
In een speciaal programma-
boekje kunt u het allemaal lezen,
het staat boordevol activiteiten.
Niet alleen tientallen vrijwilli-
gers ondersteunen het jubi-
leumfeest van Nederlands be-
kendste ijsvereniging ook tal
van prominenten doen
Ankeveen aan. `Het is echt sa-
men staan we sterk`, zegt voor-
zitter David Pos `We hadden in
de winterperiode een geweldige
schaatssfeer die Ankeveen weer
op de kaart heeft gezet. Met de
komende vier feestdagen willen
we die sfeer van saamhorigheid
en gezelligheid weer terug krij-
gen. En dat gaat zeker lukken!`

Vrijdag: Musical Show ICE
De officiële opening vindt plaats
door burgemeester Smit op vrij-
dag 27 april om 19.45 uur in de
feesttent op het IJsclubterrein.
Daarna zal de Musical Show
ICE losbarsten.´Het is het jaar
20.020, onder het bewind van
IJskoningin Ola is er nog maar
heel weinig ruimte voor muziek

en plezier´, Twaalf acteurs/so-
listen, muziekvereniging de
Vriendschapskring, popgroep
Let But Sit, het koor All
Directions en 16 dansers zullen
onder leiding van regisseur
Karel Schneider en muzikaal
leider Ronald de Haan het op-
zienbarende verhaal van ICE
over het voetlicht brengen. Ook
aandacht voor de prachtige kos-
tuums, speciaal ontworpen en
gemaakt door Lena Groeneveld.

Zaterdag: Dorpsbrunch,
Sterrenslag en feestavond
Voor de Dorpsbrunch in de gro-
te tent zijn nog een paar plaatsen
beschikbaar. Er kunnen 280
personen deelnemen tussen
11.00 en 13.00 aan het ´Super
Menu´. Daarna is het tijd voor
een sportieve reünie waaraan
heel veel topschaatsers mee-
doen. Wat dacht u van Evert van
Benthem, Piet Kleine, ´Dolle´
Dries van Wijhe, Greta Smit en
vele anderen. Deze schaatshel-
den gaan onder andere eieren

gooien en op de Kop van Jut
slaan, daartoe aangemoedigd
door de bekende sportcom-
mentator Evert ten Napel. Dus
kom kijken op het ASV-terrein. 
´s Avonds zal de Daylight
Superband optreden, afgewis-
seld met Erik Hulzebosch die
niet alleen goed kon schaatsen,
maar ook een topentertainer is.
Ook komt er later op de avond
nog een beroemde ´Mystery
Guest´.  Zelfs David Pos weet
niet wie het is!

Zondag: Shantyfestival, re-
ceptie en start Koninginnedag 
Ruim 350 zangers en zangeres-
sen verdeeld over negen shanty-
en smartlappenkoren zullen op
drie podia vanaf 12.00 uur hun
liederen ten gehore brengen.
Vóór restaurant LEKR, of bij
restaurant De Veensche Plas of
in de grote tent op het
IJsclubterrein kunt u genieten
van onvervalst zeemans-senti-
ment. Kijken of u het droog
houdt in ´Ankeveen aan Zee´. 
Na afloop start de ´30e Ronde
van Ankeveen´ om 19.15 uur.
Ondertussen is er een receptie
voor alle leden van de
Ankeveense IJsclub die allemaal
het prachtige jubileumboek en
een professionele dvd ́ IJskoorts
2012´ ontvangen. Op zaterdag
en zondag kunt u overigens in
´Het Wapen van Ankeveen´ en
de Martinuskerk zowel boek als
dvd bekijken (en kopen?).Ook
nu een muzikale afsluiting met
de coverband ´Amber Roots´. 

Koninginnedag
Op maandag 30 april wordt de
verjaardag van Hare Majesteit
gevierd met een optocht vanaf
09.00 uur, daarna de kinderspe-
len. Voor de senioren koffietijd

tussen 10.30 en 11.30 uur en ´s
middags spelletjes voor ieder-
een vanaf de middelbare school.
Om 17.15 uur wordt bekend ge-
maakt wie de mooiste vlag had
in de Vlaggenwedstrijd. 
´Dit kan toch alleen maar in
Ankeveen?´

ANKEVEEN- De kreet ́ Dit kan alleen in Ankeveen´ wordt vaak
gehanteerd, te pas en te onpas. Over het komende feestweek-
end zal eenieder echter hartgrondig na afloop zeggen ´Dit kan
alleen in Ankeveen´. Want de gezamenlijke organisatie van de
Ankeveense IJsclub, de Vriendschapskring, de SOFA en het
Ankeveens Havenloos Mannenkoor heeft ervoor gezorgd dat
er een spectaculair programma komt dat nog lang zal heugen.

ICE-musical, Sterrenslag, Brunch, Shantyfestival en Oranjefeest

Feestweekend: 125 jr. Ankeveense IJsclub

37e jaargang

Week 17
Woensdag

25 april 2012

I.v.m.
Koninginnedag

zal de 
volgende WWW 
verschijnen op 

donderdag 3 mei

Geen doorgaand verkeer
tussen 11.30 - 17.30 uur en
tussen 18.30-21.00 uur
Op zondag 29 april 2012 is er
gedurende het Shanty- en
Smartlappen Festival en aan-
sluitend gedurende de Ronde
van Ankeveen geen doorgaand
verkeer door Ankeveen moge-
lijk. 

Autovrij gebied tussen
Arnout Voetlaan en Stichtse
Kade gedurende festival 
Tussen de Arnout Voetlaan en
de Stichtse Kade is een voet-
gangersgebied gedurende het
Shantyfestival.

Parkeren
Parkeren is mogelijk op het
Hollands End  en ook op het
Stichts End (het parkeerver-
bod wordt dus opgeheven voor
die dag). 

Afzethekken en 
verkeersregelaars
Bij de Ruige Hoek en bij de
hoek Hollands End / Stichtse
Kade staan afzethekken. Bij

deze hekken staan verkeersre-
gelaars om eventuele vragen te
beantwoorden en het verkeer
te regelen. Verder staan er af-
zethekken bij de Arnoud
Voetlaan, op de hoek Walélaan
/ van Breelaan, op de hoek
Walélaan voor het Stichts End
en 2 afzethekken bij de hoek
Loodijk / Hollands End, alle
met doorgaand rijverkeer ge-
stremd.

Calamiteiten en 
hulpdiensten
Bij calamiteiten wordt aan
hulpdiensten vrije doorgang
verleend. 

Kom op de fiets! 
We hopen dat het weer die dag,
en trouwens alle dagen gedu-
rende het Feestweekend goed
is, zodat bezoekers zoveel mo-
gelijk per fiets naar het Festival
komen.

Het Bestuur van het Ankeveens
Havenloos MannenKoor

Verkeerssituatie Ankeveen 
zondag 29 april.

Gezien de vele activiteiten het
komend weekend in de dorpen
van Wijdemeren heeft men in
alle wijsheid besloten om de
aankomende jamsessie van 27
april te verplaatsen naar 25 mei.

U bent weer welkom in De
Drie Dorpen op vrijdagavond
25 mei vanaf 20.30 uur voor
een jamsessie voor jong en
oud.

Jamsessie verplaatst
naar 25 mei
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� RK Kerk Wijdemeren

St. Martinus

Za. 28 april: 19.00 uur:

R. Keetelaar

H. Antonius

Zo. 29 april: 10.00 uur:

OLV Hemelvaart

Zo. 29 april: 10.00 uur

L. Wenneker, R. Keetelaar.

� Protestantse Gemeente

‘De Graankorrel’:

Zo. 29 april: 10.00 uur:

Ds. T. v.d. Wal.

� Oec. Streekgemeente 

Oude Kerkje Kortenhoef:

Zo. 29 april:

Geen dienst.

� Herv. Gem. Kortenhoef:

Zo. 29 april: 09.30 uur: 

ds. A. Christ.

� Herv. Gem. ‘s-Graveland:

Zo. 29 april: 10.00 uur: 

ds. C.N. v. Dis.

� NGK Loosdrecht:

Zo. 29 april: 09.30 uur: 

drs. L.A. v. Baardewijk.

Colofon WWWBloedafname Oudergaard ma. t/m vr. 8 - 10 uur
Dierenarts:

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519
Tijdens spreekuur: Kortenhoefsedijk 43b, 6562900
ma. en vr. van 14-15 uur en wo. avond van 19-20 uur.
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef, Eg. Blocklaan 19 6561074
ma. wo. vr. 10-17 uur / di., do. mobiel bereikbaar 06-22732136

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek 24 uur bereikbaar
(tussen 23.00 - 8.00 uur alléén spoedgevallen) 6830300

Kinderopvang:
De Klimboom Kinderopvang 0346-258044
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 6569785
Kinderopvang ‘De Bergertjes’ 0294-419260

Klusjesteam Wijdemeren 035-6561860
Maatschappelijk werk, Lindelaan 98, Loosdrecht

Tel. spreekuur ma. t/m do. 09.00 - 12.00 uur 5821695
Mantelzorgondersteuning Versa 09.00 - 13.00 uur 035-6970050
SOS Telefonische hulpdienst Eemland, ‘t Gooi, Z.O. Flevoland

Dag en nacht bereikbaar op 035-6245555 of 0900 - 0767
Sporthal de Fuik Kortenhoef 6560066
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06-11238777
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 6565073

Alarmnummer 1-1-2
Huisartsen

Dokter Bakker, Kerklaan 34 6561866
Dokter Blokhuis en Dokter Stam, Hoflaan 1 6560388
Dokter v.d. Heuvel, Oudergaarde 2 6561196
Dokter Luderhoff, Hoflaan 1 6562463

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 6562188
Tandartspraktijk Vonk 6569128
Tandartscentrale 0900-1515

Oogarts
Dokter Snepvangers, Hoflaan 1 6564762

Dokterspost Gooi-Noord 0900-9359
’s-Gravelandse Apotheek 6562110
Tergooiziekenhuizen locatie Hilversum 6887777
Tergooiziekenhuizen locatie Blaricum 5391111
Ambulance 1-1-2
Brandweer 6833822
Geestelijke bijstand:

R.K. Past. Ankeveen 6561252
R.K. Past. Kortenhoef 6561285
Herv. gemeente Kortenhoef 6560598
Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’ 6569182
N.H. Past. ’s-Graveland 6560598

Jeugdgezondheidszorg
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 6926350

Jeugd en Gezin 6559195
Maatschappelijk werk:

Versa Welzijn: Ouderen adviseurs, Maatschappelijk werk 5821695
Mantelzorgondersteuning, Lindenlaan 98 Loosdrecht 6970050

Gemeentehuis
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 6559595

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
geopend op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur 
(Voor aangiftes bij voorkeur vooraf  een afspraak maken)
Wijkagent Carl Klein 0900-8844  carl.klein@gooi.politie.nl

Belangrijke telefoonnummers

Handig om te weten

Om het u makkelijker te maken, zal de redactie u heldere en
eenvoudige aanleverspecificaties aanreiken voor uw kopij
en/of advertentie voor in De Brug en WieWatWaar

Aanleveren kopij
• U bent van harte welkom om zoveel mogelijk ingezonden brieven,

uitnodigingen, persberichten, foto’s en ander Wijdemeers
nieuws in te zenden tot uiterlijk vrijdagmiddag 16.00 uur. Houdt
u hier rekening mee in uw planning. Daarna volgt er geen plaat-
sing meer voor de eerstkomende uitgave;

• Graag uw kopij in aparte bijlage (bij voorkeur een Microsoft
Word-bestand) verzenden naar redactie@dunnebier.nl;

• Uiteraard kunt u ook handgeschreven teksten blijven opsturen naar
de redactie (Postadres: Redactie De Brug / WWW- Postbus 88 - 1394
ZH Nederhorst den Berg) . Hiervoor geldt dat uw tekst uiterlijk don-
derdag in ons bezit dient te zijn, voor de eerstkomende uitgave.

• Voor actueel nieuws en activiteiten in het weekend is de redactie
uiteraard altijd beschikbaar;

• Voor alle berichten geldt dat de eindredactie steeds zorgvuldig
de inhoud bekijkt en beslist of uw bijdrage past in het beleid van
dit huis-aan-huisblad ( zie redactiestatuut);

• De eindredactie behoudt ook uitdrukkelijk het recht om alle
berichten taalkundig te bewerken en in te korten, zonder de
inhoud teniet te doen;

• Indien u vindt dat er rectificatie moet plaatsvinden, kunt u dat
ook melden bij de redactie;

• Anonieme teksten worden niet geplaatst, tenzij de naam van de
afzender bekend is bij de redactie en om privacyredenen niet
gepubliceerd wil worden.

Aanleveren advertenties
• Uw advertentie kunt u sturen naar het nieuwe emailadres:

advertentie@dunnebier.nl
• Indien uw advertentie kant-en-klaar wordt aangeleverd kunt u

deze uiterlijk vrijdag 16.00 uur aanleveren.
• Indien wij voor u een advertentie dienen op te maken kunt u ui-

terlijk vrijdag 12.00 uur uw (digitale) materiaal bij ons aanleve-
ren (advertentie@dunnebier.nl) en brengen wij u slechts € 57,50
ontwerpkosten in rekening.

Contactpersonen:
Herman Stuijver: Eindredactie  h.stuijver@hetnet.nl 
Marije Hogguer: Planning & operationele begeleiding
Advertenties (prijzen, offertes en campagnes)
marije@dunnebier.nl / 0294-256206

’s-Gravelandse Apotheek • Meenthof 32-34
Telefoon 656 21 10 • Fax 656 92 74

Openingstijden: werkdagen van 8.00 - 19.00 uur.

Buiten de openingstijden van de apotheek kunt u in spoedgevallen
contact opnemen met de Dienstapotheek telefoon: 035-5330607.

De Dienstapotheek is gevestigd naast de huisartsenpost op het ter-
rein van Ziekenhuis Gooi-Noord.

Dr. Bakker is afwezig van14 t/m 30 april
Waarneming: dr. v.d. Heuvel, tel.: 6561196

NB! Het praktijkadres van dr. v.d. Heuvel is thans: Oudergaarde 2
Dr. v.d. Heuvel heeft geen inloopspreekuur 

behandeling uitsluitend op afspraak.

Huisartsenpraktijk Stam en Blokhuis is gesloten van
maandag 30 April tot en met vrijdag 4 mei 2012

Uitsluitend voor spoedgevallen wordt er waargenomen door 
Drs. E. Luderhoff, Hoflaan 1, Kortenhoef telefoon: 6562463

Herhaalrecepten zoveel mogelijk voor de vakantie via de recepten-
lijn of bij de eigen huisarts aanvragen.Luister voor bezoek aan een

waarnemend huisarts eerst het bandje van uw eigen huisarts af!

Alle huisartsen van de regio werken samen in een organisatie die de
diensten ’s avonds, ’s nachts en in het weekend regelt. De huisartsen-

post is bereikbaar via één centraal telefoonnummer: 0900 - 9359.



Koninginnenacht op 28 april
Voorafgaand aan de viering van
de verjaardag van onze vorstin
wordt er op zaterdag een gigan-
tische Koninginnenacht georga-
niseerd in sporthal De Fuik.
Vanaf 21.30 uur kunt u voor
slechts 5 euro genieten van top-
entertainment. Hoofdact is de
bekende coverband Try Out,
een band die al meer dan 25 jaar
bestaat in verschillende samen-
stellingen, vroeger als de
Heineken Huisband. Nu onder
andere versterkt met Korten-
hoever Joep Brouwer. Daar-
naast wordt het swingen met
Phat Cat di Bla Bla in het voor-
programma. Ook daar een aan-
tal plaatselijke talenten zoals
zangeres Jolan Ruiter (ontdekt
bij een jamsessie in de Drie
Dorpen) en zanger/ gitarist
Sven Ravenhorst. Oranjever-
eniging- voorzitter Peter Smit
gaat ervan uit dat half
Kortenhoef en omstreken aan-
wezig zal zijn in de tot concert-
zaal omgetoverde sporthal.

“Zoveel plaatselijk talent en zo-
veel lekkere muziek van hoog
niveau, dat wordt smullen!”. 

Koninginnedag 30 april
Een lang en gevarieerd pro-
gramma op maandag 30 april.
Traditioneel vanaf 08.00 uur
marcheert de fanfare Amicitia
door Oud-Kortenhoef, gevolgd
door een concert met koffie in
Het Kraaiennest. Nieuw is dat er
tegelijkertijd om 08.30 uur een
Oranje-ontbijt bij sporthal De
Fuik wordt aangeboden, geheel
verzorgd door Jumbo Super-
markten, compleet met gebak-
ken eitje. Aansluitend begint om
09.00 uur een grote Vrijmarkt
over de gehele Zuidsingel. Tot
16.00 uur kunt u terecht voor tal
van grappige, goedkope en cre-
atieve spullen en diensten. Om
09.30 uur verzamelen voor de
Herrieoptocht, waarbij kinde-
ren zoveel mogelijk geluid mo-
gen produceren. Neem potten,
pannen, emmers, lepels, fluiten
en ander herriemateriaal mee

en probeer de slagwerkers van
BMOL te overtreffen in geluid.
De luidruchtigste muzikant
krijgt een prijs. Terwijl de herrie
wegsterft in de verte, maken de
gezamenlijke muziekverenigin-
gen BMOL en Amicitia zich om
10.00 uur op voor een
Koninginnedag-concert. In de
sporthal wordt er gevoetbald
door diverse teams. Vanaf 11.00
uur beginnen na het Wilhelmus
en de ballonnen de traditionele
Kinderspelen, met elk jaar weer
een nieuwe speelse vondst. Om
11.30 uur trakteert het
Oranjecomité iedereen boven
de 18 jaar op een oranjebittertje,
terwijl op dat moment Amicitia
en BMOL een muzikale aubade
brengen bij Veenstaete.

Middagprogramma
Vanaf 13.00 uur vinden de
Oranje Games plaats. Wat het
dit jaar zal zijn, is nog geheim.
Reken er maar op dat er weer
heel veel water zal stromen, nat-
te pakken en lol horen erbij!
Daarna weer twee knalgoede
optredens bij de sporthal. Nu
weer met Phat Cat di Bla Bla (nu
hoofdact!) en de pas opgerichte
band Witness als supporting
act. Tegen zevenen sluit het

Oranjecomité af na een lange en
afwisselende Koninginnedag in
Kortenhoef.  U mag dit niet mis-
sen, sluit u aan bij een Dorps-

feest waar sfeer en samenzijn
ongekend zijn. Voor meer
nieuws. Zie ook: www.oranjeco-
mitekortenhoef.nl
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Het Oranjecomité Kortenhoef is er weer in geslaagd om een
aantrekkelijk programma samen te stellen waarin jong en
oud aan hun trekken komen. De 28e en 30 april zal het in
Kortenhoef bruisen van de activiteiten, een dorpsfeest dat
z’n weerga niet kent.

Oranjecomité pakt weer stevig uit 

Koninginnedag- en nacht Dorpsfeest

Noordereinde 59 ’s-Graveland 
� 035 - 656 26 24

Noordereinde 109 's-Graveland
Sfeervolle, karakteristieke woning met 
kelder, een woonkamer met hoog plafond,
houten vloerdelen en (gas-) open haard.
Semi-open keuken met Solitair-fornuis, gra-
nieten aanrechtblad, fraaie tegelvloer en 
terras met middag- en avondzon. 2 goede
slaapkamers en moderne badkamer met o.a.
ligbad en toilet.

Vraagprijs: € 319.000,- k.k.

NIEUW

Bent u wegens omstandigheden
in een isolement geraakt of wilt
u juist iets betekenen voor ie-
mand die zich eenzaam voelt?
Dan kan Maatjesproject Gooi
en Vechtstreek wellicht iets voor
u betekenen!

