sinds 
haar 8e spreekt ze tekenfi lms 
en televisieseries in. Voor dat 
laatste is ze nog steeds wekelijk 
in een studio in Hilversum te 
vinden. Zo sprak ze recent nog 
een rol in voor ‘Dora & Friends’ 
waarbij ze ook veel mocht zin-
gen. Gedreven door haar pas-
sie verliet de Kortenhoefse op 
haar 18e haar geboortedorp en 
vertrok naar Haarlem voor de 
opleiding musicaltheater aan 
het conservatorium. Tijdens 
die studie begon Kirsten als 
stagiaire bij Soldaat van Oran-
je, de spectaculaire musical in 
Th eaterHangaar Katwijk, die 
nog steeds volle zalen trekt. Na 
een jaar werd ze gevraagd om 
als zangeres te gaan werken 
bij AIDA cruises. Een topbaan 
die ze niet aan haar voorbij liet 
gaan. “Dat was een hele gave 

ervaring. Om de wereld rond 
te reizen, door Noord-Europa 
en langs de Middellandse Zee, 
en dan ’s avonds als zangeres op 
het podium te staan. Ik heb het 
vier jaar met enorm veel plezier 
gedaan.”

“Het paste helemaal bij 
wat ik daarvoor op de 
boot had gedaan; concer-
tjes geven in verschillende 
genres. Het voelde ook 
gelijk goed, dat was heel 
bijzonder.”

A Brand New Day
Daarna vond Kirsten het toch 
tijd om terug te gaan naar 
haar Nederland. Om haar ei-
gen taal weer te spreken en 
meer in haar eigen omgeving 
te zijn. Dus toen ze vorig jaar 
de auditieronde voor Jeans 
voorbij zag komen, greep ze 
haar kans. “Het paste helemaal 
bij wat ik daarvoor op de boot 
had gedaan; concertjes geven 
in verschillende genres. Het 
voelde ook gelijk goed, dat was 
heel bijzonder.” Dat gevoel was 
wederzijds want vanachter de 
auditietafel kreeg Kirsten zelfs 
applaus en na twee lange audi-
tiedagen en een strenge selectie 

was ze door! Daarna volgden 
in augustus repetities met de 
nieuwe cast, een groep van 8 
mensen waarmee ze de zang- 
en dansrollen oefende. “Het is 
echt twee uur non-stop dansen 
op het podium en daarbij ook 
nog snelle kostuumwisselingen. 
Dat zijn fl inke cardio workouts” 
licht Kirsten lachend toe. Na de 
try-out in september was in ok-
tober de première en bleek dat 
de nieuwe Jeans-show ‘A Brand 
New Day’ na 27 jaar nog steeds 
veel publiek en fans aanspreekt. 
Het geheim zit volgens Fennis 
in de afwisseling van het pro-
gramma. “Tijdens de show ko-
men allemaal op zichzelf staan-
de medleys voorbij. Telkens in 
een andere stijl en met andere 
kostuums. Van ballad tot up-
tempo, van disco tot dancehall 
en in ‘t Nederlands, Engels 
of Duits. Dat maakt het heel 
uniek” motiveert ze. Benieuwd 
geworden? Bekijk dan de speel-
lijst op www.themagicofj eans.
nl. Tot 10 maart is de show in 
verschillende theaters te zien.

Musical Mama Mia
In de toekomst ziet Kirsten 
zichzelf ook wel weer in een 
musical op de planken staan, 
want dat is altijd haar grootste 
droom geweest. En dan het 

Kortenhoefse Kirsten Fennis op podium in Jeans

liefste in de rol van Sophie in 
Mama Mia. Daar gaat haar hart 
sneller van kloppen. “Het is de 
muziek van ABBA, daar wordt 
ik altijd zo vrolijk van. Maar de 
echte liefde is ontstaan toen ik 
samen met mijn zus in de bio-

scoop naar de fi lm keek. Dat 
was de dag dat ik op kamers 
ging, de eerste nacht dat ik niet 
meer thuis zou slapen. Toen 
kwam dat mooie lied voorbij, 
waarin Donna zingt voor haar 
dochter Sophie die gaat trou-
wen. Een lied over loslaten, 
dat raakte mij zo. Ik heb zitten 
huilen in de bios en sindsdien 
heeft  het een plekje in mijn 
hart.” (Slipping Th rough My 
Fingers – red.)
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Na de springwedstrijden van 7 
januari werd er afgelopen zon-
dag weer gestreden in de ca-
tegorie dressuur. Ditmaal niet 
bij de beginners, maar in de 
klassen voor de gevorderden. 
De klassen B, L1 en L2 en M1 
en M2. 

