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Fusie Dauwtrappen Nescio Kampioen Sjeng Schalken

HILVERSUM - Volgende week woens-

dagmiddag 24 mei wordt er vanaf 

15.30 uur weer gekoerst op de wei-

landen van boer Sach Jansen aan de 

Hilversumse Melkmeent. Het is de 9e 

editie van de Grasbaankoersen waar 

paarden en pikeurs van naam en 

faam met elkaar de strijd aanbinden. 

Ook Olympisch kampioene Anky 

van Grunsven zal voor een Western 

Riding Show van de partij zijn. 

DOOR: EVERT DE KRUIJF

Deze ellipsvormige baan van 600 meter 

is volgens kenners de mooiste grasbaan 

van Nederland, des temeer reden om 

met het hele gezin dit spektakel van 

dichtbij mee te maken. Wie door het 

fraai uitgevoerde programmaboekje 

bladert, komt al snel tot de ontdekking 

dat het weer uitermate spannend wordt 

welke sulky als eerste de finish zal pas-

seren. Bekende namen van ervaren pi-

keurs als Ruud Pools en Rick Ebbinge 

passeren de revue, maar ook onder de 

paarden zie je grote namen die al ver-

schillende races hebben gewonnen. De 

koersen zijn professioneel en onder de 

verantwoordelijkheid van het NDR (de 

Nederlandse Draf en Rensport). 

Anky van Grunsven

Wie kent Anky van Grunsven niet? De 

amazone uit Erp die met Bonfire en Sa-

linero drie keer Olympisch goud op de 

dressuur won. Na haar topsportcarrière 

heeft ze zich geworpen op het western 

rijden (ook daarin weer succesvol). Nu 

komt ze in cowboypak naar Hilversum 

op haar paard

Whizashiningwalla BB (Whiz) voor 

wat officieel een ‘reining clinic’ heet, 

met spectaculaire sliding stops en 

spins, waarbij het belangrijk is dat 

Whiz steeds ontspannen blijft.  

Duo-sulky’s 

Speciaal in Hilversum is de zogenaam-

de duo-sulky een attractie waar lokale 

bijrijders naast de pikeur plaatsnemen. 

Dit jaar zijn het de deelnemers van het 

team van ‘Chalet.nl vakantiewoningen’ 

met Astrid Koelink, Ankie Torsing, 

Ilse Glijn, Tamara Baartman,  Esther 

Gervers, Lonneke Tiggeler, Bas Baart-

man, Rogier Sluyter en Gerard Koelink. 

Zij gaan op 1 juni wandelend en fiet-

send zo vaak mogelijk Alpe ‘d Huez be-

dwingen en daarmee zo veel mogelijk 

sponsorgeld ophalen, dat het Koningin 

Wilhelmina Fonds (KWF)  kan beste-

den aan onderzoek, voorlichting en be-

strijding van  kanker. Voor deze spor-

tieve kanjers is opgeven geen optie, ook 

niet achter de kont van een paard. 

Elf koersen

Het programma bestaat uit 11 koersen 

waaronder de Grote Prijs van Hilver-

sum. Naast de genoemde Duo Sulky’s 

is er ook een Monte-koers, waarbij de 

ruiters op het paard zitten, of liever 

in de beugels staan. Tevens is er een 

demonstratie met Tuigpaarden en de 

bekende Bolskoets rijdt weer rond. De 

kinderen hoeven zich niet te vervelen, 

want ze mogen een ritje maken op een 

pony. Ook kan iedereen een paarden-

box met een merrie en een veulen be-

zichtigen. De inwendige mens wordt 

niet vergeten bij deze gezellige paar-

denmeeting. Er is zeer gevarieerde ho-

reca aanwezig. 

Met Anky van Grunsven en duo-sulky’s

Veel te beleven bij 9e editie Grasbaankoersen

EHBO bedankt dokter
EHBO vereniging ’s-Graveland e.o. heeft 

van ex-huisarts Van den Heuvel een gift 

mogen ontvangen en heeft voor dit geld 

een AMBU junior oefenpop aangeschaft. 

Via deze weg willen de leden van de 

EHBO de heer A. van den Heuvel hier-

voor heel hartelijk bedanken. 

Doordat de module ‘EHBO aan kinde-

ren’ dit EHBO- seizoen in het lespakket 

is geïntegreerd, zal er meer gebruik van 

de oefenpoppen gemaakt gaan worden. 

Deze aanschaf was een meer dan welko-

me aanvulling op ons lesmateriaal.