Het Maatjesproject is een stich-
ting die vanaf 2000 actief is in
het Gooi. Sinds 2009 kunnen in-
woners van Wijdemeren ook
gebruik maken van onze dienst-
verlening. Het Maatjesproject
wordt gefinanceerd door de ge-
meente. Dit betekent dat al onze
activiteiten kostenloos zijn.

Wat doet het Maatjesproject?
Het Maatjesproject bemiddelt
tussen een deelnemer en een
vrijwilliger: zij worden ‘maatjes’. 
Wij zoeken voor mensen die
zich eenzaam voelen een maat-
je: voor een goed gesprek, een
kopje koffie of om samen iets
buitenshuis te ondernemen.
Eenzaamheid kan allerlei oorza-
ken hebben zoals langdurige
ziekte, het overlijden van ie-
mand uit de directe omgeving,
depressie, of het niet goed spre-
ken van de Nederlandse taal. 
Het Maatjesproject bezoekt de
deelnemer thuis om de situatie
in kaart te brengen en te inven-

tariseren wat hij of zij graag sa-
men met een maatje wil doen.
We richten ons daarbij op de
mogelijkheden en hetgeen
mensen nog wél kunnen en niet
op de onmogelijkheden. Als we
een geschikt maatje hebben ge-
vonden zorgen we voor de eer-
ste kennismaking om te zien of
het klikt. Zonder klik wordt het
namelijk lastig het contact lan-
gere tijd vol te houden. Het kop-
pel wordt naar behoefte bege-
leid door de medewerkers van
het Maatjesproject. 

Deelnemers die een maatje zoe-
ken, kunnen zich rechtstreeks
wenden tot het Maatjesproject.
Maar ook hulpverlenende in-
stanties, zoals maatschappelijk
werk, huisartsen en ouderen-
werkers kunnen deelnemers in
overleg aamelden, zowel telefo-
nisch als via de mail. Een mede-
werker van het Maatjesproject
neemt vervolgens contact op
met de deelnemer om een af-
spraak te maken voor een ge-
sprek thuis. 

We hebben natuurlijk ook vrij-
willigers nodig die graag iets
voor een ander willen doen om
de eenzaamheid wat te verlich-
ten. Met elke vrijwilliger hebben

we eveneens een uitgebreid ge-
sprek over wensen en interesses.
Ook bieden we een introductie-
cursus en maatjesbijeenkom-
sten aan voor onze vrijwilligers. 

Naast het bij elkaar brengen van
maatje en deelnemer organi-
seert het Maatjesproject een
aantal groepsactiviteiten vanuit
het kantoor in Hilversum Zuid.
Iedere woensdagochtend is er
een creatieve ochtend. Op
maandagmiddag zijn er compu-
terlessen. Eén keer in de vier we-
ken wordt er gezamenlijk ge-
kookt en gegeten en gezamen-
lijk gewandeld. Daarnaast vin-
den er taalactiviteiten plaats.
Ook hieraan kunnen inwoners
uit Wijdemeren kostenloos
deelnemen. 

Wilt u zich graag voor een ander
inzetten of zoekt u een maatje?
Of wilt u eerst meer informatie? 
Wij zijn te bereiken maandag
t/m vrijdag tussen 9.00 en 14.00
uur op telefoonnummer: 035 -
6400061 en via de mail:
info@maatjesprojectgooi.nl 

Op onze website: www.maatjes-
projectgooi.nl kunt u een in-
druk krijgen van al onze activi-
teiten.

Maatjesproject Gooi en Vechtstreek 
actief in de gemeente Wijdemeren.

Muziekvereniging Amicitia had
gehoopt dit jaar een oude tradi-
tie (gedeeltelijk) weer op te pak-
ken. Zoals u wellicht heeft gele-
zen in het programma van
Koninginnedag zou Muziekver-
eniging Amicitia tussen de
Graafjesbrug en De oude School
een marsoptreden houden.
Hier hadden wij gezien eerdere
nare ervaringen de medewer-
king van de politie voor nodig.
Het blijkt namelijk niet meer
mogelijk te zijn in marsformatie
de straat op te gaan, zonder ex-
tra politiebegeleiding. Helaas
kan de politie niet garanderen
dat er voor Muziekvereniging
Amicitia begeleiding is. 

Hoe spijtig ook maar vanuit
Muziekvereniging willen wij
voor onze muzikanten geen en-
kel risico nemen!!
Het optreden bij ‘t Kraaienest

gaat gewoon door. Dus u kunt
op de Kortenhoefsedijk rond
half negen Muziekvereniging
Amicitia komen beluisteren.
Aansluitend zal er door
Stichting Blok in de Oude
School koffie worden aangebo-
den.

Tot ziens op Koninginnedag.

Met vriendelijke groet,
Muziekvereniging Amicitia

Pieter Luijer  

Bericht van Amicitia



SLENDER YOU
Verjongt, versoepelt

en versterkt
de spieren!

Maak nu een afspraak
voor een GRATIS proefsessie.

in de maand april.
SLENDER YOU

STUDIO KORTENHOEF
Winkelcentrum Meenthof 1

Kortenhoef
Telefoon 035 - 656 61 13

ZONNEBANK
HYDROMASSAGE

SLENDER YOU

HG, tegen schimmel en weer-
plekken, tegen zilvervisjes, te-
gen groene aanslag en nog
veeeel meer HG!
Berko, Middenweg 128a, NdB

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ’s-Graveland

afslag ‘de Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109.

Hoveniersbedrijf André
Bosson: voor deskundig snoei-
werk, tuinaanleg, onderhoud en
bestrating. Bel voor een vrijblij-

vende offerte: 06-43086321.

www.degarage.net

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of wo-
ningontruiming. Bel ons voor

een vrijblijvende offerte, 
tel 06-107 17 202

www.abfaasverhuizingen.nl

Advies bij leerproblemen
Intelligentie/dyslexie-onder-

zoek 035-6550573
www.elsvervaart.nl

PONSEN & VAN OOSTRUM
Architecten en ingenieurs,

Hollands End 103 Ankeveen
Tel. 035-6563428.

Tuincentrum Bosson
Zaden & groenteplanten
Loodijk 7A s-Graveland 

Tel: 035-6562513

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-
paratie, uitbreiding, installatie,
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End

28 Ankeveen. Tel: 035-6560059,
@: info@harrit.eu

www.antoonboomgaard.eu
grond - riool - sloopwerk

tuinaanleg - bestrating
machineverhuur - transport

kwaliteit voor een 
scherpe prijs

tel. 035 - 6561706
of 06-55173817

Computerhulp aan huis
Voor installatie, storingen,

reparatie, virusverwijdering,
netwerken, internet en meer!

Snel en vakkundig.
Tel: 0294-25 10 26

thuishulp@decomputerwinkel.nl
Bel of mail voor een afspraak!

“Uitgeroepen tot 
beste computerwinkel Noord-

Holland 2011”

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding
en het maken van Gordijnen en
Vouwgordijnen. 

Anneke de Kwant, Ankeveen
035-6562959 / 06-51997751

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

Wie gebruikt deze zomer zijn
motorbootje niet en wil hem
voor 1 seizoen aan mij verhu-
ren? Janneke Heerschop, 035-
8880465 Kortenhoef.

Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085

Schilderwerk groot of klein bin-
nen en buiten. Schilder PMC
biedt u altijd een vrijblijvende
offerte 06-53148137 of 0294-
419844.

Timmerbedrijf Bosson
Aanbouw, verbouw, 

renovatie, dakkapel enz.
Telefoon: 035-6563015.

Wij hebben grote sortering wol,
fournituren, patchworkstoffen,
borduurpakketten en nog veel
meer! Hobbykelder Vaane,
Laarderweg 26, 1402 BJ Bussum,
Tel. 035-6923844.

AZ-Gazon, culterra koemest-
korrels. (kwekers) potgrond,
bem. tuinaarde, speelzand.
Tuinhandschoenen, kruiwa-
gen, snoeischaar, spades en
batsen, werkschoenen, 
Berko, uw specialist in diversi-
teit! Middenweg 128a, NdB

Te k. gevr. Postzegels, oude an-
sichtkaarten 035-6216261.

Hondenopvang Vreeland voor
dagelijkse opvang, weekend en
vakantie. Kleinschalig, tel. 06-
51613589 of hondenopvang-
vreeland@gmail.com

Volkstuinders opgelet! Nu
voor de kas: komkommerplan-
ten - tomatenplanten en papri-
kaplanten. Verder een zéér uit-
gebreide keus in kruidenplan-
ten. Zaadhandel W. Spaan,
Kortenhoef, tel. 035-6560417.
N.B.: Onze winkel is open op
maandag- en woensdagmorgen
van 8-12 uur en vrijdag en zater-
dag de gehele dag.

GEZOCHT: medewerk(st)ers
voor productie of winkelwerk
en winkelpersoneel voor de za-
terdag. Slagerij Han Janmaat
035-6918697 na 19.00 uur:
0294-251674 vragen naar Han
Janmaat.

Oud Huijzer en Topcraft bij
www.bootcentrumwijdeme-
ren.nl Middenweg 57,
Nederhorst den Berg.

Restaurant Partycentrum “DE
MOLEN” zoekt: Medewerker
bediening m/v en Keuken assis-
tent m/v. Leeftijd v.a. 17 jaar, er-
varing gewenst, motivatie ver-
eist. Bel 035-6561459 en vraag
naar Peter of mail: contact@res-
taurant-demolen.nl

TE H. AANGEB.: ±43 m2 af-
sluitb. opslagruimte in
K’hoef/’s-Graveland, ook in
gedeeltes, goed bereikbaar
035-6560024.

Schoonheidssalon Gerda van
den Berg (lid ANBOS)
Turfstekerslaan 26, Ned-den-
Berg. Ook voor beh. met Micro-
dermabrasie en Ultrasound.
Na 1 behandeling al een huidop-
pervlakteverbetering van bijna
20%. Eenmalig of als kuur. Meer
info: 0294-254620 / info@gerd-
avandenberg.com

Gezocht: betrouwbaar persoon
die, tegen vergoeding, eind juni
(mogelijk vaker) gedurende 1
week voor 2 tienerzoons wil zor-
gen: eenvoudige maaltijd klaar-
maken ‘s-avonds, blijven slapen,
‘s-morgens ontbijt.
Aanwezigheid overdag hoeft
niet. In Nederhorst den Berg.
0294-253132.

Onafhankelijk financieel ad-
vies? www.smitvernooij.nl
0294-253444

Ervaren schilder
biedt zich aan

Voor al uw binnen
en buiten klussen.
Voor meer info:

Raymond Altena
06-21587684

Wie gebruikt deze zomer zijn
motorbootje niet en wil hem
voor 1 seizoen aan mij verhu-
ren? Janneke Heerschop, 035-
8880465 Kortenhoef.

Vlieg er ‘s uit! Voor een rond-
vlucht boven uw woongebied
of naar Texel laag tarief! Ook
leuk als cadeau! Bel Roel voor
een afspraak 06-23838271.

GEZOCHT: Hulp voor in de
tuin voor een paar uur per
week. Goede verdiensten. Bel
Rob Sarah - Kortenhoefsedijk -
06-50237478.

Wie heeft mijn zwarte ipod
gevonden?  Bel 035-8800114.

Opslag of hobbyruimte Te
huur in Kortenhoef 100 of 200
m2, krachtstroom, gas, water
en evt. verwarm. € 480,-
p/mnd. 06-22692734.

Piano in Kortenhoef TE KOOP
t.e.a.b. Tel. 06-25327335.

Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444
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Bon voor WWW-tjes

Invullen in blokletters, per blokje één letter of spatie. 
De indeling van de advertentie in de krant kan afwijken van de indeling op deze bon.
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Plaatsing WWW-tjes

Opgave van W.W.W.-tjes 

UITSLUITEND schriftelijk 

en tegen contante betaling. 

Inleveren tot maandag 

12.00 uur voor verschijning, 

Postbus 88, 

1394 ZH Nederhorst den Berg 

of Nieuw Walden 6, 

1394 PB Nederhorst den Berg. 

Tarief: € 1,30 per regel. 

Betaling kan geschieden door

bijsluiting van kontant geld.

W.W.W.-tjes uitsluitend schriftelijk en tegen contante betaling.
Inleveren tot maandag 12.00 uur voor verschijning bij Dunnebier
Print, Nieuw Walden 6, 1394 PB Nederhorst den Berg of Postbus
88, 1394 ZH Nederhorst den Berg . Tarief: € 1,30 per regel. Betaling
kan geschieden door bijsluiting van kontant geld.

Wie Wat Waartjes

KORT NIEUWS

Verenigingen kunnen hun acti-
viteiten vast laten zetten in de
activiteitenkalender. Zendt uw
activiteit met datum en plaats
naar de redactie, postbus 88,
1394 ZH Ned. den Berg.

In de vacaturebank van Versa
Vrijwilligerscentrale zijn veel
leuke vacatures te vinden. Info
www.versavrijwilligerscentra-
le.nl

Wist u dat! U als 55+er uit Ned.
den Berg e.o. iedere woensdag,
vrijdag en zondag lekker kan
eten in ons gezellige restaurant
in woonzorgcentrum de Kuijer.
De keuken is open van 17.00-
18.00 uur. U heeft keuze uit 2
soorten 3-gangen menu’s voor
maar € 7,50 p.p. U kunt zich 2
dagen van tevoren opgeven via
tel. nr. 0294-253651.

Elke woensdagmiddag om
14.00 uur onder leiding Jeu de
Boules spelen bij de Oude
School aan de Kortenhoefse-
dijk. Ook beginners van harte
welkom! Inl. 035-6562542.

Zomaar binnenlopen voor kof-
fie en een praatje met een paar
gezellige mensen? Elke 1e en 3e
woensdag van de maand staat
v.a. 10.00 uur de koffie klaar in
De Bergplaats, Kerkstraat 7,
Ned. den Berg. Iedereen is van
harte welkom!

Nu ook de 
WWW-tjes

on-line
www.debrug-www.nl



Dieren in de hoofdrol
In het voorjaar worden veel jon-
ge dieren geboren. Daarom is
het juist nu heel leuk om een
kinderboerderij of dierentuin te
bezoeken. In Hilversum is
Kinderboerderij de Herten-
kamp gevestigd. Anna, het bon-
te Ezeltje en Janneke het
Zwartblesschaap staan hier te
wachten op uw komst. In
Bussum zit Kinderboerderij ‘t
Mouwtje. Hier kun je de beesten
mais voeren en knuffelen met de
konijnen. Iets verder van huis,
maar erg leuk om te bezoeken is
de Geitenboerderij in het
Amsterdamse Bos. Kinderen
kunnen de kleine geitjes een
flesje melk met speen geven.
Maar pas goed op, want ook het
varken vindt de melk erg lekker!
Houd je meer van grotere dier-
soorten dan moet je naar
Amersfoort naar het Dieren-
Park. Op een half uurtje afstand
vind je daar witte tijgers en vale
gieren. En wie wil er nu niet
gaan kijken naar Sunanda, het
kleine neushoorntje dat in no-
vember 2011 is geboren.

Lekker spelen
Voor kinderen die vooral lekker
willen spelen hebben we in
Kortenhoef onze eigen speel-
tuin De Eekhoorn. In de enor-
me zandbak kunnen kinderen
uren zoet zijn. In Naarden is een
speeltuin die net weer een slagje
groter is, namelijk Speelpark
Oud Valkeveen. Hier is zelfs een
achtbaan, een vrije val, bots-
auto’s en een treintje. En dat op
nog geen half uurtje van huis. 

Kasteelbezoek
Een ander idee voor een dagje
uit is om een kasteel te bezoe-
ken. Wijdemeren heeft twee
kastelen, kasteel-museum Sype-
steyn en kasteel Nederhorst. De
laatste is niet voor het publiek
geopend, maar bij Kasteel-
Museum Sypesteyn in Nieuw-
Loosdrecht is een speciale
speurtocht voor kinderen van 7
tot en met 12 jaar. Ook in de om-
geving van Wijdemeren zijn
kastelen te bezichtigen. Aller-
eerst natuurlijk het Muiderslot,
waar ook regelmatig een valke-
nier aanwezig is. De valkenier

vertelt over de valkenjacht in de
tijd van Graaf Floris V en laat
zien hoe dat destijds ging. Heel
spannend dus. Als je richting
Utrecht gaat kun je naar
Museum Slot Zuylen en Kasteel
de Haar. Slot Zuylen organiseert
op zondagen om 12.00 uur  leu-
ke gezinsrondleidingen. Daarna
kan je nog een lekker kopje thee
drinken in de theeschenkerij in
de voormalige linnenkamer van
het slot. Kasteel de Haar, in
Haarzuilens is voor kinderen
het ultieme sprookjesslot. Ieder
weekend en in de schoolvakan-
ties zijn er speciaal voor kinde-
ren hele leuke rondleidingen.
esloten wegens een groot-
scheepse renovatie. Het Kasteel
is tot juli 2012 gesloten wegens
een grootscheepse renovatie 

De natuur in
Bij alle mogelijkheden voor uit-
jes mag ‘de natuur in’ in onze
prachtige omgeving vanzelf-
sprekend niet ontbreken. Vanuit
het bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten in ‘s-
Graveland, dat net volledig ver-
nieuwd is, zijn altijd mooie wan-
delingen te maken. Te saai? Er
zijn ook allerlei spannende
speurtochten te doen, bijvoor-
beeld een kompastocht voor
kinderen vanaf 8 jaar. Dat is
weer eens wat anders. Tenslotte

willen we in ons waterrijke ge-
bied de mogelijkheden van een
leuk vaartochtje onder uw aan-
dacht brengen. Er zijn verschil-
lende bedrijven in Wijdemeren
die boten verhuren, zeilboten,
roeiboten, sloepen en kano’s.
Voor elk wat wils. 
Hieronder vindt u de gegevens
waaruit alle informatie uit dit
artikel afkomstig is. U kunt op
de websites van de attracties de
openingstijden en toegangsprij-
zen vinden. We wensen u veel
leuke uitjes!
www.uitmetkinderen.nl
www.wegmetdekids.nl
Kinderboerderij ‘t Mouwtje,
Huizerweg 49K, Bussum,
www.degooiseark.nl/mouwtje
Kinderboerderij de Hertekamp,
Hogenaarderweg 205, H’sum,
www.kinderboerderijhilver-
sum.nl
Geitenboerderij De Ridammer-
hoeve, Nieuwe Meerlaan 4,
Amstelveen  

www.geitenboerderij.nl
DierenPark Amersfoort,
Barchman Wuytierslaan 224,
Amersfoort  
www.dierenparkamersfoort.nl
Speeltuin de Eekhoorn, Elbert
Mooijlaan 31a, Kortenhoef,
www.speeltuindeeekhoorn.nl
Speelpark Oud Valkeveen, Oud
Huizerweg 2, Naarden,
www.oudvalkeveen.nl
Kasteel-Museum Sypesteyn,
Nieuwloosdrechtsedijk 150,
Nieuw Loosdrecht,
www.sypesteyn.nl
Muiderslot, Herengracht 1,
Muiden, www.muiderslot.nl
Slot Zuylen, Tournooiveld 1,
Oud-Zuilen (Maarssen),
www.slotzuylen.nl
Kasteel De Haar, 
Kasteellaan 1, Haarzuilens,
www.kasteeldehaar.nl
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek, Noordereinde 54b,
‘sGraveland,
www.natuurmonumenten.nl