Om tien uur ging de eerste 
deelnemer van start in de klasse 
B-manegepaarden/pony’s. Met 
14 deelnemers een goed bezette 
categorie. Jury Mv. Kim Weth-
mar en haar schrijfster Many 
Sulas kwamen tot de volgende 
uitslag: 1: Fenna van Gullik op 
Wobke met 213,5 pnt. 2: Bas 

van Ruitenbeek op Resi met 
213 pnt. 3: Britty v/d Bosch op 
Messi met 213 pnt.
Vervolgens ging een zestal 
ruiters van start in de klasse 
L1-manegepaarden, samen met 
2 deelneemsters in de categorie 
M1 en M2. In deze gemengde 
categorie werd: 1: Jenny Wol-
vetang op Resi met 196 pnt. 
2: Danique v/d Broek op Held 
met 187,5 pnt.
Hierna volgden de deelnemers 
op de eigen paarden/pony’s. In 
de klasse B werd: 1: Lisa van 
Rijn op Sarajevo met 208 pnt.
In de klasse L1,L2: 1: Rickie 
Duijvenstein op Wood met 

201,5 pnt. 2: Lotte Giezen op 
Coleman met 198 pnt.
In de klasse B,L1 extern: 1: 
Chassity v/d Broek op Impress 
met 190,5 pnt. 2: Alinda Dren-
th op Urfenne met 180 pnt.
Namens het secretariaat had 
Astrid Hagen, samen met 
Daphne Lunter, weer alles per-
fect geregeld. Hetzelfde gold 
voor de ringmeester Marion 
Morren en bij het tweede ge-
deelte voor Marti Bergman. 
Met dank ook aan de vele lezers 
van de proeven op deze dag. Nu 
op naar de altijd weer spectacu-
laire ‘Pas de Deux’ wedstrijd op 
17 februari.

Dressuurwedstrijden B, L en M.

Sport

De schone lei waarmee de 10 
van Rood biljarters aan een 
nieuw jaar zijn begonnen, is 
weer met een of meerdere 
winstpunten gevuld. De mees-
te punten waren voor Bert Hil-
horst, die Marc Degekamp de-
classeerde in de fi nale. Hij won 
januari na vier overwinningen. 

In de halve fi nale Peter Janssen 
en daarvoor de broers René en 
kastelein Stefan van Houten. 
Als Bert in tegenstelling tot vo-
rig jaar een regelmatige deelne-
mer blijft , dan is hij gezien zijn 
te maken caramboles (12; en 
volgens de concurrentie slechts 
12) een van de favorieten voor 
de eindbegrenzing. Dat kan on-

danks dat er pas een ronde ge-
speeld is, best beweerd worden. 
Het aantal caramboles wordt 
na een kampioenschap hoger. 
Dat heeft  als gevolg dat biljar-
ters van verschillend niveau 
min of meer elkaars gelijke 
kunnen zijn in een partij. Voor 
de (meerjarige) kampioenen is 
dat soms een handicap om een 
ronde verder te komen. 

Dat ervaarden in januari ook 
oud winnaars Robur Schou-
ten (bijzonder ongelukkig en 
misschien ook wel onterecht 
verloren van Marc Degekamp), 
René de Rooij (verlies tegen 
competitie teamgenoot Peter 
Spoor) en Edwin Hilhorst (ver-

lies tegen Johan den Blanken). 
Oscar Schouten en Bert Groot-
jans overleefden de eerste ron-
de ook niet. Oscar trof in Peter 
Janssen naar later zou blijken 
de nummer 4 van de avond. 
Bert bleek inspiratie geput te 
hebben uit de motivatieprijs 
die hij in 2017 ontving. Het was 
nog niet genoeg voor een vol-
gende ronde, maar hij liet Jos 
van de Berg in een lange partij 
behoorlijk zweten. Jos won uit-
eindelijk nipt met 10-9. 

Donderdag 1 februari weer 
nieuwe kansen en voor diege-
nen die nog een schone lei heb-
ben: kom! Aanvang 21.30 uur 
in Het Wapen van Ankeveen.

Tien van rood

Seizoen 2018 van start

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,-
Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3516  www.opslagVL.nl

Maandag 5 februari organi-
seert Team Sportservice ’t 
Gooi in samenwerking met Re-
creatiesportgroep Huizen en 
Merem een sportclinic. 