De AMBU junior oefenpop is tijdens een 

Lotusoefening op 24 april jl. aan de aan-

wezige leden gepresenteerd. 

Een gokje

Ook kan er officieel bij wedaanbieder Run-

nerz een gokje gewaagd worden, je kunt er 

al terecht voor € 0,50. Je kunt ‘winnend-

dubbel, winnend- duo-plaats- trio- kwar-

tet’ invullen, ter plekke kun je alle wedin-

formatie krijgen en uitleg staat ook in het 

gratis programmablad dat iedereen krijgt 

uitgereikt bij de ingang. Als het paard wint 

of bijna wint, beleef je de weddenschap 

toch veel intenser dan bij welke saaie loterij 

dan ook? Sowieso een stuk leuker en zeker 

veel spannender! 

De Hilversumse Grasbaandraverij is mede 

tot stand gekomen met medewerking van 

Stadsfonds Hilversum. De toegang be-

draagt €7,- (incl.programmaboekje); kin-

deren tot 14 jaar gratis. Voldoende gratis 

parkeergelegenheid. Kijk voor meer infor-

matie op: www.grasbaanhilversum.nl

KORTENHOEF/ ANKEVEEN/ ’s-GRA-

VELAND- Van zondag 1 oktober t/m 

vrijdag 6 oktober gaat de regio ’t Gooi 

van de Zonnebloem naar hotel de 

Vrije Vogel in Elsloo. Dit plaatsje ligt 

in Friesland tegen Drenthe aan in een 

mooi stuk natuur. Er zijn geen buren, 

er is vrije uitkijk op velden en bossen. 

Het hotel is geheel toegankelijk voor 

gasten met een lichamelijke beperking 

die afhankelijk zijn van verpleging of 

persoonlijke verzorging. Totaal kun-

nen er 22 gasten en 20 vrijwilligers 

mee. Wij, KAG, hebben plek voor twee 

gasten. Onder de vrijwilligers zijn ge-

kwalificeerde verpleegkundigen en 

ziekenverzorgenden. Zij zorgen ervoor 

dat u 24 uur per dag deskundige bege-

leiding en (verpleegkundige) hulp kunt 

krijgen. Zowel uw medevakantiegan-

gers als de vrijwilligers komen uit ’t 

Gooi. De ervaring is dat dit direct de 

eerste dag ‘een klik’ geeft. Iedereen kan 

aan deze vakantie deelnemen, u hoeft 

u geen donateur van de Zonnebloem te 

zijn. De kosten van deze 6-daagse va-

kantie zijn ca. € 600,- p.p. 

Informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij 

twee vrijwilligers die aan zo’n regiova-

kantie hebben deelgenomen: tel. (035) 

656 5073 of tel. (035) 656 2070, graag 

tussen 18.00 en 20.00 uur. Daar kunt 

u zich ook aanmelden voor deelname 

aan deze vakantie. Wij hopen dat uw 

nieuwsgierigheid gewekt is en zien uit 

naar uw reactie.

Zonnebloem gaat op vakantie
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Za. 20 mei: 19.00 uur: 
 Mgr. van Burgsteden en de
 regio-pastores.
 Wo. 24 mei: 09.30 uur: J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Zo. 21 mei: 09.30 uur: 
 R. Simileer.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 21 mei: 09.30 uur: 
 J. Dresmé en W. Balk.
◗ Horstermeerpolder
 Do. 25 mei: 09.30 uur: 

 Oecumenische Openluchtdienst 
 W. Balk en E.J. van Katwijk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 21 mei: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk,
 Do. 24 mei: 09.30 uur: 
 Oec.Openluchtdienst Horstermeer 
 W. Balk en E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 21 mei: 10.00 uur:  
 Ds. J. Ridderbos.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 21 mei: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren,
 Do. 25 mei: 09.30 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 21 mei: 09.30 uur:  
 Prop. G. Vierwind,
 Do. 25 mei: 09.30 uur: Ds. P. Stam.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 21 mei: 11.00 uur:
 Nescio-lezing.   

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 21 mei: 10.00 uur:
 R. Speelman.
 Do. 25 mei: 10.00 uur:
 R. Bogaerds.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 21 mei: 10.00 uur:
 Ds. Klaas de Vries,
 16.00 uur: Ds. H. van Veen.
 Do. 25 mei: 10.00 uur:
 Ds. J. Hempenius.