Soms gingen ze zelfs verder dan
de bewindsman die in bepaalde
kringen als een botterik wordt
afgeschilderd. Een van de aan-
wezigen vroeg of Zijlstra er in
deze periode in zal slagen om de
socialistische onderwijscultuur
met zijn frisse wind een ruk naar
rechts te laten maken. Daarop
antwoordde de 43-jarige socio-
loog dat hij geen last had van een
Remi-gevoel van ‘alleen op de
wereld’. 
In hoog tempo opende Zijlstra
met een lijstje van zijn werk-
zaamheden in het kabinet-
Rutte. En dat is indrukwekkend.
Terugkijkend op de 200 miljoen
die hij uit de pot ‘Cultuur’ van
900 miljoen heeft gehaald, zei de
staatssecretaris dat hij begreep
dat zoiets pijn doet, maar dat het
werkelijk noodzakelijk was voor
een omslag. “Teveel ging men er
vanuit dat de cultuur geheel af-
hankelijk is van de overheid. Nu
is er veel samenwerking gezocht
en naar creatieve manieren om
zelf inkomsten te vinden. Ik

mag toch wel zeggen dat het
successen heeft opgeleverd”. Zo
was er een museum dat voor-
heen 8% zelf financierde, nu zat
men al op 132%. Dat is een ex-
treem voorbeeld, maar de ver-
anderingen op cultureel terrein
zullen zichtbaar worden. 
Ook voor de universiteiten wil
Zijlstra een structurele verande-
ring. Meer kennis moet gepaard
worden aan economische acti-
viteiten. “In Nederland liggen er
veel teveel patenten op de plank,
daar moet meer mee gedaan
worden”. Op een kritische op-
merking uit de zaal dat er ook
ruimte moet blijven voor funda-
menteel wetenschappelijk on-
derzoek zonder banden met het
bedrijfsleven, zei Zijlstra dat ‘ex-
cellente programma’s ‘ altijd ge-
financierd zullen blijven, maar
ook hier zal gekeken worden
naar het toepassen van kennis.
Hij hechtte veel waarde aan het
scherper toezicht op accredita-
ties voor het HBO- onderwijs,
iedereen kent de uitwassen

waarbij de inhoud van de oplei-
ding te grabbel wordt gegooid.
Voortaan worden de eisen aan-
gescherpt en zullen visitatiep-
anels onafhankelijk onderzoek
doen of scholen voldoen. Ook
zullen er aan de bestaande pres-
tatieafspraken tussen overheid
en onderwijs meer financiële
gevolgen worden uitgevoerd als
niet gebeurt wat moet gebeuren. 
Uiteraard ging de staatssecreta-
ris ook in op de actualiteit van
vorige week dinsdag toen be-
kend werd dat 20% van de lera-
ren niet voldoende basisvaar-
digheden heeft. “Een zorgelijke
ontwikkeling, maar we zijn be-
zig met allerlei maatregelen.
Daarbij vind ik bijscholing van
eminent belang. Het is echt no-
dig dat meer docenten zich ver-
der professionaliseren. Je bent
niet meer een koning in de klas,
de deuren moeten open en men
moet meer van elkaar leren”. Dat
cursussen en onderwijsconfe-
renties altijd tijdens lesuren
plaatsvinden, vond een VVD-
toehoorder erg vervelend, ter-
wijl die leraren toch al zoveel
vrije tijd hebben. Dat bestreed
de bewindsman, want hij wist
dat lesgeven een hoge fysieke en
mentale belasting geeft, daar-
naast is opleiden naar meer des-

kundigheid nu eenmaal een vast
onderdeel van een bedrijf, dus
ook in het onderwijs.
De scherpe kantjes van de ge-
vreesde toeslag voor langstu-
deerders zijn er een beetje vanaf,
nu voor mensen met een deel-
tijdstudie een uitzondering
wordt gemaakt. Dat studenten
een kortere studie kiezen van-
wege een mogelijke boete op een
zwaardere en dus langere studie
wees Zijlstra af. “Nee, hoogop-
geleiden zullen echt kiezen voor
een toekomstige carrière”. 
En zo passeerden nog veel meer
onderwerpen de revue, waarbij
al heel snel duidelijk werd dat de
staatssecretaris zijn dossiers

goed kent en op alle detailvra-
gen een vlot antwoord weet. Of
het nu over de MRSA-bacterie,
Louis Pasteur, selectie aan de
poort, prestatiebeloning of
InHolland ging, Halbe Zijlstra
had een voorsprong op zijn ge-
hoor.
Het VVD- bestuur belooft voor
de volgende keer na kamerlid
Jeanine Hennis-Plasschaert en
de staatssecretaris een nog ho-
gere topper uit haar kringen.
Zou ex-premier Mark Rutte dan
aanleggen bij Ottenhome om
ons te vertellen hoe het
Catshuis-overleg na 7 weken
mediastilte strandde? 
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DOOR: HERMAN STUIJVER

KORTENHOEF - De VVD ‘ers in Ottenhome bijeen om te lui-
steren naar partijgenoot Halbe Zijlstra hoopten dat de staats-
secretaris de liberale beginselen in zijn portefeuille Onderwijs
en Cultuur tot in de puntjes zal uitvoeren.

De frisse wind van Halbe Zijlstra

Voorjaar: tijd voor gezellige uitjes
DOOR: MIRJAM ARNOLDY

Nu de dagen langer worden en het weer beter, is het ideaal
om in de weekenden erop uit te gaan met het hele gezin. De
redactie verzamelde enkele leuke uitjes in Wijdemeren en
omgeving als tip voor een gezellig dagje uit. 
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Hans’ Visie   

Nostalgie 
Onlangs. Stoptrein (heet tegenwoordig
Sprinter) van Hilversum Centraal Station via
station Hilversum Sportpark richting Utrecht.
Op het moment dat de trein optrekt na de ge-
plande stop bij laatstgenoemd stationnetje valt
mijn wegdromende oog plotseling, tussen twee
gebouwen door, op de Dudoktribune van het
gemeentelijk sportpark in de Mediastad. Een
prachtig oud bouwwerk, en meteen ook één van
de beroemde ontwerpen van architect Dudok
van Heel. Rond en op genoemd sportpark liggen
nogal wat van mijn jeugdherinneringen. 
In mijn pubertijd kende de Hilversumse voet-
balliefhebber nog de weelde van het bestaan van
maar liefst twee betaald voetbalclubs: FC
Hilversum en HVV 't Gooi. Hoewel er een ge-
zonde dosis sportieve rivaliteit tussen de groen-
witten en de geelzwarten bestond, ontaardde dit
nooit in onaanvaardbaar gedrag van de respec-
tievelijke supporters. Althans, niet dat ik me kan
herinneren. Hoewel mijn vader een echte Gooi-
man was en dus steevast elke thuiswedstrijd be-
zocht, deed hij dat al even standvastig bij FC
Hilversum: thuisduels met zijn aanwezigheid
opluisteren dus. Zeer regelmatig (behalve als ik
mijn huiswerk niet had gemaakt of iets anders
had uitgespookt dat niet door de ouderlijke beu-
gel kon, dan was er zondag-niet-naar-voetbal-
arrest) mocht ik met hem mee. Achter op zijn
Sparta bromfiets, met mijn benen in de beide
fietstassen die aan de bagagedrager bevestigd
waren. We bekeken de wedstrijden vanaf de
staantribune (in mijn herinnering staat geschre-
ven dat die tribune door het leven ging als de
Glacis, o.i.d.) aan de zijde van de destijds over-
bekende draversbaan. Prachtige duels trokken
aan ons voorbij zoals de bekerwedstrijden 't
Gooi - Ajax en FC Hilversum - Feyenoord. En
natuurlijk de plaatselijke broederstrijd tussen de

gelen en de groe-
nen. Niet zelden
gespeeld voor af-
geladen tribunes. 
Eén thuiswed-
strijd van 't Gooi
is me altijd bijge-
bleven, het zal rond eind jaren '60 van de vorige
eeuw zijn geweest. Tegenstander was het
Utrechtse Velox. Het duel eindigde in een te-
leurstellend 1-1 gelijkspel. Het was de eerste
keer dat mijn toenmalige aanstaande verloofde
mee was naar een voetbalwedstrijd. Ondanks
het nogal matige resultaat had het gebeuren ons
kennelijk nogal opgewonden, want we beland-
den na afloop in de struiken van het aanpalende
Laapersveld. Ook dat treffen leverde een pun-
tendeling op, maar dan wel op een uitermate be-
vredigende wijze. Om het zo maar even uit te
drukken. Een aantal jaren later was zij mijn ex-
verloofde, maar dit terzijde. 
Een tijdje geleden kreeg ik van één van mijn bes-
te vrienden uit ons dorp een jubileumboek van
FC Hilversum in handen gedrukt. Ik heb het
met zeer veel interesse gelezen en bekeken. Het
leverde een groot aantal even fraaie als nostalgi-
sche herinneringen op aan de hierboven be-
schreven periode. 
Mijn geliefde Pa zal er, ten gevolge van zijn her-
senziekte, hoogstwaarschijnlijk en helaas niet of
nauwelijks nog iets van kunnen terughalen. En
dat is meteen ook het enige negatieve aspect van
deze teruggang in de tijd.  

Spreuk van de week: 
De dag die voorbij is komt nooit meer terug.

Hans ten Kortenaar
(reageren via h.kortenaar@planet.nl)

Buitenplaatsenwandeling met lunch

De lente is begonnen en geven
de buitenplaatsen weer kleur.
De prachtframboos staat in
bloei, maar ook de vogels zin-
gen weer uit volle borst hun

voorjaarslied. Tijdens deze ex-
cursie met een gids van
Natuurmonumenten maakt u
een wandeling van 12 kilome-
ter over de buitenplaatsen

Hilverbeek, Land en Bosch,
Jagtlust en Gooilust. Op elke
buitenplaats is er wel iets
unieks te ontdekken, zoals bij-
voorbeeld de zevenarmige mo-
numentale linde op Hilverbeek
en sporen van de vroegere be-
woners zoals duiventoren op
Jagtlust. Tussen de middag
staat op de idyllische plek bij
tuinderij Land en Boschzigt
een lunch voor u klaar. 
Voor wie: Volwassenen
Datum: 28 april 
Tijdstip: 10.00-15.00 uur
Kosten: Leden € 22,50

niet-leden € 27,50
Aanmelden: Vooraf aanmel-
den op www.natuurmonu-
menten.nl/bcgooienvechts-
treek of 035-656 30 80 
Vertrek: Parkeerplaats Hilver-
beek aan de Leeuwenlaan in 
‘s-Graveland

2012 is het jaar van de Historische Buitenplaatsen!
De ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen zijn een bijzonder stukje
cultureel erfgoed die de natuurgidsen van Natuurmonu-
menten u graag laten zien. 

Bridge-Instuif Bergplaats
Uitslag van 18-04-2012: 1. da-
mes Soek-Snel 66.2%, 2. dames
van Noort-Timmerman 59.8%, 3.
dames Berkhols-Hoogendijk
59.3%, 4. dames Blom 53.1%, 5.

mevr Portengen-hr Snel 50.0%, 6.
dames Boerhout Dogterom
49.4%, 7. hr en mevr Verhagen
47.5%, 8. dames van Beusekom-
van Dieren 45.6%, 9. dames

Bonink-Velthuijsen 45.0%, 10. da-
mes Piqeur-Maarhuis 40.6%, 11.
dames Stoker-Rhebergen 39.3%.
2 MEI LAATSTE-BRIDGE-
INSTUIF VAN DIT SEIZOEN

Even voorstellen... 

Vanaf woensdag 4 april werkt Angela bij Marinique Haarmode.
Angela is opgeleid door de B Academy en heeft daar vele certificaten 

behaald om allround te kunnen werken.
Ter kennismaking biedt Angela 20% korting aan op alle behandelingen die 

door haar verricht worden in de maand april bij Marinique Haarmode.

Graag tot ziens!  Marinique Haarmode 
Leeuwenlaan 2 • 1243 KC ‘s-Graveland • 0356563528

Autoschade voor alle merken
FERRARI BODYSHOP

-Schadeherstel voor alle automerken
-Gespecialiseerd in aluminium lassen
-Uitdeuken zonder spuiten
-Schade taxaties
-Directe afhandeling met uw verzekering
-Gratis haal en breng service 
-Gratis leen auto tijdens reparatie
-Uw meubels, keuken of radiator een nieuwe kleur
Ook daar doen we niet moeilijk over.

Cannenburgerweg 57G 1244 RH Ankeveen
035-6564109 info@bodyrepairshop.nl

Stephan Stalenhoef
• Verbouw
• Aanbouw
• Ramen 
• Deuren 
• Kozijnen 
• Dakkapellen 
• Zolderbetimmeringen 
• Badkamers 
• Keukens 
• Vloeren 
• Metselwerk 
• Gratis advies en een 

vrijblijvende offerte

Bruinjoost 8 • 1241 HN Kortenhoef
035 - 6560622 • 06 - 38776488
allround@kpnplanet.nl
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“Ik woonde nog in een boven-
woning aan de Oranjeweg, toe-
vallig tegenover Johan
Schouten, en ik fokte toen al ko-
nijnen. Ik ben altijd met veel
plezier lid geweest en trouwens
nog steeds kom ik regelmatig
langs”, vertelt de zeer vitale
Gerrit van Hooren die over een
paar maanden 90 wordt.
“Waarom je lid wordt van zo’n
club, is vooral dat je vaak kunt
deelnemen aan tentoonstellin-
gen. Je wilt jouw konijnen verge-
lijken met anderen”. 
Dat was ook een drijfveer voor
Johan Schouten om tien jaar la-
ter aan te sluiten bij de K.K.V.
“Bij mij speelt het wedstrijdele-
ment een grote rol. Ik wil laten
zien dat mijn konijnen er goed
uitzien. Het gaat om de eer om
prijzen te winnen”. En Johan
Schouten heeft in zijn konijnen-
loopbaan tientallen bekers en
ander lofbetuigingen gewon-
nen. Hij is een perfectionist die
in alles de beste wil zijn. Bij hem
geldt dat ook voor de sport (hij
was een gewaardeerd betaald
voetballer bij SC Gooiland) en
volgend jaar viert hij zijn 60-ja-
rig jubileum bij fanfare
Amicitia.

Pooltjes
Gerrit van Hooren heeft in z’n
tuin ongeveer 18 Pooltjes, dat
zijn kleine witte konijnen met
rode ogen. “Je hebt ze ook met
blauwe ogen, die zijn over het al-
gemeen wat levendiger dan die
met rode ogen. Ze zijn heel
klein, hoor. En ze wegen haast
niks, minder dan een kilo”.
Jarenlang was Gerrit liefhebber
van de Hollanders, een groter
ras. Daar is hij van afgestapt,
omdat hij de Pooltjes makkelij-
ker vindt om ze als ras goed te
onderhouden. “Voor mij is het
houden van konijnen ook een
vorm van afleiding. Ik moet ze
elke dag voederen, ik maak de
hokken schoon en ik bereid ze
voor op een tentoonstelling. Het
blijft mooi werk”. Daarnaast
fietst Gerrit nog elke dag naar
zijn volkstuin bij de Kattenbrug
aan de Kortenhoefsedijk. “Dat is
ook mijn lust en mijn leven.
Altijd lekker werken in de tuin,
ik heb sla in een kasje. En andij-
vie, tomaten, noem maar op.
Gezond en lekker”. Op de laatste
tentoonstelling in het clubhuis
aan de Kwakel won meneer Van
Hooren nog een eervolle 2e

plaats met een paar Pooltjes. 
Zijn eerste herinnering aan me-
dejubilaris Johan is trouwens
niet zo prettig. Net toen Gerrit
op een winterse dag aan de
maaltijd wilde beginnen, plofte
er een sneeuwbal pardoes in de
juspan. Die was toevallig af-
komstig van buurjongen Johan.

Kleindieren Liefhebbers
Nederland
Uit handen van voorzitter
Herman Blokker ontvingen de
twee jubilarissen een oorkonde
en een speld van de landelijke

bond met de fraaie naam
Kleindieren Liefhebbers Neder-
land, een overkoepelend orgaan
voor alle konijnen, cavia’s, klei-
ne knaagdieren, hoenders,
dwerghoenders, siervogels, wa-
tervogels en oorspronkelijke
duiven. Johan Schouten vertelt
nog wat over de strenge eisen die
de keurmeesters stellen aan het
fokken van konijnen. Hij heeft
Witte Weners, waarbij naast de
bouw, het type en de pels zeer
nauwkeurig wordt gelet op de
oorlengte. “Dat gaat echt op de
millimeter. De ideale lengte is

12,8 cm. Ik vind het een uitda-
ging om dat telkens weer zoveel
mogelijk te benaderen”. 
Hoewel de jeugd niet meer
warmloopt voor deze hobby is
het voor Gerrit en Johan en tal
van anderen nog dagelijks een
bron van vreugde om hun die-
ren te verzorgen. Na de officiële
plichtplegingen genoten de le-
den van de K.K.V. van een voor-
treffelijk diner, waar overigens
geen konijnenbout met sjalotjes
op het menu stond

In ‘t Swaentje twee jubilea bij Kortenhoefse Konijnenfok Vereniging

89-jarige Gerrit van Hooren al 60 jaar lid
DOOR: HERMAN STUIJVER

‘s-GRAVELAND- Vorige week zaterdag vierde de
Kortenhoefse Konijnenfok Vereniging in restaurant ‘t
Swaentje twee bijzondere jubilea. Gerrit van Hooren en
Johan Schouten werden door de landelijke bond onderschei-
den voor respectievelijk 60- en 50- jarig lidmaatschap. 

Foto (v.l.n.r.) Konijnenfokkers 
Gerrit van Hooren en Johan Schouten.

Iedere jongere uit Kortenhoef,
‘s-Graveland en Ankeveen kent
Trude Ruiter. Al veertien jaar is
zij het gezicht van het jongeren-
werk in Wijdemeren en nu
heeft de gemeente gekozen voor
een andere weg. Het is niet meer
accommodatiegebonden, maar
er zijn mensen aangenomen om
zich bezig te houden met sport
en maatschappelijke stages.  Dat
betekent ook einde oefening
voor Trude. Zij verlaat dan ook
met pijn in haar hart deze posi-
tie. 
‘Tijdens mijn opleiding zocht ik
een stageplek en ik was gek op
popmuziek. Ik kwam als jonge-
renwerker in Bussum terecht.
Toen ik daar klaar was zei mijn
stagebegeleider dat ze in ‘s-
Grave-land nog mensen zoch-
ten en dat hij dat wel wat voor
mij vond.’ Op 1 april 1998 be-

gon ze daar. Op 6 juni organi-
seerde ze de eerste disco. ‘Aan
de achterkant van
Voltage/Noord 6 hadden we
een lokaal, maar de voorkant
zag er uit als een discotheek.
Het was gelijk een succes.’ Elk
jaar in juli hielden ze ook een
schuimparty.
Uiteindelijk moesten ze daar
weg en gingen ze naar de Smoes
als en soort noodvoorziening.
Na vijf jaar zakten ze bijna door
de vloer en ging ze weer op zoek
naar een nieuwe locatie. Ze
kwam terecht boven de Fuik,
dat werd Upstairs. En nu moet
ze ook daar weg, helemaal weg.
Trude is inmiddels bijna 63 jaar,
dus dit stopt eigenlijk twee jaar
te vroeg. ‘Ik wilde mijn tijd ei-
genlijk volmaken in
Wijdemeren.’ Ook organiseerde
Trude altijd cursussen weer-

baarheid dat veel mensen trok.
Zaterdag organiseerde zij haar
laatste kinderdisco en de op-
komst was gigantisch. 150 kin-
deren waren in de kantine van
voetbalclub ‘s-Graveland in de
leeftijd van 10 t/m 14 jaar. ‘Het
werk was mijn passie. Ik heb zo
veel plezier gehad. Tijdens de
kinderdisco moest ik ook een
paar keer slikken.’ 
Tijdens de kinderdisco was er
een optreden van Schriek
Dance Centre, daarna waren
alle 150 kinderen aan het mee-
dansen en Trude zelf ook. De
muziek werd verzorgd door DJ
Tanno en DJ Danny. Ze deed
een afscheidswoordje waarna
iedereen riep ‘Trude! Trude!’
De tranen prikten achter haar
ogen. Aan het einde van de
avond moest iedereen naar bui-
ten. Daar was een spectaculaire
vuurspuwshow. Het leukste
vond ze het omgaan met deze
leeftijd. ‘Ik ben zorgzaam en
spontaan. Ik maakte met ieder-
een een praatje. Kinderen stor-
ten hun hart uit. En ik hoor het
anders bij andere wijkcentra,

maar bij mij is er nog nooit wat
gestolen.’ DJ Randy deed vroe-
ger de muziek, hij is inmiddels
dj in Panama in Amsterdam. ‘Ik
heb iedereen zien opgroeien.’
Trude is begaan met anderen en
weet alles van iedereen. Zelfs
van de kinderen die er al jaren
niet meer komen, zoals ik.
Trude zei dit tegen mij: ‘Jij ging
toen je klein was bij mij bij de
inloop, kinderfestival, kinder-
disco en knutselen. Later gaf je
samen met je moeder street-

dance les hier. En toen de
Smoes wegging maakte je een
doorstart als je eigen bedrijf, dat
vond ik geweldig en nu heb je je
eigen pand. Het enige wat er nu
nog te doen is in Kortenhoef.
Misschien kun je wat dingen
van mij door laten gaan.’ Dus
hierbij een woord van mij:
‘Trude, dat komt helemaal
goed! Ik heb veel geleerd van
jou en zal doen wat ik kan om
jouw ideeën door te laten gaan
hier in Kortenhoef.’ 