De clinic is van 20.30 uur tot 
21.30 uur in Sporthal De Baat, 
IJsselmeerstraat 3-b in Huizen. 
Deelname aan de clinic is gra-
tis. De clinic is bedoeld voor 
mensen met vermoeidheids-
klachten en mensen die moeite 

hebben met het meekomen bij 
een reguliere sportvereniging. 
Ook mensen met een neuro-
logische of lichamelijke beper-
king zijn van harte welkom. 
Recreatie sportgroep Huizen 
biedt wekelijks verschillende 
sporten en beweegvormen, 
afgestemd op ieders mogelijk-
heden. 
Meer informatie: 
www.recreatiesportgroephui-
zen.jimdo.com

Sportclinic Recreatie sportgroep

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Door: Marc Degekamp en Cees Stalenhoef

De winnaars van het klaverjas-
kampioenschap Y.A. v.d. Wou-
de toernooi.
V.l.n.r. Peter van Kulsdom, Ed-
win Hilhorst, Ton de Jong en 
Bert Hilhorst. 

Y.A.v.d. 
Woude
toernooi

Zondag 28 januari is er om 
11.00 uur een bijzondere mu-
ziekvoorstelling in Theater De 
Dillewijn voor iedereen vanaf 
2 jaar. 

Drie mannen ontmoeten el-
kaar, elke dag opnieuw en elke 
keer op dezelfde plek. Ze kijken 
naar de lucht, naar het vliegen 
van de vogels. Soms komen ze 
even samen, maar nooit voor 
lang. Soms praten ze met elkaar, 
maar nooit met woorden. Drie 
verschillende mannen, die hun 
eigen gang gaan met hun eigen 
eigenaardigheden. En toch is er 

meer dat hen verbindt dan ze 
zelf doorhebben. Zonder dat ze 
het van elkaar weten, dromen 
ze alle drie van hetzelfde!
In de voorstelling ‘Kras’ ko-
men de werelden van klank en 
beeld samen: een dialoog tus-
sen de kleur van klarinet en ud 
(snaarinstrument uit het Mid-
den-Oosten) en het lijnenspel 
van een tekening. Kras is een 
poëtische ontmoeting tussen 
twee musici en een tekenaar die 
dromen van opstijgen en weg-
vliegen.
Kaarten à € 7,50 via www.dedil-
lewijn.nl

Kom kijken naar Kras

De Dillewijn

De theaterdiners in Th eater 
de Dillewijn in samenwerking 
met restaurant LEKR doen het 
goed. Net als voorgaande jaren 
is dit diner, dat plaatsvindt op 
vrijdag 2 februari, ook nu voor-
tijdig uitverkocht! 
Marjolein Meijers was al eer-

der te gast, en komt nu met 
een nieuw programma ‘Lust’. 
Terwijl u geniet van een heer-
lijk 3-gangendiner, geserveerd 
door Restaurant LEKR, bren-
gen Marjolein en haar 2 mul-
ti-instrumentalisten, Walter en 
Onno Kuipers, een programma 

Theaterdiner uitverkocht
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Sport Door: Marc Degekamp en Ad van Benschop

’s-Graveland is het kalenderjaar 
2018 begonnen met een over-
winning op VVZA. De Amers-
foortse derdeklasser werd met 
duidelijke cijfers verslagen. 
Punten leverde het niet op, 
maar wel een goed gevoel. 

De wijze waarop er werd ge-
voetbald hield toch een aantal 
mensen buiten de warme kan-

tine, waar de klassieker Ajax 
– Feijenoord op groot scherm 
aan stond. Paul Kwantes zette 
met twee fraaie doelpunten zijn 
handtekening onder de eerste 
helft . Na rust schoten Daan 
Verdam en Gerben van Veen 
overtuigend de derde en vierde 
’s-Gravelandse treff er tegen het 
net. Tussendoor deed VVZA 
een keer iets terug, waardoor 

de einduitslag op 1-4 kwam.

MO15-2 komt net tekort
MO15-2 was het eerste team 
dat een competitiewedstrijd 
speelde in 2018. Dat deden de 
meiden heel goed, want tegen 
koploper SO Soest MO15-2 
werd weliswaar verloren, maar 
slechts met 1-2. 

SVS Cup 35+
Het aantal deelnemers dat zich 
heeft  opgegeven voor de SVS 
Cup 35+ loopt al behoorlijk op. 
De openingsavond is op vrijdag 
9 februari. Kijk voor meer in-
formatie op www.svsgraveland.
com en meld je aan via  svs-
cup35@svsgraveland.com.