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 17 mei 20. 00 u. Comb. comm. REO/ BM Rading 1, Loosdrecht
wo. 17 mei 20.15 u. Film: Hasta la Vista Dillewijn, Ankeveen
do. 18 mei 18.00 u. Smakelijk Gesprek (PioWij) ’t Honk, Zuidereind 15, ’s-Gr. 
vr. 19 mei 20.15 u. Dvorak met Atlantic Trio & Friends Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
za. 20 mei 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg 
za. 20 mei 16.00 u. Dvorak met fi lm en concerten Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
zo. 21 mei 11.00 u. Nesciolezing ‘Isenheimer Altaar’ Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 21 mei 11.00 u. Natuurdag Toveren, Oerrr Bez. Centr. NM; ‘s-Graveland
zo. 21 mei     14.30 u.     Voorjaarsconcert Gem. Koor WM           Willibrordkerk, NdB.
zo. 21 mei 15.00 u. Jamsessie ‘Meer Fun aan het Water’ Ottenhome, Kortenhoef
zo. 21 mei 15.00 u. Dvorak met Olivier Greif Ensemble Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
di. 23 mei 19.00 u. Toekomst Wijde Blik, visie bespr. Oude School, Kortenhoef
do. 25 mei 05.00 u. Dauwtrappen Kortenhoef Vertr: Oude School, K’hoef
do. 25 mei 06.00 u. Dauwtrappen Nederhorst den Berg Vertr: Meerhoekwg, NdB. 
do. 25 mei 06.00 u. Dauwtrappen Ankeveen Vertr: IJsclub, Ankeveen
vr. 26 mei 09.30 u. Administratie voor Elkaar (Versa) Soc. Cult. Centrum, NdB.
za. 27 mei 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg 

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Schouten Groen B.V.
H o v e n i e r s b e d r i j f

ontwerp, aanleg, onderhoud, schuttingen, (sier)bestrating,
polyester, plantenbakken, vlonders, vijvers, waterpartijen

Loodijk 9, 1243 JA ‘s-Graveland • Tel.: 035 - 656 00 61 • Fax: 035 - 656 18 80
www.schoutengroen.nl • E-mail: hoveniers@schoutengroen.nl
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- Het opstappen van de 

raadsleden Vuyk en Israel uit de VVD 

haalde zelfs het landelijk medium 

Follow The Money dat het onderzoek 

naar de financiële strapatsen van 

VVD- voorzitter Keizer in gang zette. 

Dat de heren wel in de gemeenteraad 

blijven zitten, heeft volgens fractievoor-

zitter Robby Israel niets te maken met 

‘zetelroof ’. Tenslotte zijn ze gekozen als 

VVD’er en met dat mandaad zijn ze 

volksvertegenwoordiger. “Het begrip 

‘zetelroof ’ is misplaatst. De wet noch 

de statuten van de VVD zeggen iets 

over het opgeven van de zetel in deze 

situatie. Daar is ook door de wetgever 

bewust voor gekozen om raadsleden 

onafhankelijk te laten zijn van hun par-

tij. Niets mis mee dus.” Voorts wijst hij 

erop dat zowel hij als Martin Vuyk de 

liberale lijn blijven volgen en inderdaad 

zoveel mogelijk met de overblijvende 

VVD-  fractie ( Sieta Vermeulen – red.) 

blijven samenwerken. De kiezer blijft 

dus krijgen waar hij of zij voor heeft ge-

kozen, zegt Israel. De VI- heren hebben 

zelfs geprobeerd om alleen landelijk 

hun lidmaatschap te beëindi-

gen, dat bleek niet mogelijk. 

Tijdens het eerste optreden in 

de raad bleek inderdaad dat 

de nieuwe fractie zich groten-

deels conformeerde aan het 

VVD-standpunt. 

Israel en Vuyk hebben veel 

positieve reacties ontvangen, 

maar niets van de VVD-top 

gehoord.  Terugkeer naar de VVD staat 

niet ter discussie, zeker niet zolang de 

huidige top het voor het zeggen heeft, 

stellen de heren. Vuyk en Israel zegden 

Vuyk/ Israel nieuwe fractie

WIJDEMEREN- Op een drukbe-

zochte receptie bij de Koninklijke 

Watersportvereeniging ‘Loosdrecht 

namen velen op een zonnige vrijdag-

middag afscheid van burgemeester 

Smit. Die voor zijn verdiensten werd 

geëerd met de Erepenning in zilver 

door zijn tijdelijk opvolger locobur-

gemeester Theo Reijn. 