DOOR: BARBARA SCHRIEK

‘S-GRAVELAND - Deze zaterdag was de laatste kinderdisco ge-
organiseerd door Trude  Ruiter. Niet alleen zij gaat weg, maar
het hele jongerenwerk van Wijdemeren gaat weg. Het jonge-
renwerk zal op een andere manier verder gaan, zonder Trude.

Spectaculair afscheid jongerenwerker Trude Ruiter
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Van Hemert
installatiebedrijf

installatiebedrijf - gas - water - c.v. - ketels en onderhoud

0294 - 25 15 63 
De Paal 7-2, 1351 JB Almere

www.vanhemertverwarming.nl / info@vanhemertverwarming.nl

* installatie 

bestaat uit:

nieuwe gaskraan,

inlaatcombinatie, 

overstort, 

expansievat,

kamerthermostaat

Geldig tot 1 juli 2012

Nu een nieuwe 

Bosch HR Condens 3000W
compleet gemonteerd vanaf

€ 1.395,- All-in*

Per direct gezocht: Chauffeur-verhuizer
Van Leeuwen verhuizingen behoort tot het MKB en verzorgt hoofdza-
kelijk particuliere verhuizingen en diverse transporten. U werkt in een
betrokken en hecht team waar kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Aanbod: - Gunstige arbeidsvoorwaarden volgens CAO
- Goed salaris, met doorgroei mogelijkheden
- Afwisselend en zelfstandig werk
- Opleidingsmogelijkheden

Gaarne reacties t.a.v.: Frans van Leeuwen
T: 035- 656 35 17 E: info@verhuizers.nl

Clown en schaken 
‘s Morgens vanaf 11.00 uur is er
voor iedereen wel wat te beleven:
Voor de kinderen is er een lucht-
kussen, het spel eendjes vangen
en een schminkcorner. Verder
zal Clown Jeffa daar optreden
voor de jeugd. Clown Jeffa is
geen onbekende in Kortenhoef
en kan onder andere 20 verschil-
lende dieren vouwen van ballon-
nen. Met zijn knullige clowns-
treken tovert hij bij alle kinderen
een lach op het gezicht, je zou
bijna denken dat Bassie bij hem
in de leer is geweest.
Daarnaast is er een schaaksi-
multaan verzorgd door Patrick
Kreuning. Er zullen 10 borden
staan waar jong en oud het tegen
deze clubspeler kunnen opne-
men. Patrick is ook al geen on-
bekende in het dorp, zo organi-
seert hij al zeven jaar het
Wijdemeers schoolschaaktoer-
nooi en geeft hij ook schaakles
aan de jeugd, hiervoor heeft hij
een cursus gevolgd bij het Max
Euwe Centrum te Amsterdam.
Patrick, Jeffa en de schminkcor-
ner zullen actief zijn van 11.00
uur tot circa 15.00 uur.

Diverse optredens
Verder zullen er op het podium
voor het Wapen diverse artie-
sten optreden. Rond 11.00 uur is
de aftrap door Henk van
Beekum. Deze Gooise zanger is
vooral vertolker van het Neder-
landstalig lied, maar af en toe
wordt ook wel eens de taalgrens
overgestoken. Naast het eigen
werk zal hij ook werk van ande-
ren ten gehore brengen. In een
uur tijd zal hij ons prima weten
te vermaken. Vervolgens treden
dj’s B-Energy en Paul Joy op, hun
vrolijke dance-muziek is een pri-
ma opwarmertje voor dat de vol-
gende band aan zal treden. Beide
DJ’s hebben een ruime ervaring
in het clubcircuit en weten een
tent zo plat te spelen.

Rond 14.00 uur is het dan de
beurt aan Volgende X Beter.
Deze feestband speelt covers van
nationale en internationale ar-
tiesten, nummers van bands als
Peter Koelewijn en Blöf worden
moeiteloos afgewisseld met het
werk van Prince en The Doobie
Brothers. Zij zullen een lang en
spetterend optreden verzorgen
en u meenemen door de ge-
schiedenis van de popmuziek.
Vervolgens de topacts van
Danny Nicolay en Johan
Kettenburg die vroeg in de
avond hun opwachting zullen
maken. Laatstgenoemde is een
volkszanger die in de Jordaan
niet zou misstaan, hij is met zijn
Nederlandstalige repertoire een
prima artiest, die het werk van
anderen weet neer te zetten als-
of je naar de originele zangers
luistert. Een daverend optreden
staat Kortenhoef te wachten.
Danny Nicolay wordt wel de
vijfde Topper genoemd. Hij
heeft al diverse cd’s geprodu-

ceerd en hits gescoord met on-
der andere ‘De geur van je huid’.
In Nederland en Vlaanderen is
deze artiest algemeen bekend en
ook de aprés ski hutten in
Oostenrijk kennen hem al.
Naast eigen werk
zingt hij ook covers en medley’s
van o.a. Guus Meeuwis, maar
wat er voor Koninginnedag op
het programma staat, dat blijft
nog even een verrassing.
Na het drukke programma is er
binnen nog een rustig bijkomen
onder het genot van een drank-
je mogelijk. Uiteraard is er ook
de hele dag volop eten en drin-
ken, want van zo’n spektakel krijg
je nu eenmaal stevige trek.
Natuurlijk is daarbij ook aan de
kinderen gedacht. Dit geweld
kan natuurlijk niet zonder spon-
sors en vrijwilligers opgezet  wor-
den, daarom worden Druk-kerij
de Klapbrug,  De Gooise Deken
Cleaning,  Jaap Floor’s grond- ,
straat- en sloopwerken, Ronald
Groen, Clown Jeffa, Stefan
Hoefnagel, Ton de Jong, slijterij
de Meenthof, Serv en Frank (
licht en geluid ), en de stille spon-
sors, en alle vrijwilligers hartelijk
bedankt. Een Koninginnedag om
nooit te vergeten.

Op 30 april organiseren de cafés het Wapen van Kortenhoef en
de Bollie Blooper een groot feest bij het Wapen van Kortenhoef
en de Smidsbrug. Waar andere jaren onze dorpen leegliepen en
het publiek zich over Hilversum, Bussum en Amsterdam ver-
spreidde, wordt dit het jaar dat het publiek uit Hilversum,
Bussum en Amsterdam naar Kortenhoef komt.

Koninginnedag met Wapen van
Kortenhoef en Bollie Blooper 

BIBLIOTHEEK WIJDEMEREN
Tjalk 41, Loosdrecht,
� 035-582 54 88
Openingstijden:

• Maandag 14.00 - 20.30 uur 
• Woensdag 14.00 - 17.30 uur 
• Donderdag 18.30 - 20.30 uur 
• Vrijdag 10.30 - 13.00 uur

14.00 - 17.30 uur 
• Zaterdag 10.30 - 13.00 uur

Loodijk 9  •  1243 JA 's-Graveland  •  Tel: 035 - 656 00 61
www.schoutengroen.nl  •  06 - 54 960 836  •  06 - 51 236 335 
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Donor, Ja of Nee? Kort!
Gemeentehuis 
gesloten
In april en mei is het gemeentehuis op
de volgende dagen gesloten:
- maandag 30 april (Koninginnedag);
- donderdag 17 mei

(Hemelvaartsdag);
- vrijdag 18 mei;
- maandag 28 mei (2de Pinksterdag).

Twitterende 
wijkagenten
De wijkagenten van Wijdemeren,
Carl, Dennis en Herkem houden 
sinds kort het Twitter-account 
@wijkag_wijdemeren bij. Dit doen zij
in navolging van achttien collega’s in
de rest van de regio. Doel van de in-
zet van Twitter is dat geïnteresseer-
den zo een kijkje kunnen nemen in de
werkzaamheden van een wijkagent.
De inwoners van de gemeente kun-
nen op deze manier ook betrokken
worden bij wat er in de wijk gebeurt.
Denk hierbij aan getuigenoproepen,
preventieadviezen, opsporingsberich-
ten, enzovoort. Het is niet de bedoe-
ling dat inwoners incidenten gaan
melden via het Twitter-account: dit
kan via de telefoonnummers 0900
8844 of 112. Alleen als het incident
echt acuut is en dit in de tweet ver-
meld staat, is het toegestaan. 

Lever elektrische 
apparaten in
Traditie op Koninginnedag is de vrij-
markt: voor iedereen de kans om
oude spullen te verkopen. Vaak zitten
hier veel elektrische apparaten tus-
sen. Als u na de vrijmarkt nog elektri-
sche apparaten overhoudt, gooi deze
dan niet weg, maar lever ze in bij één
van de scheidingsstation van de
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst
(GAD) in Bussum, Hilversum, Huizen
of Weesp. De GAD zorgt er dan sa-
men met Wecycle voor dat deze wor-
den gerecycled. De eerste honderd in-
woners die vanaf 1 mei oude elektri-
sche apparaten en/of spaarlampen in-
leveren krijgen gratis de unieke
Wecycle-stuntvlieger. Ook worden er
500 kanskaarten uitgedeeld, met
kans op een luxe hotelovernachting.
Om u te helpen kleine elektrische ap-
paraten en kapotte spaarlampen te
verzamelen in huis, krijgt iedereen
een gratis inzamelbox mee. 

De 18-jarige Gertie Graas uit Vught is één
van de Nederlanders die wacht op een or-
gaandonor. Ze studeert voor onderwijsas-
sistent en leeft dankzij een steunhart. Ze
staat op de wachtlijst voor een donorhart. 

Waarom ben jij voor orgaandonatie?
“Vroeger wilde ik mij niet registreren als
donor, omdat ik het een eng idee vond.
Inmiddels weet ik hoe belangrijk het is. Op
mijn 17e werd ik erg ziek en het was seri-
eus mis. Ik had hartfalen vanwege een
ziekte in de hartspier. Op dit moment heb
ik tijdelijk een steunhart: een pompje in de
buikholte dat is aangesloten op batterijen.
Ik slik medicijnen en moet goed voor me-
zelf zorgen en niet ziek worden. De enige

manier waarop ik kan overleven en weer
de dingen kan doen die ik wil, is door het
krijgen van een donorhart.”

Wat is jouw oproep aan andere jon-
geren?
“Dat het iedereen zomaar kan overkomen
dat een donororgaan opeens noodzakelijk
is. Het is geen ver-van-je-bed-show. Laat je
keuze vastleggen in het Donorregister!”

Aanmelden?
Wilt u zich aanmelden als donor? 
Dat kan via de volgende website:
www.transplantatiestichting.nl. Hier vindt
u ook meer informatie over orgaantrans-
plantatie.

E-mailservice
Wilt u Wijdemeren Informeren ook 

per e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar 

communicatie@wijdemeren.nl

In dit nummer

Wie verdient
een lintje

Burgerzaken
extra geopend

Vacatures
gemeente

Officiële
bekendmakingen

Wegafsluitingen festiviteiten/evenementen
Houd rekening met de volgende ver-
keersmaatregelen in verband met
Koninginnedag, Dodenherdenking
en Bevrijdingsdag 2012

Ankeveen 
Zondag 29 april (Shantykoren-
festival) van 12.00-18.00 uur
Afgesloten is:
- Stichts End, vanaf de kruising met de A.

Voetlaan tot de kruising met de Stichtse
Kade.

Zondag 29 april (Ronde van Anke-
veen) van 18.00-21.15 uur
Afgesloten is:
- Stichts End/Hollands End, vanaf de krui-

sing Stichts End/Middenweg tot aan de
kruising Hollands End/Stichtse Kade.

Kortenhoef 
Maandag 30 april van 08.00-20.00 uur
Afgesloten zijn:
- het parkeerterrein van sporthal De Fuik;
- de Zuidsingel tussen de Julianaweg en

de Emmaweg.
Met op beide bovengenoemde plaatsen
een parkeerverbod vanaf 06.00 uur. 

Maandag 30 april van 11.00-20.00 uur
Afgesloten zijn:
- de parkeerhavens ter hoogte van de

Kerklaan 1-7.
Met een parkeerverbod vanaf 06.00 uur. 

Vrijdag 4 mei van 17.00-20.30 uur
Afgesloten zijn:
- de Van Heumenhof geheel en de

Parklaan gedeeltelijk tussen de Kerklaan
en de Anton Smeerdijkgaarde.

Met een parkeerverbod tussen de Van
Heumenhof en de Kerklaan en achter het
herdenkingsmonument. 

Loosdrecht 
Maandag 30 april van 07.00-20.00 uur
Afgesloten zijn:
- Nieuw-Loosdrechtsedijk tussen rotonde

Molenmeent en de Laan van Eikenrode
(omleiding via Tjalk en Rading);

- St. Annepad: éénrichtingsverkeer vanaf
de Frans Halslaan;

- St. Annepad: doodlopende weg.
Op deze dag geldt een parkeerverbod op
de Frans Halslaan en St. Annepad

Maandag 30 april van 10.00-12.00 uur
- Nieuw-Loosdrechtsedijk tussen rotonde

Molenmeent en Lindelaan;
- St. Annepad afgesloten richting Nieuw-

Loosdrechtsedijk;
- Nieuw-Loosdrechtsedijk tussen rotonde

Molenmeent en St. Annepad (omleiding
Laan van Eikenrode - Eikenlaan -
Molenmeent);

- St. Annepad vanaf de P. Potterlaan tot
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk;

- Jan Steenlaan, P. de Hooghlaan en P.
Potterlaan.

Vrijdag 4 mei (Dodenherdenking) van
19.40-20.45 uur
Afgesloten zijn:
- Oud-Loosdrechtsedijk/Rotonde Molen-

meent/Nieuw-Loosdrechtsedijk tussen
de ‘s-Gravelandsevaart en St. Annepad;

- Molenmeent vanaf de Frans Halslaan tot
rotonde Nieuw-Loosdrechtsedijk;

- Nieuw-Loosdrechtsedijk vanaf Laan van
Eikenrode tot rotonde Molenmeent.

Zaterdag 5 mei van 13.30-20.00 uur
Afgesloten zijn:
- Molenmeent tussen de Frans Halslaan

en de rotonde Oud-/Nieuw-Loosdrecht-
sedijk volledig en tussen de rotonde de
Rading en de Frans Halslaan gedeeltelijk.

Op deze dag geldt een parkeerverbod
voor de Frans Halslaan en St. Annepad.

Nederhorst den Berg
Donderdag 26 april t/m 4 mei
Afgesloten is:
- Parkeerterrein (voor de helft) tegenover

de bakker.

Zaterdag 28 april 18.00 uur t/m 1 mei
Afgesloten is:
- Parkeerplaats naast Het Plein (volledig)

en vrij van auto’s vanaf 28 april 18.00 uur.

Zondag 29 april 20.30 uur t/m 30 april
Afgesloten is:
- Voorstraat tussen de Brilhoek en de J.

van Ruysdaelstraat.
Gelijktijdig is het verboden te parkeren op
de Brilhoek tussen de Voorstraat en de J.
Israëlslaan (bij overtreding is de wegsleep-
regeling van toepassing).

Orgaandonatie? 
Gemeente Wijdemeren zegt ja!

Zo’n 200.000 jongeren die zijn geboren in 1993 ontvangen in april een brief
van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de deurmat. 
In deze brief krijgen de jongeren de vraag voorgelegd of ze orgaandonor 
willen zijn. En of ze die keuze vast willen leggen in het Donorregister.
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Wie verdient een lintje?

In alle dorpskernen van Wijdemeren zet-
ten mensen zich zonder eigen belang, en
in alle bescheidenheid, voor verschillen-
de doelen in: bijvoorbeeld voor de kerk,
een vereniging of hun naasten. Zij ko-
men misschien in aanmerking voor een
Koninklijke Onderscheiding. Kent u ie-
mand die een lintje verdient? Draag die-
gene dan voor. 

Zorgvuldige behandeling
De behandeling van een aanvraag kost
behoorlijk wat tijd. Daarom is het be-
langrijk uw aanvraag tijdig in te dienen.
Is het de bedoeling dat de onderschei-

ding tijdens de zogenoemde ‘lintjesre-
gen’ vlak voor Koninginnedag wordt uit-
gereikt? Dien de aanvraag dan voor 1
augustus het jaar ervoor in. Gaat het om
een uitreiking tijdens een andere gele-
genheid, dan is het noodzakelijk de aan-
vraag tenminste zes maanden van tevo-
ren in te dienen. 

Hoe voordragen?
Wilt u meer informatie over het voordra-
gen van een persoon? Neem dan contact
op met de secretaresse van de burge-
meester via telefoonnummer: (035) 65
59 518. Wie verdient volgens u een lintje?

Wie verdient er volgens u een Koninklijke Onderscheiding? Voor 2013 kunt u
hem of haar tot 1 augustus 2012 voordragen. 

Burgerzaken langer open op maandagmiddag

Voor 1 mei aanvragen
Als uw kind nog geen paspoort of identi-
teitskaart heeft en u wilt deze zomer naar
het buitenland: vraag deze dan voor 1
mei aan. De precieze levertijd kunt u vin-
den op www.wijdemeren.nl (kijk onder
‘Actueel’ en vervolgens ‘Wachttijden reis-
documenten’), de levertijd verschilt we-
kelijks. Aanvragen na 1 mei kunt u waar-
schijnlijk pas na de zomervakantie (1 sep-
tember 2012) afhalen. 

Meenemen
Voor het aanvragen van een eigen reis-
document voor uw kind neemt u het vol-
gende mee:
- schriftelijke toestemming van beide ou-

ders;
- paspoorten van beide ouders;
- eventueel andere reisdocumenten die

uw kind bezit;
- nieuwe pasfoto;

- let op: uw kind moet zelf ook aanwezig
zijn bij de aanvraag van een reisdocu-
ment.

De kosten van een reisdocument voor
uw kind zijn:
- identiteitskaart kinderen 

onder de 14 jaar: € 30,-
- identiteitskaart kinderen 

boven de 14 jaar: € 40,-
- paspoort: € 48,50

Burgerzaken extra geopend
Door de verwachte extra drukte is
Burgerzaken langer geopend op maan-
dagmiddag. De gewijzigde openingstij-
den gelden tot en met maandag 25 juni. 