Voetballen in ‘s-Graveland 

S.V. ’s-Graveland wint oefenwedstrijd van VVZA 

Een door verschillende omstan-
digheden verre van compleet 
Nederhorst wist in Ilpendam 
de ploeg met dezelfde naam 
met 2-3 te verslaan. 

Luuk van Huisstede kogelde 
al na vijf minuten hard raak 
en vlak voor rust liet Jesse zijn 
klasse zien door een goed ge-
geven diepe bal van Rang be-
heerst af te ronden door o.a. 
twee verdedigers binnen de 16 
meter fraai uit te kappen. Il-
pendam als koploper van de 4e 
klasse voetbalde goed mee door 
het vaak onsamenhangende en 
onrustige spel van Nederhorst. 
Vlak na de pauze kwam de 
thuisploeg uit een corner op 
1-2 en hadden de Bergers het 
even moeilijk tegen de fel spe-

lende tegenstander. 
Toen A junior Sander Verheul 
op fraaie wijze scoorde na ge-
klungel in de verdediging leek 
de wedstrijd gespeeld. Toch 
werd het nog 2-3 toen weer een 
hoge bal goed viel. Het is te ho-
pen dat Nederhorst volgende 
week, wanneer de competitie 
weer begint, wat completer aan 
de start kan verschijnen. Door 
de vele mutaties was het niet al 
te best wat de ploeg liet zien.

VTT toernooi voor JO11
Op het hoofdveld werd er door 
8 verschillende verenigingen 
met hun JO11-1 teams gestre-
den om de titel. Nederhorst 
jongens kwamen in de poule 
1 doelpunt te kort om door te 
gaan naar de laatste 4 en wer-

den uiteindelijk moegestreden 
8e. In een spannende fi nale 
won RKEDO uit Avenhorn 
door met 3-0 Dirkshorn JO11-
1 te verslaan. Buitenveldert uit 
Amsterdam pakte de derde 
plaats. De sportiviteitsprijs ging 
naar Dirkshorn. 

JO19-1 winnen van PVCV
JO19-1 speelde alweer hun 
tweede oefenwedstrijd in 2018. 
In Vleuten speelde het team 
een prima wedstrijd die met 
2-3 winnend werd afgesloten. 
Doelpunten van Job van Wijk, 
Th ijmen Sibbing en een fraaie 
indraaiende corner van Ryan 
Vrijhoef zorgden hiervoor.

Herstart competitie 
Nederhorst 1

Voetballen in Nederhorst

Nederhorst wint oefenwedstrijd 

Nieuws van 
Club 4711
Uitslag BV De 
Tram tegen Bil-
jartclub 4711: 
4-8

Maandag 15 jan.: T. Bol – J. 
Vrijburg 0-3, H. Hofstee – M. 
Boelhouwer 2-0, E. Wouters 
– M. Zieleman 0-2, E. Hil-
horst – B. Worp 0-3, Mw. T. 
Timmermans – Mw. T. Bos 
2-0
Uitslag wintercompetitie 
biljarten (zaterdag-poule)
Zaterdag 20 jan.: 1. K. Jacobs 
& W. Clements & M. Verlaan 
(26 pt.), 2. Mw. T. Bos & B. 
Worp & M. Zieleman (24 
pt.), 3. J. van Greuningen & 
M. v.d. Velden & J. van Wij-
nen (4 pt.)
Uitslag BV Overmeer tegen 
BV De Poedel: 5-7
Donderdag 18 jan.: M. v.d. 
Velden – H. Greefh orst 3-1, 
M. Verlaan – C. Bos 0-2, P. 
van ‘t Klooster – A. v.d. Vel-
den 0-2, T. Otten – G. Ver-
meulen 2-0, H. Stalenhoef – 
R. Bos 0-2
Programma
Donderdag 25 jan. 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, zaterdag 27 jan. 
16.00 uur: maandtoernooi 
biljarten, maandag 29 jan. 
20.00 uur: Biljartclub 4711 
tegen BV Overmeer (vijf-
kamp De Buuren)
Openingstijden bar (ook 
voor niet-leden) + contact-
gegevens
Vrijdag en zaterdag van 15.00 
tot 20.30 uur, Overmeerse-
weg 5a Nederhorst den Berg, 
tel. 06-20408058

 

Zondag start voor het eerste 
alweer de competitie met een 
uitwedstrijd in Almere waar 
Waterwijk de tegenstander is. 
Benieuwd of de formatie van 
trainer Jouri de Bruin goed uit 
de winterpauze is gekomen. De 
wedstrijd begint om 14.00 uur.
Nederhorst 2 speelt in de twee-
de bekerronde om 11.30 uur 
thuis tegen Sporting Martinus.