Na het welkom heten van de familie 

Smit, Martijn Smit vergezeld van echt-

genote, drie kinderen plus aanhang, 

slaagde presentatrice Lucille Werner 

erin om het officiële gedeelte er op een 

vlotte wijze door te loodsen. Ze her-

innerde de vertrekkende burgemees-

ter nog aan hun eerste ontmoeting in 

2010 bij de uitreiking van de Cappies 

Awards in Bloemendaal toen zij werd 

geridderd voor het oog van vele ca-

mera’s. Zij kreeg die onderscheiding 

als voorvrouw van de Lucille Wer-

ner Foundation die als doel heeft een 

krachtig en positief imago voor men-

sen met een handicap te creëren, zodat 

ze makkelijker zullen integreren in de 

samenleving. Martijn Smit had om die 

reden besloten dat de giften naar ge-

noemde stichting gaan. 

Ook alle sprekers droegen bij aan de 

luchtige en ongedwongen sfeer bij het 

afscheid. Er was veel lof voor Martijn 

Smit die zeven jaar talloze vrienden 

heeft gevonden in de vijf dorpen, maar 

ook daarbuiten. Het beeld van een 

‘mensen-mens’ kwam duidelijk naar 

voren in de speeches. Theo Reijn roem-

de de toegankelijkheid en de zichtbare 

en onzichtbare aanwezigheid van Smit, 

bij feestelijke maar ook treurige mo-

menten. Ook zijn scherpe analyses en 

voorkeur voor tempo waren aan vrij-

wel iedereen opgevallen. Ex-raadslid 

en wethouder Jaap van Waveren vond 

dat Martijn Smit woord had gehou-

den, hij was die zeven jaar gebleven 

zoals hij had aangekondigd. Op zoek 

naar verbindingen en bereid om zijn 

nek uit te steken om iets te bereiken. 

De mooiste kwalificatie was wellicht 

deze: ’burger onder de burgers’. De ner-

veuze Roos van Rijn maakte een selfie 

ter plekke en prees Smits’ interesse in 

allerlei zaken buiten de raadzaal om, 

waar zij als jongste raadslid veel van 

had opgestoken. Terwijl René Voigt die 

32 jaar raadslid is (bijna Nederlands 

kampioen), vond dat Smit er met kop 

en schouders bovenuit stak. Net als de 

sollicitatiecommissie destijds bij zijn 

benoeming in Wijdemeren in 2010 

bleek dat het toekomstige Beverwijk 

ook lovend was. Hij voorzag dat Smits 

snelheid en besluitvaardigheid in de 

toekomstige gemeente zullen aanslaan. 

Ook hier weer een zeer menselijk as-

pect dat Voigt ontroerde toen Martijn 

Smit na een hartstilstand bij hem aan 

bed zat. Tot slot sloot Regiovoorzitter 

Pieter Broertjes aan 

met een humoristi-

sche speech, waarin 

hij probeerde het 

imago van boze 

buurman Hilversum 

in een ander daglicht 

te stellen. Hij noem-

de een fusie ‘niet het 

einde van de wereld’ 

en wees op de Hil-

versumse Meent als 

voorbeeld van een 

wijk op afstand die 

goed functioneerde. 

Broertjes werd zelfs even filosofisch 

toen hij ten aanzien van de fusiedwang 

zei: ‘Je kunt de wind niet veranderen, 

wel de stand van de zeilen.’

Bedanken

Ook Martijn Smit was in staat om op 

een lichte wijze zijn slotwoorden te 

kiezen, hoewel hij aanvankelijk op zag 

tegen een afscheidsreceptie. Maar nu 

staand voor zoveel mensen voelde hij 

zich gemotiveerd. Hij vond Wijdeme-

ren een fijne gemeente in een prachtig 

gebied, met heel veel moois qua natuur 

en cultuur. Bovenal had hij genoten 

van de vele contacten met mensen die 

de samenleving kleur geven. Die had-

den het hem min of meer makkelijk 

gemaakt om dit ‘fantastische’ vak uit 

te oefenen. Het was een persoonlijke 

Luchtig afscheid van Martijn Smit 

drive om voor het grotere Beverwijk te kie-

zen.

Erepenning

Nadat Martijn Smit zijn ambtsketen formeel 

overdroeg aan waarnemend burgemees-

ter Theo Reijn, nam zijn tijdelijk opvolger 

het woord. Op 25 april heeft het college 

van B&W besloten, buiten de burgemees-

ter om, hem te eren met de Erepenning in 

zilver van de gemeente Wijdemeren. Voor 

zijn solidariteit, inzet, toegankelijkheid en 

het samen brengen van mensen. 