De openingtijden zijn nu als volgt:
- maandag, dinsdag, donderdag en vrij-

dag: 08.30 - 12.30 uur
- woensdag: 08.30 - 15.00 uur
- maandagmiddag: 15.00 - 19.00 uur

U kunt ook een afspraak maken, zodat u
minder lang in de rij hoeft te staan. Een
afspraak maken kan door te bellen naar
telefoonnummer: 14 035.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met burgerzaken op telefoon-
nummer: 14 035 of (035) 65 59 595. U
kunt ook kijken op www.wijdemeren.nl
(Ga naar ‘Actueel’ en vervolgens
‘Wachttijden reisdocumenten’). 

Vanaf 26 juni vervalt de geldigheid van kinderbijschrijvingen in paspoorten.
Kinderen moeten vanaf die dag een eigen paspoort of identiteitskaart bezit-
ten om naar het buitenland te kunnen reizen. Hierdoor is het de komende tijd
drukker bij Burgerzaken. Ook is de levertijd van een eigen identiteitsbewijs
voor kinderen langer dan normaal. Voor andere inwoners, die niet onder de
maatregel vallen, geldt de normale levertijd van een week.

Wij zoeken op korte termijn:

Een administratief medewerker Bedrijfsbureau m/v
30 tot 36 uur, indicatieve functieschaal 6, max. € 2.450,-

De functie
De administratief medewerker Bedrijfsbureau verricht secretarieel administratieve werkzaamhe-
den voor de afdeling. Taken: verzorgt onder andere managementrapportages m.b.t. planning,
voortgang, personele aspecten, communicatie, verantwoordelijk voor de begraafplaatsadminis-
tratie, beheert operationeel het applicatiesysteem t.b.v. de begraafplaatsadministratie, onder-
steunt de organisatie en draagt mede zorg voor een efficiënt en effectief verloop van de werk-
processen, ondersteunt burgerparticipatie, als belangrijk speerpunt van de afdeling, in inrichting,
beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Een medewerker Beleid en Gegevensbeheer/
Civiele Techniek m/v

36 uur, indicatieve functieschaal 8, max. € 3.042,-

De functie
De medewerker van de afdeling Beheer Openbare Ruimte verzorgt het civiel-technisch gegevensbeheer en groeit mee in de ontwikkelingen. Taken: het adviseren bij
de beleidsmatige kaders met betrekking tot het cluster Beleid en Gegevensbeheer, verzorgen van het integraal gegevensbeheer, adviseren bij de voorbereiding, uit-
voering en nazorg van projecten, het operationeel beheren van het applicatiesysteem, het opstellen van onderhoudsschema’s en onderhoudsbegrotingen, het toezien
op de uitvoering van uitbestede taken aan derden en het bewaken van de kwaliteit en voortgang hiervan. 

Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd in één van deze vacatures? Ga dan naar www.wijdemeren.nl en klik aan de rechterkant op ‘Werken voor Wijdemeren’. Hier vindt u de volledi-
ge vacaturetekst en de procedure hoe te reageren. 
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Bouwen
en wonen

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 277: vervangen ramen door

openslaande deuren (10.04.12)

- Zuidereinde 49: herstellen van de Gnoe stallen

(12.04.12)

Kortenhoef
- Emmaweg ter hoogte van nr. 87: vervangen

beschoeiing (05.04.12)

- Zuwe 20 ws03: bouwen woonboot (13.04.12)

Loosdrecht
- Rading 94b: plaatsen bijgebouw (03.04.12)

- Vrijheid 14: sloopmelding asbest (12.04.12)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 9: kappen twee essen en één els

(05.04.12)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwik-

keling, tel. (035) 65 59 557. U kunt geen ziens-

wijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Emmaweg ter hoogte van nr. 87: vervangen

beschoeiing (16.04.12)

- Ireneweg 22: wijzigen gevel (19.04.12)

- P.J.G.Gabriëlgaarde 28: plaatsen dakkapel

(19.04.12)

Loosdrecht
- Lindelaan 108: uitbreiden school (16.04.12)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 125a: plaatsen mest-

opslag (16.04.12)

- Oud-Loosdrechtsedijk 143: maken ligplaats

voor een woonboot, een steiger en een inrit

(16.04.12)

- Oud-Loosdrechtsedijk 256c: vervangen en

verlengen balkon (17.04.12)

- Rading 60: uitbreiden luchtfiltratie (19.04.12)

- Tjalk 59: kappen esdoorn (13.04.12)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 50: uitbreiden woonhuis en ge-

deeltelijk slopen woning (16.04.12)

- Dammerweg 9: kappen twee essen en één els

(19.04.12)

- Dammerweg 92 ws01: plaatsen berging en

beschoeiing (19.04.12)

- Veenderij 56: plaatsen dakkapel voor- en ach-

terzijde (17.04.12)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de be-

slistermijn van de volgende aanvragen met zes

weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 158c: vernieuwen van

beschoeiing 

- Oud-Loosdrechtsedijk 289: vervangen van be-

schoeiing en de aanleg van een insteekhaven

Verkeer
Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- Oranjeweg t.h.v. huisnr. 106, Kortenhoef: op-

heffen gereserveerde gehandicaptenparkeer-

plaats in verband met omstandig-

heden belanghebbende (25.04.12)

- Ireneweg t.h.v. huisnr. 17,

Kortenhoef: opheffen gereserveer-

de gehandicaptenparkeerplaats in ver-

band met omstandigheden belanghebbende

(25.04.12)

- A.W. van Voordenlaan 25, Kortenhoef: aan-

leggen gereserveerde gehandicaptenparkeer-

plaats in verband met handicap belangheb-

bende (25.04.12)

U kunt de verkeersbesluiten vanaf vandaag de

komende zes weken inzien in de hal van het ge-

meentehuis en in de bibliotheek, Tjalk 41,

Nieuw-Loosdrecht. U kunt - als belanghebben-

de - gedurende deze termijn een bezwaar-

schrift indienen bij burgemeester en wethou-

ders. 

Festiviteiten
Verleende vergunningen/
ontheffingen

Ankeveen
- SOFA en Ankeveense IJsclub, terrein Stichts

End 23 e.o.: viering Koninginnedag, 125-jarig

bestaan IJsclub en Ronde van Ankeveen van

26 t/m 30 april 2012 (19.04.12)

- SOFA en Ankeveense IJsclub, tent op terrein

Stichts End 23: ontheffing Drank- en

Horecawet t.b.v. festiviteiten van 26 t/m 30

april 2012 (19.04.12)

Kortenhoef
- Oranje Comité Kortenhoef/’s-Graveland,

Zuidsingel en Sporthal De Fuik: activiteiten

rond Koninginnedag, Bevrijdingsdag en

Dodenherdenking op 28 en 30 april en 3 en 4

mei 2012 (18.04.12)

- Dirk’s Sport Café, Zuidsingel 54: ontheffing

Drank- en Horecawet feestavond i.h.k.v.

Koninginnedag op 28 april 2012 (18.04.12)

Loosdrecht
- Stichting SLOEP: Nieuw-Loosdrechtsedijk,

weilanden tussen nummers 6 en 8, perceel

nummer 23 en Molenmeent, Feestweek van

27 april t/m 5 mei 2012 (16.04.12)

- Cafetaria De Schakel, Nieuw-Loosdrechtsedijk

26: ontheffing Drank- en Horecawet i.h.k.v.

Koninginnedag op 30 april 2012 (18.04.12)

Nederhorst den Berg
- Oranjevereniging Nederhorst den Berg, RK-

kerk en Willibrordkerk: herdenkingsplichtig-

heid op 4 mei 2012 (18.04.12)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de

verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het ge-

meentehuis (bij cluster Vergunningen).

Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn

schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift in-

dienen. 

Kennisgeving 
incidentele festiviteiten 
- De Veenscheplas, Stichts End 50 op 1 juni

2012 

- De Veenscheplas, Stichts End 50 op 24 mei

2012 

- Café Zomerlust, Zuidereinde 2 op 27 april

2012

- TV De Rading, ‘t Jagerspaadje 22 op 2 juni

2012

- HMHC, ‘t Jagerspaadje 24 op 16 juni 2012

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedu-

re van toepassing.

Aangevraagde
vergunningen/ontheffingen 
’s-Graveland
- Stichting Natuurmonumenten, Buitenplaats

Boekesteijn: openluchtconcert op 1 en 2 juni

2012

Kortenhoef
- Winkeliersvereniging De Meenthof: braderie

Binnenplein WC De Meenthof op 2 juni 2012

- St./Ver. De Drie Dorpenloop, vanaf de

Zuidsingel (sporthal De Fuik): Drie Dorpenloop

op 3 juni 2012

- PRC Kortenhoef, Zuidsingel (sporthal De Fuik):

Avondvierdaagse van 5 t/m 8 juni 2012

- Speeltuin De Eekhoorn, E. Mooylaan:

Nationale Straatspeeldag op 13 juni 2012

Loosdrecht
- Cafetaria Van Dijk, Nootweg 57a: aanvraag

wijziging ontheffing terras

- Nederlands Gereformeerde Kerk, Oud-

Loosdrechtsedijk 124: planten- en boeken-

markt op 12 mei 2012

Nederhorst den Berg
- Stichting Nederhorst den Berg Actief, par-

keerterrein aan de Blijklaan: Zomerspektakel

2012 van 6 t/m 8 juli 2012

- Stichting Opera op de Nederhorst, Slotlaan 3:

openluchtuitvoering opera op 8, 9 en 10 juni

2012

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee

weken vanaf vandaag inzien in het gemeente-

huis (bij cluster Vergunningen).

Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn

schriftelijk een zienswijze indienen. 
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Het Bewonersloket
is 24 uur per dag
geopend!

www.wijdemeren.nl

Volg de gemeente 

nu op Twitter
De gemeente Wijdemeren is ook actief op Twitter.

Volg de gemeente via gemwijdemeren. 

U blijft op deze manier op de hoogte van het 

laatste gemeentelijke nieuws. 

Ter inzage

U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in

Loosdrecht. Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 557.

Bezwaar indienen

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift

indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD, Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening

Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het indienen bezwaar stelt dit niet uit.

Is een uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige voor-

ziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam (postbus 75850,

1070 AW, Amsterdam).

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van het ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook

mondeling indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel.

(035) 65 59 557. 

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd

beroepschrift indienen bij de rechtbank in Amsterdam, Sector bestuursrecht (Postbus 75850,

1070 AW, Amsterdam).
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Gastouderopvang net als thuis!
Zoekt u opvang voor uw kind na schooltijd, tijdens 

roostervrije dagen en in de schoolvakanties dan kunt u 
terecht bij Gastouderbureau Gooi en Eemland. 

Wilt u meer weten of wilt u misschien zelf 
gastouder worden? Neem dan contact op met 

de medewerkers van het gastouderbureau.

035 - 628 13 81
www.gastouderbureau.net - info@gastouderbureau.net

Nog ruim een maand te gaan en
dan is het zover: het eerste eigen
concert van ‘t KOOR!
Onder leiding van de dirigen-
ten Hans C. Janssen en Michiel
van Laarhoven en met Ludmila
de Klerk aan de vleugel wordt
elke donderdag hard gerepe-
teerd om op 2 juni een mooie
prestatie te kunnen leveren.
Niets wordt aan het toeval over-
gelaten en laatst is zelfs een
stemcoach een avond op be-
zoek geweest om ‘t KOOR! nog
beter uit de verf te laten komen.
Maar wij doen het niet alleen,
want het concert zal worden
verzorgd in samenwerking met
het Regionaal Concertorkest
van muziekvereniging Wils-
kracht uit Amersfoort. Dit is
een uit circa 60 leden bestaand
symfonisch blaasorkest met
muzikanten uit de regio
Amersfoort. Koor en orkest

zullen elk een aantal eigen wer-
ken ten gehore brengen en
daarnaast uiteraard ook geza-
menlijk optreden, zodat elke
muziekliefhebber wat van zijn
of haar gading zal kunnen vin-
den.

Aan de ambiance zal het zeker
niet liggen, want het concert
vindt plaats in studio 1, de één
na grootste studio van het
MCO (Muziekcentrum van de
Omroep). Thans thuishaven
van de Radio Kamer Filhar-
monie en geroemd om zijn
akoestiek. Deze mooie concert-
zaal, die ook regelmatig wordt
gebruikt voor Tv-opnamen,
biedt plaats aan ca. 300 toe-
schouwers.

Het merendeel van onze bijna
70 leden heeft de koorzang ge-
leerd van Hans C. Janssen, maar
aan dit tijdperk zal na 2 juni een
eind komen. Tijdens het con-
cert zal hij namelijk letterlijk en

figuurlijk het stokje overdragen
aan Michiel van Laarhoven. 
Kortom: het belooft in alle op-
zichten een gedenkwaardige
avond te worden.
Als u hierbij wilt zijn (en wie wil
dat nou niet) dan kunt u vanaf 1
mei kaarten bestellen via onze
website www.tkoor.nl 
De kaarten inclusief één con-
sumptie kosten € 12,50 voor
volwassenen en € 6,50 voor kin-
deren t/m 12 jaar.

Het MCO is gelegen aan de
Heuvellaan 33 in Hilversum en
er is voldoende parkeergelegen-
heid in de omgeving. De zaal is
open vanaf 19.30 uur en het
concert begint om 20.00 uur.
Om ca. 22.00 uur verwachten
wij klaar te zijn, maar daarna
nodigen wij u nog van harte uit
voor een gezellige nazit in het
Muziekcafé.
Heel graag tot 2 juni! 

PR Commissie ‘t KOOR!

Concert zaterdag 2 juni - MCO Hilversum

De rododendrons 
van Gooilust

Excursie 
Op 27 april van 19.30 tot 21:00
uur organiseert Natuurmonu-
menten een excursie op
Gooilust, ook wel bekend als het
bos van Blaauw. Laat u tijdens
deze excursie, van 5 kilometer,
verrassen door de kleuren en
geuren van de prachtige rodo-
dendrons. Daarnaast besteedt
de gids aandacht aan de rijke ge-
schiedenis van de excentrieke
vroegere bewoner Frans Blaauw
en zijn bijzondere verzameling
aan planten en dieren. 

Voor wie: Volwassenen
Datum: 27 april 
Tijdstip: 19.30-21.00 uur
Kosten: Leden € 5,00

niet-leden € 8,00
Aanmelden: www.natuurmo-
numenten.nl/bcgooienvechts-
treek of 035-656 30 80 
(minimaal 1 dag van tevoren)
Vertrek: Informatiepaneel
Parkeerplaats Gooilust, Zui-
dereinde 49, 1243 KL ‘s-Gra-
veland.

Gooilust is één van de mooiste buitenplaatsen van
Natuurmonumenten en zeker in het voorjaar, met de prach-
tig bloeiende rododendrons, echt een bezoek waard. 

INGEZONDEN BRIEVEN
Zonder naam en adres van de afzender worden door ons niet ge-
plaatst. Uitgever behoudt zich het recht voor kopij te weigeren die niet
stroken met haar normen cq beleid; dit zonder opgaaf van redenen.



Dodenherdenking
Op de avond van 4 mei herden-
ken wij in het bijzonder de
slachtoffers die gevallen zijn tij-
dens de Tweede Wereldoorlog
en hierna tijdens oorlogshande-
lingen. Wij nodigen alle burgers
uit, jong en oud, deze herden-
king bij te wonen.
Wij verzoeken u als eerbetoon
aan al onze gevallenen, de vlag
halfstok te hangen. 
19.10 uur Vertrek ‘Stille tocht’-
vanaf de Wilhelminahof naar
het herdenkingsmonument bij
het van Heumenhof te Korten-
hoef.
19.30 uur Bij het monument
voor de gevallenen in het van
Heumenhof hebben leden van
de Scoutinggroep Klaas Toxo-

peus een erewacht gevormd en
brengt muziekvereniging
Amicitia muziek ten gehore.
Enkele sprekers, o.a. een van de
afgevaardigden van het College
en leerlingen van de basisscho-
len n.a.v. een gedichtenwed-
strijd, zullen spreken over oor-
log en vrede, onderdrukking en
vrijheid in relatie tot het verle-
den en het heden.
19.55 uur Kranslegging door le-
den van het gemeentebestuur
van Wijdemeren, gevolgd door
afvaardigingen van de
Oranjecomités van Ankeveen
en Kortenhoef-’sGraveland.
19.59 uur The Last Post door
trompettist 
20.00 uur Twee minuten stilte.
20.02 uur Het Wilhelmus door

Amicitia gespeeld.
Hierna kunnen afgevaardigden
van verenigingen, politiek,
scholen en andere organisaties
en de burgerij bloemen leggen
bij het monument.
20.05 uur De aanwezigen wor-
den verzocht om bij het verlaten
van het terrein achter de organi-
satie een route langs het monu-
ment te maken.

Ouderenvoorstelling en Dodenherdenking

Oranjecomité ook op 3 en 4 mei actief

Voorzitter Wout Goetzee ver-
welkomt in zijn openingstoe-
spraak enkele speciale gasten,
waaronder mevrouw Flick, ach-
ternicht van Lucas Hofland,
stichter van het museum, vrien-
den van de Academie van
Mineralogie van Antwerpen en
de burgemeester van Laren,
Elbert Roest. Wout Goetzee
schetst in het vogelvlucht hoe
het museum zich heeft ontwik-
keld. Hij dankt alle medewer-
kers voor de organisatie en Jan
en Marieke Lambert voor het
initiatief van deze tentoonstel-
ling. Omdat de gemeente Laren
het museum altijd ondersteunt,
krijgt de burgemeester boeken-
steunen van tweehonderd mil-
joen jaar oud verkiezeld hout,
uit Arizona. 

Ida
Jan Lambert vertelt hoe hij deze
tentoonstelling heeft bedacht:
“Veertig jaar...wat zullen we
doen, veertigduizend jaar terug-
gaan, vierhonderdduizend,
veertig miljoen? We komen uit
op 65 miljoen jaar terug, en be-
steden aandacht aan de ontwik-
keling van zoogdieren in de
richting van de mens”. Nee hoor,
wij stammen helemaal niet af

van de apen.(zucht van verlich-
ting), wij hebben wel dezelfde
voorouders (mwah). Jan
Lambert laat een plaatje zien
van Ida, een klein aapachtig
meisje dat in 1982, vrijwel com-
pleet, gevonden is. Ida
(Darwinius Masillea) is waar-
schijnlijk 47 miljoen jaar oud en
zij zou onze voorouder kunnen
zijn. “Het moet nog een jong
meisje geweest zijn, want ze
heeft twee wisselkiezen (net als
mensen) en haar handjes zijn
echt handjes met vingers en na-
gels. Het zijn geen klauwen
meer”. Jan Lambert spreekt
haast eerbiedig. 
“Ze is voor één miljoen dollar op
een beurs in Hamburg verkocht
aan een museum in Oslo. Ida is
zes keer gekopieerd. Eén kopie is
in het bezit van Naturalis in
Leiden. Naturalis heeft Ida ter
beschikking gesteld aan het
GMH voor deze tentoonstel-
ling”. Levendig vertelt Jan
Lambert over de andere mens-
achtigen die miljoenen jaren ge-
leden geleefd hebben. We ma-
ken kennis met Lucy, ruim 3
miljoen jaar, met Turkana Boy,
één miljoen jaar oud. De meest
aantrekkelijke is Willem, de
vriendelijke Neanderthaler. We

zien hoe Lucy door paleontolo-
gen in Oost Afrika gevonden is.
Botje na botje. Indrukwekkend.
Te zien in het GMH.
Verwondering? Bewondering!
Veel vrijwilligers van het
Geologisch Museum Hofland
komen uit het onderwijs, waren
in hun werkzame leven univer-
siteitsdocent, of leraar aardrijks-
kunde of biologie. En dat merk
je. Het vertellen over hun vak,
het kennis overbrengen zit hen
in het bloed. Educatie staat hoog
in het vaandel bij de mensen die
dit museum met zoveel passie
beheren. Dat haalt de burge-
meester van Laren, Elbert Roest,
in zijn speech ook aan. Hij prijst
de vrijwilligers die zich zo voor
het museum, de jubileumten-
toonstelling en deze feestelijke
dag hebben ingezet: “Deze ge-
neratie vrijwilligers is werkelijk
van uitzonderlijke kwaliteit”. Als
hij dan ook nog hun doorzet-
tingsvermogen, kennis en ex-
pansiedrift prijst, blozen de ze-
stig vrijwilligers tot in hun tenen
van trots.