Vrijwilligersavond
Voor alle vaste vrijwilligers 
wordt er op 9 februari weer een 
gezellige avond georganiseerd. 
Leiders, trainers, vaste barme-
dewerkers, onderhoudsploeg, 
commissie- en bestuursleden, 
scheidsrechters, etc. zijn allen 
van harte welkom. 

Info
Voor meer info, verslagen zie 
www.vvnederhorst.org of face-
book.

Nieuwe website bijna live
Het is een kwestie van een paar 
dagen en dan lanceren we onze 
nieuwe website. Een nieuwe 
look, meer actuele informatie 
en dus meer service voor onze 
leden en trouwe volgers. 

Programma
Op zaterdag 27 januari haalt 
JO19-2 in bij SDO JO19-4. Het 
team werd afgelopen zaterdag 
verblijd door Veilinghuis van 
Spengen met een nieuw tenue 
en dat geeft  mogelijk nog meer 
motivatie voor de rest van het 
seizoen, dat al zo goed verloopt 
voor de jongens van Bart Blom-
sma en Ben Steenvoorden. Op 
zondag hervatten het 4e en 35+ 
de competitie tegen SDO 5 en 
PVC 35+ 2.

Kinderen houden van variatie 
en uitdaging. Daarom heeft 
Van Hellemond Sport KidsMIX 
ontwikkeld. 

Zo ontwikkelen ze balans, 
kracht, zelfvertrouwen en uit-
houdingsvermogen waardoor 
ze zichzelf blijven uitdagen en 
ontwikkelen. Tijdens dit jaar-
programma maken kinderen 

kennis met verschillende spor-
ten: yoga/mindfulness, zelfver-
dediging, bootcamp en dans. 
De lessen worden aangepast 
aan de belevingswereld van 
de kinderen en gegeven door 
gediplomeerde instructeurs. 
Ieder kwartaal is er een andere 
hoofdmoot: Kom in balans en 
word bewust, Voel je kracht en 
krijg vertrouwen, Word sterk 

en fi t en Voel het ritme en 
de muziek. 
De KidsMIX begint met 
drie verschillende leef-
tijdscategorieën op dins-
dagmiddag 6 februari: 5-7 
jaar van 15.00 tot 16.00 
uur, 8-10 jaar van 16.00 tot 
17.00 uur en 11-13 jaar van 
17.00 tot 18.00 uur. Het wordt 
gegeven bij Van Hellemond 

Sport Hilversum Zuid in de ae-
robiczaal. 

Van Hellemond Sport lanceert KidsMIX

We zijn druk bezig met het 
voorbereiden van de viering 
van het 50-jarig bestaan van de 
Algemene Gymnastiekvereni-
ging Nederhorst den Berg. 

We willen foto’s uit deze hele 
periode tentoonstellen. De His-
torische Kring, die ons hierbij 
helpt, heeft  nog beeldmateri-
aal van voor de fusie van DIO 
en DES. Van de laatste 30 jaar 
beschikken we zelf over vol-
doende kiekjes. We zoeken nog 

foto’s uit de beginperiode van 
onze club. Hebt u nog scherpe 
exemplaren, gemaakt in de pe-
riode 1968-1988, die we voor 
de tentoonstelling mogen ge-
bruiken, wilt u die dan met uw 
naam en adres erop in de bus 
doen bij: Mieke Brakenhoff , 
G.H. Breitnerlaan 9 of bij Elly 
van den Doel, Uiterdijksehof 
27. U kunt ze ook digitaal stu-
ren naar vandendoel@hetnet.
nl. Nadat de Historische Kring 
ze heeft  gescand, krijgt u ze 

weer terug. De 
afb eeldingen, die 
we al hebben, la-
ten zien hoeveel 
plezier je tijdens 
en rond de lessen 
met elkaar kunt 
hebben. Wilt u 
ook meedoen? 
We hebben nog 
plek, zowel bij 
het turnen voor kinderen op 
woensdagmiddag als bij het 
uur keep fi t en het uur body-

shape voor dames op de vrij-
dagochtend. Van harte welkom 
voor een uur proefdraaien!