Regionale betekenis
Dat mag ook wel want het mu-
seum is van regionale en lande-
lijke betekenis. “Het is een parel
in een gebied waar veel opgra-
vingen gedaan zijn, hier in het
Gooi. En zal ook nog veel meer
gaan betekenen voor scholen en
ver daarbuiten”, zegt de burge-
meester. Helaas is hij de cheque,
het cadeau van het Larense ge-
meentebestuur, vergeten mee te
nemen. Maar zijn verontschul-
digingen zijn zo charmant dat

de voorzitter, de heer Goetzee,
ze vriendelijk aanvaardt. Na alle
lovende woorden en feestelijke
bloemen is het tijd voor de offi-
ciële opening van de jubileum-
dag en tentoonstelling. Alle be-
zoekers gaan naar buiten, krij-
gen een oorlam, en de burge-
meester ontsteekt het kanon, na
uitleg van een van de Stads-
kanonniers Amersfoort. Als de
knal geklonken heeft en de rook
is opgetrokken, komt een
Neander-thaler uit de deurope-
ning. Hij is het verleden. Daarna
komt een heer in pak: het heden.
Tenslotte een vrouw met een
klein kindje op haar arm: de toe-
komst. Een prachtig, betekenis-
vol beeld, dat precies aangeeft
waar het museum voor staat:
verleden, heden en toekomst.
Tenslotte wordt een groot lint
ontrold waarop de titel van de
tentoonstelling staat: “En
toen.....kwam de mens”.

Geroutineerd knipt de burge-
meester het lint door en dan
stroomt iedereen het museum in.
Inderdaad, een en al verwonde-
ring! Interessant, indrukwekkend
en je ziet dat het museum veel en
veel meer is dan het stenenmuse-
um, zoals het begonnen is. 

Lintje
Als klap op de vuurpijl gaat de
burgemeester op een krukje
staan, draait zijn ambtsketen om
zodat het rijkswapen voor komt
te hangen, want hij spreekt na-
mens Hare Majesteit. “Het heeft
Hare Majesteit behaagd de heer
Jan Lambert voor al zijn activi-
teiten te maken tot lid in de orde
van Oranje Nassau!” Jan pinkt
een traantje weg en zijn klein-
kinderen maken foto’s. De wijn
stroomt rijkelijk en het blijft nog
lang onrustig in Laren.www.ge-
ologischmuseumhofland.nl

DOOR: KARIN VAN HOORN

Op een steenworpafstand van Wijdemeren, op de weg naar
Laren, tegenover La Place, staat het Geologisch Museum
Hofland. Het museum bestaat veertig jaar. Veertig jaar ver-
wondering. Om dat te vieren is een tentoonstelling ingericht
die laat zien hoe mens en dier zich door miljoenen jaren heen,
hebben ontwikkeld: “En toen...kwam de mens”. De tentoon-
stelling werd op 19 april jl. officieel geopend.

En toen..... kwam de mens

Voor alle inwoners ouder dan 60 jaar wordt er op donderdag 3
mei een ouderenmiddag georganiseerd in De Dobber. In sa-
menwerking met de Vrienden van Veenstaete is er een mid-
dagvoorstelling. De artiest Bastiaan Verhorst zorgt voor inter-
actief entertainment met het programma ‘3x3=9,
Herinneringen aan de schooltijd’. Koffie, thee en een drankje
worden geserveerd. De toegang is geheel gratis.

Het college heeft in 2008 voor
de bouw van twee woningen
achter Emmaweg 35 in
Kortenhoef een bouwvergun-
ning fase 1 verleend. Op 7 fe-
bruari 2012 deed de rechtbank
uitspraak over het bezwaar dat
hiertegen was ingesteld.
Daarbij oordeelde de recht-
bank dat de motivatie van de
belangenafweging door de ge-
meente aangevuld moet wor-
den. Burgemeester en wethou-
ders besloten op 27 maart

2012, om procesmatige rede-
nen, tegen deze uitspraak in
hoger beroep te gaan en tegelij-
kertijd een nieuwe beslissing
op bezwaar te nemen. Besloten
is om het hoger beroep in te
trekken. Wel blijft de nieuwe
beslissing op bezwaar gehand-
haafd. Door de motivatie van
de belangenafweging aan te
vullen geeft het college uit-
drukking aan de uitspraak van
de rechtbank op 7 februari
2012.

WIJDEMEREN - Burgemeester en wethouders trekken het
hoger beroep inzake ‘Emmaweg 35’ in. Hiermee meent het
college een duidelijker en eenduidiger situatie te creëren
voor de belanghebbenden.

Gemeente trekt hoger
beroep Emmaweg in

Onder het motto: “fietsen met
verhalen” opent Fietsgilde ’t
Gooi het seizoen 2012 op
woensdag 2 mei met de dag-
tocht “Zodden en Trilveen”. De
tocht start om 10.00 uur vanaf
de Kerkbrink in Hilversum
(Museum). Tijdens deze tocht,
langs plassen, door veengebie-
den, polders en schilderachtige

dorpjes vertelt een ervaren gids
over de natuur en de historie
van dit gebied. Deelname aan
deze tochten kost € 3.00 p.p.
Voor de dagtocht s.v.p. zelf lun-
ch meenemen. Voor meer in-
formatie over deze en de overige
tochten van Fietsgilde ’t Gooi,
zie www.fietsgilde.nl 

Fietsgilde ‘t Gooi
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Lezers schrijven:

In de Wie Wat Waar van 18 april
jl. schrijft Wim Steman over het
door hem gehouden onderzoek
onder de kop
‘Wegcategoriseringsplan
Wijdemeren verworpen door
inwoners’. Deze conclusie is wat
kort door de bocht, om maar in
verkeerstermen te blijven. Ook
besluit hij met: “Deze resultaten
zijn betrouwbaar en significant
en kunnen een duidelijke basis
vormen voor besluitvorming
door beleidsverantwoordelij-
ken.” Ik spreek de hoop uit dat
de beleidsverantwoordelijken
nog eens kritisch naar het on-
derzoek van de heer Steman kij-
ken en ik zal uitleggen waarom.
Het wegcategoriseringsplan
voor de gemeente Wijdemeren
raakt alle inwoners van de ge-
meente en waarschijnlijk ook
een flink aantal inwoners van
andere (omliggende) gemeen-
ten die gebruik maken van de
wegen binnen de gemeente
Wijdemeren. In de statistiek
worden al deze inwoners teza-
men de populatie genoemd.
Het is niet duidelijk wie de heer
Steman tot de populatie van zijn
onderzoek rekent.
Omdat het ondoenlijk is de ge-
hele populatie te onderzoeken

wordt statistisch onderzoek ge-
daan op een gedeelte van de
populatie. Dit wordt de steek-
proef genoemd. Deze steek-
proef moet voldoende groot
zijn, in dit geval dus voldoende
inwoners bevatten, om be-
trouwbare en relevante onder-
zoeksresultaten op te leveren.
Daarnaast moet de steekproef
ook representatief zijn voor de
populatie. Dus een afspiegeling
van de populatie vormen. Ook
op dit punt geeft het onderzoek
van de heer Steman geen duide-
lijkheid. Geografische spreiding
is niet per definitie een goede
indicator van representativiteit.
Er zijn diverse methoden om te
bepalen welke elementen van
de populatie binnen de steek-
proef vallen. Door de wijze
waarop de heer Steman zijn on-
derzoek heeft opgezet heeft hij
impliciet gekozen voor selectie
door non-respons. De inwoners
die niet hebben gereageerd zit-
ten niet in de steekproef. Daarin
schuilt een risico. Je kent im-
mers de mening van de inwo-
ners die niet gereageerd hebben
niet. Die mening kan echter
grote invloed hebben op de on-
derzoeksresultaten. Het is een
bekend fenomeen in de statis-

tiek dat bij selectie door non-re-
spons bepaalde groepen  uit de
populatie ondervertegenwoor-
digd zijn. Hierover heeft o.a. het
CBS uitgebreid gepubliceerd.
Ook komt selectiviteit door het
onderwerp van het onderzoek
regelmatig voor. Niet iedereen
binnen de populatie vindt het
onderwerp van het onderzoek
even interessant of belangrijk.
Dit heeft invloed op de beslis-
sing om wel of niet mee te doen
aan het onderzoek. Ook dit
fenomeen kan hier een rol spe-
len.
Over het algemeen biedt (statis-
tisch) onderzoek, mits zorgvul-
dig uitgevoerd, een goede basis
voor het nemen van beslissin-
gen. Helaas voldoet het onder-
zoek van de heer Steman, hoe
goed het ook bedoeld is, niet
aan de vereiste zorgvuldigheid.
Daarom kan ik de claim van de
heer Steman dat zijn onderzoek
betrouwbare en significante re-
sultaten heeft opgeleverd niet
onderschrijven en adviseer is de
beleidsverantwoordelijken,
wanneer behoefte is aan nader
onderzoek, dit op een zorgvul-
dige wijze uit te (laten) voeren.

Nico van Zanten

Wegcategoriseringsplan Wijdemeren 

Komen deze beelden 
u bekend voor?
Woensdagmorgen 11 april j.l.
stonden de 2 witte beelden op
het trottoir voor de R.K. St.
Martinuskerk te Ankeveen.
Navraag bij vele dorpsgenoten
maakte niet duidelijk van wie
deze beelden afkomstig zijn.
De tuinploeg van de St.
Martinusparochie heeft zich
erover ontfermd en de beelden
donderdag 12 april in de pasto-
rietuin geplaatst.
De vraag blijft natuurlijk: van
wie zijn deze beelden? Zijn zij
ontvreemd?

Tot grote verrassing worden
deze beelden sinds dinsdag 17
april bewaakt door 2 stenen
leeuwen. Deze lijken wel be-
wust neergezet, maar ook
daarbij rijst de vraag: “van wie
zijn deze beelden en waarom in
de pastorietuin neergezet?”

Graag uw reactie naar:
Parochie St. Martinus
Stichts End 23
1244 PK Ankeveen
tel. 0356560620 of
Martinus@kanparochies.nl

Ingezonden brieven zonder naam en adres van de afzender
worden door ons niet geplaatst. Uitgever behoudt zich het
recht voor advertenties en kopij te weigeren die niet stroken
met haar normen cq beleid; dit zonder opgaaf van redenen.



Wie Wat Waar WOENSDAG 25 APRIL 2012/ 15

Dichter bij huis vinden we de
theekoepel welke stond achter
de woning van Jan van Blarcum
(een broer van Chris van
Blarcum die in het ‘Regthuys’
woonde), wonende in huize
‘Vredelust’ gelegen op de plaats
waar anno 2012 het restaurant
‘Lekr’, Stichts End 9 is gevestigd.
De juiste ligging van de koepel
kan geschat worden op de
hoogte van het tegenwoordige
pleintje aan de Van Blarcum-
laan. De grote achthoekige
houten koepel met oversteken-
de rieten tentdak, buitentrap en
omloop had de allure van een
kleine uitkijktoren. Hoewel de
juiste bouwdatum van de koe-
pel niet bekend is wijst het ont-
werp naar de 1ste helft van de
19de eeuw. Op de kadasterkaart
van het Stichts End ‘opgemeten
onder de Fransche Admini-
stratie dd. 25 Juli 1812’ komt de
koepel niet voor. Misschien
vond men het niet belangrijk de
ligging van dit betrekkelijk klei-
ne houten gebouwtje officieel te
registreren. Op een rekening
gedateerd 24 maart 1874 van de
dorpstimmerman Willem van
der Meer aan Jan van Blarcum
maakt de timmerman de noti-
tie ‘voor het uitvoeren van ver-
schillende timmerwerkzaam-
heden aan de theekoepel: fl.
14.12.3’  (14 gulden, 12 stuivers
en 3 centen). Na het overlijden

van Jan van Blarcum op 13 sep-
tember 1933 en Chris van
Blarcum op 31 juli 1934 raakte
de oude theekoepel achter in de
tuin van de nieuwe eigenaar de
heer A. van Vliet, steeds meer
in verval. Het werd voor de
jeugd een heerlijk oord om er te
spelen en zo aan de rand van het
moeras een gebied om er de
meest spannende avonduren te
kunnen beleven. De koepel
overleefde de 2de Wereldoor-
log maar in 1946 kwam toch het
einde van haar bestaan. De her-
innering aan haar bestaan ging
echter niet helemaal verloren.
De grote hardhouten kozijnen
waren tenslotte goed voor de
bouw van een schuur waarvan
thans nog de resten elders in het
dorp te vinden zijn. 

Laatste theekoepel
Tenslotte komen we terecht bij
de laatste koepel die Ankeveen
nog rijk is. Het is het kleine vier-
kante tuinhuisje gelegen aan
het schoolpad van de Joseph
Lokin basisschool op het
Hollands End. Met zijn hoge
kozijnen, wit metselwerk en in-
gebogen rieten tentdak is het
kleine huisje geworden tot een
niet weg te denken monument.
Aangenomen mag worden dat
het tuinhuisje behoorde bij de
voormalige tuin van de oude
St.-Martinuskerk- en pastorie

welke op deze plaats ongeveer
300 jaar heeft gestaan. In 1757
werd er op deze plaats een nieu-
we kerk gebouwd omdat ‘ het
oude Roomse Kerkhuijs te
swak en te klein geworden was
om de meer dan 700 Personen
wekelijks te kunnen ontvangen’.
In 1798 werd het kerkgebouw
en de tuin onder leiding van
pastoor Hubertus van Benthem
(pastoor te Ankeveen van 1784
tot 20 maart 1817) aanzienlijk
verbeterd en verfraaid. De pas-
toor zelf droeg een bedrag bij
van fl. 100, -. Ook Klaas
Waanders, Rijk Jonkman, Jacob
Han, Jan van Blarkom, de wed.
Jacob van Blarkom, Nicolaas
van Laar en vele anderen droe-
gen eveneens bij ‘ter interne en
externe verfraaiing van het
kerkhuys en tuyn’.De timmer-
man Willem van der Meer
diende tenslotte de rekening in
‘voor het aangenomene werk
timmere, metselen, schildere
en glasemake’ groot fl. 540, -
Een kadasterkaart uit 1811
maakt echter geen melding van
de aanwezigheid van een tuin-
huisje op het terrein rond de
oude kerk en pastorie. Dat is
jammer vooral als we naar een
bouwdatum zoeken. Nog
moeilijker wordt het omdat
vaak de plaatselijke timmer-
man het niet zo nauw nam om
de oorspronkelijke bouwele-
menten te veranderen. Voor het
zoeken naar een datering van
het tuinhuisje zullen we ons
dan alleen kunnen oriënteren
op de bouwgeschiedenis in
onze streek. Opvallend is het
dan ook in dit geval, dat het
rond de wisseling van de acht-
tiende naar de negentiende
eeuw, vooral in de Vechtstreek
(waaronder ook Ankeveen
valt), de voorkeur uitging naar
tuinhuisjes met ver oversteken-
de tentdaken en een bescheiden

binnenruimte. Waarschijnlijk
is het de verregaande economi-
sche recessie en de bittere
Franse tijd die bijgedragen
heeft tot versobering wat ken-
nelijk van invloed is geweest
om de uitbundigheid van wel-
eer in alle opzichten te beper-
ken. Met betrekking tot deze
analyse mogen we voorzichtig
aannemen dat pastoor Huber-
tus van Benthem de eerste was
die genoot van het kleine tuin-
huisje gelegen aan de rand van
de voormalige pastorietuin op
Hollands Ankeveen. Met de
kennis dat de begraafplaats op
het Hollands End werd aange-
legd in 1840 en de nog bestaan-
de voormalige pastorie werd
gebouwd in 1884 mogen we
vaststellen dat het tuinhuisje
behoort tot de oudste zichtbare
herinnering aan een katholieke
enclave op de grens van
Hollands- en Stichts Ankeveen. 

Anno Domini 2012
En nu anno 2012. Er is in de af-
gelopen 100 jaar veel verloren
gegaan wat ons doet herinne-
ren aan het oude dorp. De oude
kerk en de oude pastorie wer-
den gesloopt in 1928. Ook de
directe omgeving van de oude
kerk, voorheen genoemd ‘de
kerkbuurt’, onderging tal van
veranderingen. Er werd ges-

loopt, hersteld, gebouwd en
soms (denkend aan het café ‘de
Uitkijk’ van de fam.
Koopmanschap) vloog de
brand er in. Hoewel het voort-
bestaan van het tuinhuisje sinds
de dertiger jaren van de vorige
eeuw nog wel eens stond te
wankelen overleefde het toch
de negentiende en de twintigste
eeuw en bleef het in eigendom
van de St. Martinusparochie.
Op de Kerkbalans 2012 van het
parochiebestuur Sint Martinus
staat ondermeer ‘het opknap-
pen van de theekoepel op het
Hollands End’. Het is bijzonder
verheugend te zien dat het pa-
rochiebestuur zich thans inzet
voor het behoud van dit unieke
Ankeveense monument.
Zonder twijfel zullen niet alleen
de tegenwoordige bewoners
van ons dorp maar ook allen die
na ons komen daar dankbaar
voor zijn. 

Voor ‘In de Gloriosa’, Historische
Kring Ankeveen,`s-Graveland
en Kortenhoef, Kerklaan 89,
1241CL Kortenhoef.
Iedere woensdagavond van
20.00u tot 22.00u inloopavond.
Mail: hkgloriosa@hetnet.nl 
Website: www.hk-kortenhoef.nl

‘Wie zijn geschiedenis niet kent, kent zig zelve niet´ luidt
een Oudnederlands spreekwoord. Een waarheid die door de
leden van de Historische Kring ´In de Gloriosa´ in onze dor-
pen bijna dagelijks wordt onderzocht. Uw huis-aan-huisblad
wil ook een bijdrage leveren aan het historisch bewustzijn. In
de maand april komt u meer te weten over de geschiedenis
van de Ankeveense theekoepels. De aanleiding is het voor-
nemen van de St.-Martinusparochie om de theekoepel aan
het schoolpad op Hollands Ankeveen wat op te knappen. En
natuurlijk dook dorpshistoricus Jan Veenman direct in de an-
nalen. Vorige keer de achtergronden van de ‘theecultuur’ en
nu over de Ankeveense koepels. 

De geschiedenis van de Ankeveense theekoepels (2)

Shanty Festival in ‘Ankeveen aan Zee’
Op drie podia kunt u op zondag
29 april genieten van maar liefst
9 shantykoren. Verdeeld over
drie podia brengen ruim 350
zangers en zangeressen hun lie-
deren ten gehore. Met ‘Anke-
veen aan Zee’ wordt ook het 10-
jarig bestaan van het Ankeveens
Havenloos Mannenkoor ge-
vierd. Maar alle koren beschou-

wen hun optreden als een ode
aan 125 jaar Ankeveense
IJsclub.
Podium 1: 
grote tent IJsclubterrein
Podium 2: 
bij restaurant LKER
Podium 3: 
bij restaurant De Veensche Plas

Podium 1 Podium 2 Podium 3
12.00-12.30 u. Opening
12.30-13.00 u. De Tissues Fruitig Geflipt Bravour
13.00-13.30 u. Windstilte De Zoute Zee Het Ruime Sop
13.30-14.00 u. Noo(t)dweer Over Land en Zee Havenloos Mannenkoor
14.00-14.30 u. Bravour De Tissues Fruitig Geflipt
14.30-15.00 u. De Zoute Zee Het Ruime Sop Windstilte
15.00-15.30 u. Over Land en Zee Havenloos Mannenkoor Noo(t)dweer
15.30-16.00 u. Fruitig Geflipt Bravour De Tissues
16.00-16.30 u. Het Ruime Sop Windstilte De Zoute Zee
16.30-17.00 u. Havenloos Mannenkoor Noo(t)dweer Over Land en Zee
17.00-18.00 u. Afsluiting met alle koren

De meivakantie staat voor de
deur en je hoeft je niet te verve-
len, want bij het vernieuwde be-
zoekerscentrum van Natuur-
monumenten in ‘s-Graveland
zijn er volop nieuwe activiteiten.
Zoals op 1 mei speuren naar bos-
beesten en op 2 mei het levend
kikkerbordspel. 

Speuren naar bosbeesten
Op dinsdag 1 en vrijdag 4 mei
van 14.00 tot 15.30 uur kunnen
gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar mee speuren naar bosbees-
ten. Kosten: leden € 3,-  en niet-
leden € 5,- per persoon. 

Levend Kikkerbordspel
Spring op woensdag 2 mei mee
tijdens het levend kikkerbord-
spel. Soms hoor je kikkers in het
riet, soms zie je ze voorbij sprin-

gen. Kosten: leden  € 4,50 en niet-
leden € 7,50 per kind. 

Vind je weg in de natuur
Voor gezinnen met kinderen
vanaf 8 jaar. Tijdens deze middag
leer je hoe je met een kompas om
moet gaan en allerlei andere
technieken om je weg te vinden
in de natuur. Kosten: leden  € 3,-
en niet-leden € 5,- per persoon. 

Fotografieworkshop voor kids
Een fotografieworkshop voor
jongens en meiden van 9 tot 12
jaar. De workshop bestaat uit
twee middagen van 14.00 tot
16.00 uur. Het eerste deel is op
woensdag 2 mei en het tweede
deel is op woensdag 9 mei.
Kosten: leden Natuurmonu-
menten € 15,- en niet-leden €
20,- per kind.

Spring mee als een kikker



Op Koninginnedag zullen weer
veel kinderen oude spullen te
koop aanbieden op de vrij-

markt. Als er na afloop toch nog
elektrische apparaten niet ver-
kocht zijn, gooi ze dan niet weg,
maar lever ze later in op één van
onze scheidingsstations in
Bussum, Hilversum, Huizen en
Weesp. Zo zorgen we er samen
met Wecycle voor dat deze wor-
den gerecycled. Wecycle en de
GAD wensen alle kinderen na-
tuurlijk allereerst heel goede za-
ken! De eerste honderd inwo-
ners die vanaf 1 mei oude elek-
trische apparaten en/of spaar-
lampen inleveren bij één van de
scheidingsstations krijgen gratis
de unieke Wecycle-stuntvlie-
ger*! Ook worden er 500 kans-
kaarten uitgedeeld, met kans op
een luxe hotelovernachting. Om
u te helpen kleine elektrische
apparaten en kapotte spaarlam-
pen te verzamelen in huis, krijgt
iedereen een gratis inzamelbox
Jekko mee. Recycling is heel be-
langrijk. Want door recycling
behouden we de grondstoffen
voor generaties na ons en hoe-
ven er minder grondstoffen te

worden ont-
trokken aan de
natuur. Ook
komen de schadelijke stoffen
niet terecht in het milieu. Van
kleine elektrische apparaten
wordt 75% gerecycled.
Spaarlampen zelfs meer dan
90%. Kunststoffen, ijzer, glas,
koper: het worden na recycling
allemaal weer nieuwe grond-
stoffen. Maar dan moeten de ap-
paraten en spaarlampen wel
apart worden ingeleverd. Per
jaar verdwijnt hiervan echter 2
kilo per persoon in de vuilnis-
bak. Hiermee gaat 33 miljoen
kilo verloren voor recycling.
Samen met Wecycle wil de GAD
dit tegengaan. *(op=op) 
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Annemarie

Het zwarte gat

Annemarie Masselman heeft ervaring in rela-
tietherapie en coaching. Ze wil die ervaringen
delen met iedereen die meer inzicht wil krijgen
in menselijke relaties; je relatie met jezelf en de
wereld om je heen.

Het zwarte gat
Het zwarte gat wordt gezien als een poort naar
het grote onbekende. Het onbekende boezemt
ons  meestal angst in. We zijn bang voor pijn,
schaarste, verlies, verlating, afwijzing, controle-
verlies, afhankelijkheid, etc. en al deze angsten
zijn uiteindelijk terug te voeren naar de oerangst
voor de dood. Maar wat is nu eigenlijk angst fei-
telijk? Ik heb geleerd dat angst 'opwinding zonder
ademhaling' is. Let maar eens op; als je schrikt
stokt de adem in je keel. Je ademhaling kun je  dus
ook gebruiken om je angst weer onder controle te
krijgen en in perspectief te zien. 

Gevaar
Angst heeft een functie. Dit gevoel waarschuwt
ons voor gevaar en helpt ons overleven. Zo beke-
ken is angst ook een vriend en een vriend wil je
niet verliezen. Zonder angst zou je namelijk roe-
keloos kunnen zijn en je onverantwoordelijk
gaan gedragen. Het is een kwestie van labellen.
Het onbekende kun je leren kennen. Open je
voor het avontuur en gebruik je gezonde ver-
stand. Soms blazen we een klein reëel gevaar op
tot enorme proporties die ons totaal verlammen.
Het is daarom belangrijk dat je onderscheid
maakt tussen reële angsten en irreële angsten.
Irreële angsten zijn niet gebaseerd op reëel ge-
vaar, maar op een vermoeden, een hersenspinsel.

Moed
Een uitspraak van Ghandi is: "Onverschrokken-
heid of onbevreesdheid is een eerste vereiste voor
een spiritueel leven". Onbevreesd zijn betekent
niet de afwezigheid van angst, maar: de bereid-

heid onze angst onder
ogen te zien en vervol-
gens in de ogen te kij-
ken. Accepteren dat je angst er is maakt je bewust
van wat je voelt en wat je denkt in het moment.
Door je voor de ervaring te openen ontstaat er
ontspanning. Meditatie is hier een prachtig hulp-
middel voor, waarbij je vooral gebruik maakt van
je uitademing.

Opwinding
Het onbekende kan je ook opwinden, als je ten-
minste blijft ademhalen! Dan voel je de adrena-
line stromen, dan voel je dat je leeft. Opwinding
klinkt veel prettiger als 'angst voor het onbeken-
de'.  Het is dus vaak een kwestie van het juist la-
bellen van je gevoel en vooral goed op je ademha-
ling letten als je voor iets onbekends staat!

(Ver)zekeren
Verzekeraars spelen handig in op onze behoefte
aan zekerheid. Helaas kun je je niet verzekeren te-
gen het grote onbekende. Er zullen steeds weer
nieuwe ervaringen op je pad komen die je flink de
schrik aanjagen. Het helpt om nieuwsgierig te zijn
naar wat deze ervaringen je opleveren in plaats van
jezelf vast te zetten in angst of door een schijnvei-
ligheid te creëren door een controlfreak te zijn.
Ben je nou eigenlijk bang voor de dood, of ben je
doodsbang om te leven? Robert Long zong ooit:
"...en van leven ga je dood... whaaaarg... En dat laat-
ste is waar, da's helemaal waar, 't Klinkt misschien
wel lullig, maar toch is 't waar. Maar 't kan nog ja-
ren duren dus niet van dat bange, heb je angst voor
morgen, dan moet je vandaag gaan
hangen...Toedoeda toedoeda pajavadavadavadap
povaaah..." Je kunt ook leren omgaan met je ang-
sten en doodsangst transformeren tot levenslust!

Annemarie Masselman
Therapeut/Trainer/Coach

www.prismacoaching.com

Het perkplanten seizoen 
kan weer beginnen
Volop perkgoed in vele soorten en kleuren

Kortenhoef, Kromme Rade 6, tel. 035 - 656 38 37
Iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.30 uur, zaterdag tot 17.00 uur. 

Vrijdag koopavond tot 20.30 uur
Zie ook onze website: www.kwekerijomejoop.nl

Zondag 
29 april enKoninginnedag

open

C. Vreedenburghgaarde 5 te Kortenhoef
Seniorenwoning gelegen op rustige locatie met de slaapkamer en
badkamer op de begane grond en een tuin op het zuiden. De wo-

ning moet aangepast worden aan de hedendaagse wooneisen.

Vraagprijs € 222.500,= k.k.

NIEUW
Wonen zoals U wilt!

Dodaarslaan 2 B, 1241 XJ Kortenhoef, telefoon: 035 - 6857850

Vorstelijke behandeling 
voor overgebleven apparaten in onze regio

LET OP:
Kopij voor de WWW 

inleveren uiterlijk vrijdag’s
16.00 uur voor verschijning.

Mailadres
redactie@dunnebier.nl 
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In dit stuk draait het om een cri-
sis binnen een echtelijke relatie.
De door Vriens geschetste situ-
aties is voor het publiek zowel
herkenbaar, als confronterend.
Maar tussen alle tranen en emo-
tionele uitbarstingen door, luk-
te het de schrijver voortreffelijk
om binnen de verstoorde ver-
houdingen de nodige komische
situaties te scheppen. Het gaat
over het echtpaar Arend Jan,

onderwijzer en Louise, vertolkt
door resp. Emile Bakker en
Carla Broekman. Hun huwelijk
zit in een flinke dip. Het gevolg
is dat Louise het huis tijdelijk
heeft verlaten om ‘even wat af-
stand te nemen’ zoals dat tegen-
woordig heet. Arend Jan, die
graag een wijntje lust en boven-
dien het werk boven het vrouw-
tje laat gaan, de oorzaken van
hun huwelijksproblemen,

maakt er in zijn eentje helemaal
een puinhoop van. Als het doek
opgaat ligt hij op de bank zijn
roes weer eens uit te slapen en
de woonkamer is een grote
puinhoop, met op de vloer de
nodige lege wijnflessen. 
Net voordat zijn vrouw voor
een gesprek weer zou thuisko-
men, voorkomen zijn zuster
Mary en haar echtgenoot
Benno, gedragstherapeut bij het
Riagg, een nieuwe uitbarsting
tussen de echtelieden, door de
kamer vliegensvlug op te rui-
men en Arend Jan onder de
douche te sturen. Deze rollen
werden door Kathinka
Warning en Wim Molleman,
heel sterk gespeeld. Wanneer
Louise weer thuiskomt, een

mooie, met stil spel gespeelde
scène, ziet alles er piekfijn uit,
inclusief Jan Arend zelf. Ze is zo
verrast door deze metamorfose,
dat dit haar bijna tot inkeer
brengt. Tot het moment dat zij
nietsvermoedend de meterkast
opent en een berg lege drank-
flessen haar tegemoet rollen.
Woedend verlaat ze het huis.
‘En nu voorgoed!’, roept ze uit. 
Vanaf dat moment komt de
voorstelling helemaal los en
krijgt het publiek zowel emotio-
nele als doldwaze situaties
voorgeschoteld. Die culmine-
ren vooral na de pauze, wan-
neer Machteld, sterk gespeeld
door Sjan van Rijn, ten tonele
verschijnt. Zij is de vervangster
van Jan Arend zijn schoolklas.
Tijdens hun kennismakingsge-
sprek, waarbij op aandringen
van Arend Jan, ook dan de wijn
weer (te) rijkelijk vloeit, vertelt

Machteld hem dat ook zij een
gescheiden vrouw is en hulp
heeft gezocht bij ene Benno, ge-
dragstherapeut van het Riagg,
niet wetende dat hij de zwager is
van Arend Jan. Loslippig ge-
worden door de drank vertelt ze
bovendien dat er tussen Benno
en haar zelfs een intieme relatie
is ontstaan. Wanneer uiteinde-
lijk het hele stel, inclusief
Louise, die haar deel van de in-
boedel komt ophalen, elkaar in
de huiskamer van Arend Jan
ontmoeten, lossen de prima ge-
regisseerde, hilarische situaties
en komische scènes zich in
hoog tempo af, waardoor het
publiek aan het eind van de
voorstelling even op adem moet
komen, alvorens de spelers met
een welverdiende staande ova-
tie te bedanken voor het gebo-
den spel.   

DSO succesvol met tragikomedie Craquelé
Voor een volle zaal speelde de toneelvereniging ´DSO´ vrij-
dagavond jl. in ‘theater’ de Dobber in Kortenhoef, de laatste
van een serie van vier voorstellingen van de tragikomedie
van Jacques Vriens: ‘Craquelé’. Deze voorstelling stond on-
der regie van Lily Mol, zelf al jarenlang actrice bij ‘DSO’. De
auteur Jacques Vriens staat vooral bekend als schrijver van
kinderboeken, maar voegde aan zijn oeuvre ook een paar to-
neelstukken toe, waaronder ‘Craquelé.

Vooraf liet journalist Hans den
Hartog Jager weten best nerveus
te zijn om Armando te intervie-
wen. Hij zou een man van korte
antwoorden zijn. Dat bleek te
kloppen, maar indrukwekkend
was het zeker om deze veelzijdi-
ge kunstenaar van dichtbij te be-
wonderen. Kunst maken over-
komt de 82-jarige Herman Dirk
van Dodeweerd die zelfs als
Armando in de Burgerlijke
Stand staat ingeschreven. “Ik
noem het Schaffnungs Zwang,
een soort dwang om te creëren.
Ik moet het gewoon doen.
Schilderijen dringen zich aan
me op. Ik had tien jaar lang niet
gedicht en opeens kwam het
weer. Ik moet wel, verder kan ik
niks. Ik kan nog geen stopcon-
tact repareren”. 
Armando zit niet vast in een be-
paald hokje. Hij schildert,
beeldhouwt, boetseert, speelt
viool, schrijft romans en gedich-
ten en was bekend van ‘Heren-
leed’, een absurdistisch tv-pro-
gramma dat hij samen met
Cherry Duijns 25 jaar lang tot
1997 op de buis bracht. “Dat is al
lang geleden, maar toen ik laatst
die beelden zag was ik oprecht
verbaasd over de kwaliteit. Het
was onberispelijk”. Maar vaak
neemt hij juist afstand van zijn
werk, de kunstenaar vernieuwt
zichzelf constant.  “Als ik maar
enigszins twijfel, dan vernietig
ik het gewoon. Vooral met schil-
derijen, ik pak een stanleymes
en klaar, weg is het”. Toen de in-
terviewer de drang om kapot te
maken psychologisch wilde ver-

klaren met een verwijzing naar
zijn werk dat gebaseerd zou zijn
op zijn verleden met de Tweede
Wereldoorlog gaf Armando niet
thuis.  “Ik wil niet gezien worden
als kunstenaar van de oorlog.
Het heeft wel mijn leven beïn-
vloed als jongeman in Amers-
foort, maar verder is het onzin.
Vernietiging is van alle tijden”. 

Vele prijzen
Na de inleiding las Armando
voor uit diverse dichtbundels.
Hij deed dat met zichtbaar ple-
zier, hoewel het declameren van
poëzie hem niet gemakkelijk af
gaat. ‘Ruzie’ en ‘Kikkers’ waren
mooie voorbeelden van de zeg-
gingskracht van de kunstenaar
die geen woord teveel schrijft.
En die ook een uitgesproken he-
kel heeft aan duurdoenerij en
vaag taalgebruik. Zo vindt hij
bijvoorbeeld ‘communicatie’
een lelijk woord. ‘Vroeger’ was

een tikkeltje mistroostig en bij
‘De Muis’ liet hij een staaltje van
zijn taalvirtuositeit horen (wat
Armando natuurlijk een vrese-
lijk woord vindt). Evenals bij
zijn beeldend werk kan hij geen
weerstand bieden aan het gevoel
om te schrijven, anderzijds kan
hij weken worstelen met een
woord of zinswending. “Heb
vertrouwen, en verdomd, het
komt er!”. 
Dat Armando in brede kring ge-
waardeerd wordt, blijkt wel uit
de vele prijzen die hij won; twee
keer de Multatuliprijs, de
Bordewijkprijs, de Herman
Gorterprijs en recent nog de
VSB Poëzieprijs voor zijn
Gedichten 2009. 
Armando die zowel in
Amstelveen als Berlijn woont,
werkt nog dagelijks hard aan de
kunst. “Ik heb bijna geen tijd
voor iets anders”. Pas geleden
heeft hij een project met grote
keramische vazen afgerond.
Om aan te tonen dat hij een man
van ‘geen woorden maar daden’
is, kapte hij even over half 10 de
bijeenkomst af met een typeren-
de kreet “En nou houden we op
met die onzin”!
Zie www.armandomuseum.nl

Schrijver, beeldend kunstenaar, musicus, theatermaker, enz... 

Armando: ‘Verder kan ik niks’
DOOR: HERMAN STUIJVER

KORTENHOEF - ‘Een avondje voor fijnproevers’, beloofde
Anne Wertheim van Kunst aan de Dijk toen ze Armando vo-
rige week donderdag voorstelde aan het publiek dat drie-
kwart van het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk vulde.

´Een voldane spelersgroep bedankt het publiek voor het 
ovationele applaus’ (foto: Douwe van Essen)

Wij hebben u enkele weken ge-
leden al bericht over de organi-
satie van de lentemarkt, die op 5
mei zal plaatsvinden.
Er zijn nog mogelijkheden voor
u om met een kraam te komen
staan op deze gezellige markt.
De kraamhuur bedraagt € 25,00
voor een hele kraam (4 meter),
en € 12,50 voor een halve kraam.
Als u stroom wilt gebruiken,
dan kan dat ook. Kosten hier-
voor bedragen € 2,50. ( u dient
wel zelf voor voldoende stroom-
kabel te zorgen). De markt
duurt van 08.00 tot ca. 12.30 uur.
U kunt zich opgeven door een
mail te sturen naar bruisendan-
keveen@gmail.com. Wilt u
daarin uw naam vermelden, wat
u wilt gaan verkopen, en verde-
re contactgegevens zoals tele-
foonnummer. Wij nemen dan
met u contact op. Voor meer in-
formatie kunt u bellen met Tiny
Beemsterboer, 035-656 1507.

Inmiddels hebben zich al een
flink aantal standhouders bij
ons gemeld. Eric Zonneveld
(Belgische bonbons) komt met
een dubbele kraam. Stichting
Netra met allerhande cadeautjes
en leuke spullen.
Hebbedingetjes komt met....in-
derdaad, hebbedingetjes ( kijk
ook eens op de website).
Annemarie Rijkse en Francien
Verhoef zijn kunstschilder, en
staan in een kraam met o..a ei-
gen werk. Esther Pelsma heeft
woonassecoires. Ineke en Dick
Bouman staan met perkplanten
en andere voorjaarsplantjes.
Yvonne Sprong met woonasse-
coires. Gezien Lauxtermann
met tuinassecoires en Gé Leurs
met o.a. hanging baskets.
U ziet, veel verscheidenheid in
aanbod!

www.bruisendankeveen.nl
Jan van Ingen

5 mei Lentemarkt
in Ankeveen

Carnavalsvereniging ‘De Schuimlikkers’
feliciteert de Ankeveense IJsclub

met hun 125 jarig bestaan!
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Pilot gig roeien is in Nederland
nog een vrij onbekende sport en
vindt zijn oorsprong op de Scilly
eilanden, een eilandengroep in
de Atlantische Oceaan ten zuid-
westen van Engeland. Daar wer-
den de houten sloepen in het
verleden gebruikt om een loods
- in het Engels ‘pilot’ - naar
vrachtschepen te brengen. Een
gig was smaller, lichter en daar-
door sneller dan een traditionele
reddingsloep en zo ontstond de
rivaliteit. De sloep die namelijk
als eerste de pilot aan boord kon
zetten, kreeg de klus om het
vrachtschip veilig langs de rot-
sen te loodsen. In Nederhorst
den Berg startte watersportver-
eniging De Spiegel een aantal
jaar geleden met pilot gig roeien.
Jaap Franse, voorzitter van de
roeicommissie, vertelt dat er in-
middels 125 leden zijn en 7 wed-
strijdteams. “We hebben twee
polyester trainingsboten en vo-
rig jaar is samen met 45 aandeel-
houders een houten wedstrijd-
boot gekocht; de Irene Too. Dat
is dé boot uit Engeland, een hele
snelle gig die meerdere malen
wereldkampioen werd. De

Amazones tipte ons indertijd dat
deze sloep te koop stond.”