Foto’s gezocht voor gymvereniging
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Donderdag 18 januari ontkwam ook Wijdemeren niet aan 
de zware westerstorm. Scholieren waaiden van hun fi ets, 

dakpannen en zonnepanelen vlogen van de daken en bomen 
vielen om. Zoals hier op de Stichtse Kade in Ankeveen.

De Bergse Runners zijn ver-
heugd over de aanmeldingen 
van de eerste teams voor de 10 
km bedrijven/teamloop die dit 
jaar voor het eerst op het pro-
gramma staat bij de Spiegel-
plasloop. 

“We gaan voor de winst”, zegt 
Tim Kuiper (23) die samen met 
zijn compagnon Rick Smits 
(21) zich heeft  ingeschreven 
voor de Spiegelplasloop-Team-
loop. Rick Smits vult aan: “De 
zomerspektakel Sprint-tria-
thlon is het hoofddoel dit sei-
zoen. En de spiegelplasloop 
past goed in de voorbereiding.” 
Samen met Hielke Hilberts 
heeft  Kuiper-Smits Hoveniers 
drie sterke Bergse lopers op-
gesteld. “We trainen ook regel-
matig met elkaar en dan is ook 
leuk om af en toe met elkaar de 
competitie aan te gaan”, vindt 
Hielke (18). We zijn om be-
nieuwd of Gijs Bergman ook 
met een team mee gaat doen, 
stelt Tim. “Het gaat om de eer 
en het meedoen!”
Uniek is dat Merieke Beuke-
boom (51), de moeder van 
Tim, en Christine Toonstra 
(51), de moeder van Hielke, 

ook meelopen in het bedrijf-
steam. De moeders die weke-
lijks bij de BRC trainen kijken 
er naar uit om samen met hun 
zonen mee te doen aan de Spie-
gelplasloop. Ze vinden het ook 
een goed initiatief dat er bij de 
bedrijvenloop na afl oop een 
meet and greet is in een grote 
tent die voor de Warinschool 
wordt opgesteld. Onder het 
genot van een hapje en drank-
je kunnen deelnemers aan de 
bedrijvenloop daar napraten in 
een gezellige ambiance. 
De teamloop start gelijktijdig 
met de 10 km wedstrijd-/pres-
tatieloop. Naast de klassering 

als team worden de deelne-
mers aan de teamloop ook als 
individuele loper in de uitslag 
opgenomen. Als voorwaarden 
voor deelname geldt dat ze een 
gemixte samenstelling hebben 
van (minimaal) twee heren 
en een dame. En er geldt een 
maximum van vijf deelnemers 
per team. Bedrijven, sportclubs 
of families kunnen natuurlijk 
meerdere teams inschrijven. 
Meer info: www.spiegelplas-
loop.nl  

Team Kuiper-Smits Hoveniers 
kijkt uit naar Spiegelplasloop 

Door: Mark Hilberts en Jos Egberink

Koppelcross bij 
GWC de Adelaar

v.l.n.r. Tim, Merieke, Hielke, 
Christine en Rick

A.s. zondag wordt de Oogzorg 
Briljant Koppelcross verreden 
op het schitterende parcours 
van GWC de Adelaar aan het 
Kininelaantje te Hilversum. Na 
1 uur wedstrijd zal de winnaar 
van de Zilveren Helm, beschik-
baar gesteld door de Polijstspe-
cialist uit Hilversum, bekend 
zijn. Wie gaan Micha de Vries 
en Roderik Egberink opvolgen?

Deze koppelcross is de traditi-
onele afsluiting van het veldrij-
seizoen in Midden Nederland. 
Er wordt gereden in koppels 
van 40- en 40+ renners. Na de 
start door ‘jonkies’ nemen na 
één ronde de ‘oudjes’ het over. 

Naast bloemen en bekers voor 
de eerste 3 koppels, is er voor 
elke renner een herinnerings-
penning. En natuurlijk de Zil-
veren Helm. Er staan dit jaar 
ruim 30 koppels aan de start 
om 10.30 uur.

Singlespeedwedstrijd (SSCX)
Naast de Koppelcross vindt 
er om 12.00 uur een Singles-
peedwedstrijd plaats. Dit is de 
première op het parcours van 
de Adelaar. Wat is singlespeed? 
Het is een cyclocross met 1 
versnelling, singlespeed. Al-
leen rauwe spierkracht en één 
elementaire fi ets tegen de cros-
selementen. 

Kort nieuws

Kom gezellig bridgen  op don-
derdagavond om 19.30 uur bij 
Bridgeclub Wijdemeren; lo-
catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 
035-6561131 of www.bcwijde-
meren.nl