Nederlandse top
De ambitieuze Scheveningse da-
mes hebben in eigen land nau-
welijks competitie en om hun
krachten te meten wendden zij
zich tot het Bergse herenteam.
Deze Zwarte Draecken behoren
tenslotte tot de Nederlandse top
nadat zij vorig jaar de race
Muiden-Pampus-Muiden won-
nen. Ook de mannen gaan met
de Irene Too naar het WK. Dat is
voor de eerste keer in de geschie-
denis van de vereniging en het
streven is om te eindigen bij de
eerste 40 van de in totaal 120
deelnemers. De trip naar
Engeland wordt gesponsord
door lokale ondernemers: De
Graaf Technisch Personeel
(hoofdsponsor), restaurant
LEKR, Van Leeuwen Harmelen,
Truffel & Kaviaar Laren, Puik
Tuincentrum, Bakkerij Sturken-
boom, Duoform, De Bomen-
man, Janson Bridging, FE Plus,
Systemation, D.I.O. Drogisterij-
en en Jolanda van de Linden
Fotografie. “Ja, het loopt goed

met de sponsoring” meent
Franse. “Bedrijven vinden het
leuk om zich hier aan te verbin-
den.” Met hun nieuwe gespon-
sorde wedstrijdshirtjes poseren
de heren nog even voor de
groepsfoto die voorafgaand aan
de training wordt gemaakt. In
het vooruitzicht van het WK op
de subtropische Scilly eilanden,
zijn de trainingscondities in de
stromende regen op de koude en
winderige Spiegelplas wel een
groot contrast, maar dat lijkt de
sportievelingen nauwelijks te
deren. 

Loodzware training
Jaap Franse legt uit dat het van-

daag een ‘supercompensatie
training’ is. “Dat is een loodzwa-
re training van twee uur met
maximale belasting, daardoor
herstel je boven het niveau dat je
had.” De training wordt geleid
door Sandra Bos en Tjabien
Wissenraet, die de roeiers vanuit
de volgboot aanwijzingen geven.
“Niet te ver inbuigen en niet te
ver doorvallen” roept Bos over
het water “ver inpikken en meer
naar voren reiken.” Instructies
die voor buitenstaanders abraca-
dabra lijken, maar door de teams
goed worden opgepakt, want
even later klinkt het: “Het ziet er
netter uit mannen, blijven inbui-
gen, goed zo, ja veel beter!” In
een hoog tempo glijden de sloe-
pen door het onrustige water
van de Spiegelplas. De zes roeiers
per boot, aangemoedigd door
hun stuurman, zijn aan elkaar
gewaagd. Met hun soepele en
ontspannen slagen scoren de da-
mes beter op samenwerking en
techniek, terwijl de heren het

vooral van hun kracht moeten
hebben. Wanneer de Amazones
bij De Zwarte Draecken weg-
roeien, wakkert Wissenraet het
vuurtje nog eens extra aan: “Wat
meer agressie mannen, toon die
arrogantie!” Want volgens haar
“kunnen die kerels het niet heb-
ben dat de dames winnen.” En
ondanks dat de Bergse roeiers
volgens de trainers veel progres-
sie hebben gemaakt, is het
Scheveningse team hen uitein-
delijk toch een maatje te groot.
Jaap Franse heeft er vrede mee:
“Het is leuk dat die meiden zover
komen, de hele gig-beweging in
Nederland trekt zich daar aan
op. Dat is mooi, dat het mensen
enthousiast maakt om te komen
roeien.” Wilt u ook eens een kijk-
je nemen bij de pilot gigs van
WSV De Spiegel? Kom dan op
12 mei tussen 10.00 en 15.00 uur
naar de jaarlijkse Spiegelrace. U
bent van harte welkom aan de
Dammerweg 62 achter in
Nederhorst den Berg. 

Samen trainen voor het WK Gig Roeien op de Scilly eilanden

Scheveningse dames versus Bergse heren
DOOR: SASKIA LUIJER

NEDERHORST DEN BERG - Bij het officieuze
Wereldkampioenschap Pilot Gig Roeien op de Scilly eilanden
behaalde het Scheveningse damesteam ‘Amazones’ vorig
jaar een knappe tweede plaats. Dit jaar willen de roeisters op
5 en 6 mei kampioen worden. Ter voorbereiding zochten zij
een gelijkwaardige trainingspartner en vonden deze in het
Bergse herenteam ‘de Zwarte Draecken’. Dat is immers het
snelste gig roeiteam van Nederland. 

Foto: Jolanda van der Linden

Op zaterdag 14 april was de af-
sluiting van Start to Run, een
hardloopcursus voor beginnen-
de hardlopers. 47 deelnemers
aan deze zesweekse cursus lie-
pen 3 kilometer hard. 

Het vervolg op Start to Run:
“Run to the Start” start eveneens
vanaf de locatie Bezoekerscen-
trum Natuurmonumenten in ’s-
Graveland. Met Run to the Start
zullen de deelnemers worden
voorbereid om 7 kilometer te
kunnen hardlopen tijdens de
Rabobank Driedorpenloop in
Kortenhoef. 
Wil jij ook zo graag meedoen aan
een evenement, maar weet je niet
hoe te beginnen? Of wil je nu ein-
delijk je persoonlijke doelstelling
halen? Met de cursus Run to The
Start ben jij er straks helemaal
klaar voor. Daag jezelf uit, train

samen en beloon jezelf! 
Run to The Start is een nieuwe
hardloopcursus van de Atletiek-
unie. In je eigen buurt train je on-
der begeleiding van ervaren en
deskundige trainers naar jouw
‘moment of fame’. Wij helpen je!
Geef je nu op via www.runtothe-
start.nl, locatie: ’s-Graveland.
Run to the Start in ’s-Graveland
wordt uitgevoerd door Hard-
loopvereniging Dolichos. Om
deel te kunnen nemen aan de

trainingen van Run to the Start
moet je 3 km. aan één stuk kun-
nen hardlopen.
Ben je een meer ervaren loper en
wil je voor een andere afstand
trainen tijdens de Rabobank
Driedorpenloop? Ook dan ben
je welkom bij Hardloopvereni-
ging Dolichos. Wij hebben spe-
ciale schema’s voor gevorderden
van allerlei niveaus. Kijk op onze
site, of vraag informatie via
info@dolichos.nl.

Bereid je voor op de Drie Dorpen Loop

‘Run to the Start’ aan de start

BuurtVolley
Baltoernooi 2012

Organisatieupdate 
De organisatie van het
BuurtVolleyBaltoernooi op 10
juni in Nederhorst den Berg
begint langzaamaan vorm te
krijgen. Steeds meer teams
melden zich aan en ook de da-
gindeling krijgt steeds meer
vaste invulling. Zo zal er een DJ
de hele middag muziek draaien
om het toernooi een muzikaal

tintje te geven. Daarnaast zijn
er extra kinderactiviteiten, zo-
als schminken, knutseltafel en
2 springkussens. Teams kun-
nen zich nog tot 12 mei aan-
melden, dus geef je op!! 
Wist u dat er ook een loterij ge-
houden wordt? Met dank aan
onze sponsoren kunnen hierbij
onder andere een boottocht,
een fiets en een ballonvaart ge-
wonnen worden!
Uitgebreide informatie vind je
op de website: 

www.vvnederhorst.nl
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Door de nederlaag van vorige
week kon directe handhaving in
de 3e klasse uit het hoofd gezet
worden, maar na een nieuwe
nederlaag tegen een concurrent
is ook het afwenden van directe
degradatie nog geen gedane
zaak. Voorafgaande aan de uit-
wedstrijd tegen PVCV bedroeg
de marge 5 punten in het voor-
deel van ‘s-Graveland en bij een
overwinning zou deelname aan
de nacompetitie een feit zijn.
Helaas werd die bijgestelde
doelstelling niet gehaald. Een
even duidelijke als pijnlijke 3-0
nederlaag bracht PVCV op
slechts twee punten en in de
twee resterende wedstrijden
moet deze marge behouden
zien te worden.  Nadat in het
eerste kwart van de wedstrijd
een aantal mogelijkheden niet
tot de gewenste voorsprong

hadden geleid en een verdedi-
gingsfout van ‘s-Graveland de
eerste de beste kans voor PVCV
omgezet werd in een doelpunt,
speelde het elftal een verloren
wedstrijd. Het is momenteel
niet bij machte om zich bij te-
genslag op te richten. En dat is
even jammer als onbegrijpelijk
als je de prestaties  hebt gezien
van voor de winterstop. Maar
resultaten uit het verleden bie-
den geen garantie voor de toe-
komst en dus zal ‘s-Graveland
alles op alles moeten zetten in de
laatste twee wedstrijden om de
nacompetitie te bereiken.

Prachtige wedstrijd 
SC Heerenveen C1 - C1 (5-2)
Op 17 april was het dan einde-
lijk zover. De speciale wedstrijd
tegen de jongens van profclub
Heerenveen. Heerenveen-spe-

ler was zijn oude club niet ver-
geten en had Heerenveen weten
te overtuigen van het nut om
een oefenwedstrijd te spelen te-
gen ‘s-Graveland C1, zoals 5 jaar
geleden, toen hijzelf net uit-
kwam voor Heerenveen C1.
Na een busreis van ruim een uur
kwam de C1 aan op het mooie
sportpark Skoatterwâld. Net als
5 jaar geleden werd ‘s-
Graveland op hartelijke wijze
ontvangen door de leider van
Heerenveen, die het team bege-
leidde naar de mooie kleedka-
mer.
‘s-Graveland begon nerveus,
maar bezweek niet onder de
druk en ondernam zelf ook aan-
vallende initiatieven. Tot hilari-
teit van de meegereisde suppor-
ters, reservespelers en de techni-
sche staf stond ‘s-Graveland
zelfs na 10 minuten op een 2-0
voorsprong. Heerenveen voerde
de druk op en demonstreerde
hoe mooi voetbal kan worden
gespeeld. Met een grote dosis
techniek, veel beweging, een
goede veldbezetting en een
zorgvuldige balcirculatie werd
het ‘s-Graveland vervolgens heel
moeilijk gemaakt.
Tegen alle verwachtingen in met
een 2-2 gelijkspel de rust in. De
jongens hadden behoorlijk diep

moeten gaan en konden hun
borst nat maken voor de 2e helft
met de verwachting dat
Heerenveen het tempo nog ver-
der zou opschroeven.
Na rust was de eerste kans weer
voor ‘s-Graveland, maar de bal
kwam tegen de lat. Daarna was
het vooral Heerenveen dat het
initiatief had en het kon dan ook
niet uitblijven dat ze op voor-
sprong zouden komen. Dat ge-
beurde dan ook in de 16e mi-
nuut van de 2e helft. Toch bleef
‘s-Graveland zich goed verzet-
ten, echter kon niet worden
voorkomen dat Heerenveen in

de 24e en 33e minuut de eind-
uitslag zou brengen op 5-2 in het
voordeel van Heerenveen.
Desalniettemin een geweldige
team prestatie tegen een profes-
sionele club die uitkomt in de
hoogste divisie. Al met al een
prachtige avond voor ‘s-
Graveland C1 met bijzondere
dank aan SC Heerenveen,
Menno van Elsas en de meege-
reisde familie en supporters. 

Agenda komende weken
28 apr: Bingo
17 mei: Arie Janmaat toernooi

Voetballen ‘s-Graveland

DOOR: MARC DEGEKAMP

Door de nederlaag van vorige week kon directe
handhaving in de 3e klasse uit het hoofd gezet worden, maar
na een nieuwe nederlaag tegen een concurrent is ook het af-
wenden van directe degradatie nog geen gedane zaak.
Voorafgaande aan de uitwedstrijd tegen PVCV bedroeg de
marge 5 punten in het voordeel van ‘s-Graveland en bij een
overwinning zou deelname aan de nacompetitie een feit zijn. 

‘s-Graveland lijdt nederlaag in Vleuten

Open Dag ASV Pétanque’91
DOOR:
WIM BORNHIJM

Zaterdag 21 april werd bij de
Boulers van ASV Petanque het
zomerseizoen geopend met de
open dag. Normaal gesproken
word deze dag in oktober ge-
houden maar dan staat de  win-
ter voor de deur en is het seizoen
bijna afgelopen dus is deze dag
verplaatst naar april. Er waren
deze dag diverse mensen die een
spelletje meespeelden en het een
leuke sport vonden. Hopelijk
komen hier een paar vervolg be-
zoeken uit en worden de men-
sen zo enthousiast dat zij een
lidmaatschap wel zien zitten.
Deze dag waren de weergoden
ons redelijk goed gezind en be-
houdens twee flinke plensbuien
was het een mooie bouledag.
Voor de inwendige mens werd
ook goed gezorgd en om 11.00
uur kon de loting beginnen voor
de vier te spelen partijen. Er wa-
ren gelijk diverse spannende
wedstrijden met verrassende
uitslagen maar de dag  duurde
nog 3 partijen dus de verrassin-
gen konden altijd nog worden
weggewerkt.
Na een pauze werd dus de twee-
de ronde verspeeld en werd er
hier en daar alweer wat recht ge-
trokken . Na dat er weer een re-

genpauze was ingelast, kon de
strijd doorgaan en konden de
kanshebbers weer een nederlaag
incasseren.
Niet getreurd de laatste ronde
zou alles in orde maken. Zeer
spannend want de laatste
drie wedstrijden die aan de gang
waren, kenden een tussenstand
van 12-12, 11-11 en 10-10
Hoe verzin je het? Niettemin er
gingen een paar lelijk onderuit
en dat deed wel zeer.
Nadat alle wedstrijden gespeeld
waren en de computer de uitslag
uitspuwde,  werd het negental
dat in de winter Club Team
Competitie kampioen werd ge-
huldigd en kreeg men en fraai 
bos bloemen.

De uitslag van onze open dag : 
1ste Nellie Wiegers 
4 winst en 15 pluspunten.
2de Hans v.d.Vliet 
3 winst en 22 pluspunten
3de Ria Spijker 
3 winst en 18 plus punten
4de Ellie van Vliet 
3 winst en 17 plus punten
5de Jos Vermeulen 
3 winst en 12 plus punten
6de Wim Bornhijm 
3 winst en 6 plus punten

Hierna een peloton onder aan-
voering van Ben Berends die de
prijzentafel leeg maakten
en na nog een afzakkertje geno-
men te hebben tevreden huis-
waarts keerden.

Vorig weekend werd de derby ‘s
Graveland-Nederhorst gespeeld
zoals u heeft kunnen lezen, in
het overigens zeer prettige ver-
slag van dhr. Stuijver, in de Brug
en Wie Wat Waar van 18 april ll.
De vorige, in november werd in
Nederhorst den Berg gespeeld
en de tegenpartij heeft onze VV.
(on)aangenaam verrast door de
doelpalen en het clubhuis in ‘s
Gravelands blauw te verven. 
Dat kon niet zonder consequen-
ties blijven, zaterdag, midden in
de nacht is de middenstip van de
tegenpartij verwijderd en opge-
vuld met fleurige rode balse-
mien en gele afrikaantjes (mag

dat eigenlijk nog zo heten, denk
aan negerzoen). Terwijl er gepa-
trouilleerd werd en schijnbaar
geslapen in de kantine heeft
men bij ‘s Graveland niets ge-
merkt. Groot voordeel is dat de
club nu weer een fatsoenlijke
middenstip heeft.

Naam bij de redactie bekend

(Overigens meldt het bestuur van
SV ‘s-Graveland dat de schade aan
het complex van VV. Nederhorst
in overleg met de Bergse vereniging
is vergoed. Ook hebben de daders
zich gemeld bij het bestuur van ‘s-
Graveland. -red.)

Rood/geel
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Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 2562000 
E-maiinfo@dunnebier.nl 

www.dunnebier.nl

Voorverkoop: bij Kinderboek-
handel  De kleine Prins,

Slijkstraat 11, Weesp 
of telefonisch reserveren bij de

City, 0294-458093 of via
www.wesopa.nl

PROGRAMMA
CITY OF WESOPA

Do. 26 apr.
20.30 uur: Film.

Vr. 27 apr.
20.30 uur: Toneel.

Za. 28 apr.
20.30 uur: Toneel.

Zo. 29 apr.
15.00 uur: Toneel.

Do. 3 mei
20.30 uur: Film.

Za. 5 mei
20.30 uur: Muziek.

Zo. 6 mei
15.00 uur: Muziek.

J. van Esseveld & Zn.

In één dag extra zolderruimte

Breng een bezoek aan onze showrooms

Elst (Ut.) Rijksstraatweg 233
Loosdrecht Oud Loosdrechtsedijk 69e

(0318) 47 21 14 // info@esseveld.nl
    vanesseveld // www.esseveld.nl

  BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF 

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN 

SERRE- EN VERANDABOUW

PREFAB DAKKAPELLEN

Activiteiten Agenda �
WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 26 apr. 20.00 u. Peilbesluit Horstermeer AGV ‘t Spieghelhuys, NdB
vr. 27 apr. 09.00 u. Zonnebloem naar Keukenhof Vertrek bij Fuik en Veenstaete
vr. 27 apr. 09.30 u. Lintjesregen Wijdemeren Rading 1, Loosdrecht
27-30 apr. Ankeveens Feestweekend Ankeveen
za. 28 apr. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring Kerklaan 89, Kortenhoef
za.28 apr. 21.00 u. KoninginneNacht De Fuik, Kortenhoef
28-30 apr. Driedaags Koninginnefeest Het Plein; NdB
ma.30 apr. 08.30 u. Koninginnedag activiteiten De Fuik, Kortenhoef
do. 3 mei 14.00 u. Ouderenmiddag De Dobber, Kortenhoef
vr. 4 mei 19.45 u. Dodenherdenking Kerkstraat, NdB
vr. 4 mei 19.45 u. Dodenherdenking Van Heumenhof, K’hoef
za. 5 mei 08.00 u. Lentemarkt Bruisend Ankeveen Kerkplein, Ankeveen

KORT NIEUWS

Elke woensdagmiddag kunt u in
De Bergplaats, Kerkstraat 7,
Ned. den Berg vanaf 13.15 uur
komen Bridgen, in een gezellige
sfeer spelen we 24 spellen wed-
strijd-bridge. Inl. 0294-253103.

Kerkgenootschap der Zevende-
dags Adventisten, Boomberg-
laan 6, Hilversum houdt voor
een ieder, elke zaterdag (Sabbat)
bijbellessen van 10.00-11.00 uur
en eredienst van 11.00-12.00 uur.

Heeft u ook zo’n last van de
vliegtuigen? Er is een nr. be-
schikbaar om hierover te kla-
gen: 020-6015555.

De bijbel feit of fictie? Meer we-
ten uit deze bestseller: elke 14
dagen studie (even weken) van
20.00-21.30 uur aan de
Emmaweg 57 in Kortenhoef.
Info: 06-49141192.

Zondag 29 april in ‘Jazzclub
Langs de Lijn’ in Bussum: A Ted
Easton Reunion.