Vervolgens was er een hele lange rij van 

inwoners die Martijn Smit op persoonlijke 

wijze bedankten. 

hun lidmaatschap op, omdat ze vinden dat 

de VVD te lauw reageert op diverse integri-

teitsschendingen bij de VVD.  

De VI- fractie 

(foto: Douwe van Essen//WWK)

Eurodag bij Leger des Heils
Het is weer zover: nog snel even mooie 

en leuke kleding uitzoeken voor de zo-

mer. Er kan zelfs een hele nieuwe gar-

derobe opgebouwd worden, want alle 

niet geprijsde kleding gaat op zaterdag 

27 mei voor één euro de deur uit en alle 

geprijsde kleding voor de helft van de 

prijs. Schoenen en gebruiksvoorwerpen 

worden eveneens verkocht tegen zeer 

geringe prijzen. Kledingwinkel Het Pa-

let, Nieuwe Doelen 30-32, 1211 CE Hil-

versum, van 10.00-15.00 uur.  

Wnd. burgemeester Theo Reijn overhandigt 

de Erepenning aan Martijn Smit 

(foto: Douwe van Essen//WWK)

‘s- GRAVELAND- Voetbal is de snelst 

groeiende sport onder meisjes en 

wereldwijd zelfs veruit de grootste 

sport voor vrouwen met ruim 29 mil-

joen speelsters. De ruim 30 jaar gele-

den opgerichte damesafdeling van 

S.V. ’s-Graveland, is ook nog altijd 

groeiende met op dit moment maar 

liefst 9 meidenteams en 1 vrouwen-

team. 

Meiden en vrouwen brengen naast 

sportiviteit en spelplezier ook sfeer en 

gezelligheid. Als vereniging proberen 

we daar aan bij te dragen door extra 

activiteiten te organiseren gericht op 

onze vrouwelijke leden. Zoals het be-

zoeken van een wedstrijd van het Ne-

derlands dameselftal of onze jaarlijkse 

vriendinnenmiddag. Dit jaar voegen 

we daar nog een bijzonder evenement 

aan toe, namelijk ons eerste S.V. ’s-

Graveland Leeuwinnen Toernooi op 

zondag 21 mei aanstaande. Meiden 

hebben de hoofdrol op dit toernooi dat 

wordt geopend met een warming-up 

van Eredivisie -speelster Babiche Roof.

Wil jij als meisje ook eens komen 

kijken of je voetbal een leuke sport 

vindt? De rest van dit seizoen kun je 

vrijblijvend meetrainen bij onze ver-

eniging. We hebben meidenteams in 

alle leeftijdscategorieën dus er is altijd 

een team waar je bij kunt aansluiten. Je 

kunt je aanmelden via info@svsgrave-

land.com. Je bent van harte welkom!

Meidenvoetbal S.V. ’s-Graveland
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SLENDER YOU
Dé andere manier van bewegen!

Ook geschikt als u medische

klachten heeft!

Maak nu een afspraak.

Slender You studio kortenhoef

Winkelcentrum Meenthof 1

Kortenhoef

Telefoon 035 - 656 61 13

SLENDER YOU
ZONNEBANK

HYDROMASSAGE

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

 Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

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

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

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Grando Keukens en Bad.
Zoekt orderverwerker.

Info: Martin de Winter

035-6219129

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Oven gedroogd, gestapeld 
Berkenhout Krat 1 m3 €130,-- .

Tel.: 06-22664828.

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

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

Te Huur Wijdemeren
Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2, 

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com 

Teens on a Mission in 
Wijdemeren:iets voor jou?
www.maatjesprojectgooi.nl

voor jongeren en coaches

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp. tel: 06 858 127 97

“ Voetreflexzonetherapie”
Ontspant en herstelt 

uw Balans

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Glazenwasser Erik
Meijerink wast uw ramen 

op afroep in de regio. 
Laag tarief. Bel voor 

afspraak. 06 53 81 7334

Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp. 06-49150270.

TE HUUR bedrijfsruimte
Nieuw Walden 32 / 310 m2

Marco Arens 06 4021 4021

LAST VAN SPINNEN ? 
12maanden garantie 

Voor huis,woonboot,boot

bio spin 06-25592378

Sloten & Inbraakbeveiliging
Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Postzegelverzamelingen
te koop gevraagd
tel 06-21873598

Houd jij van muziek uit de jaren 

70 80 90 00?  Er is op 4 juni in 

Dedemsvaart een muziek eve-

nement en ik ben nog op zoek 

naar een leuk vrouwelijk mu-

ziek maatje om mee te gaan 

naar dit evenement. Mail me 

fransmuziek58@gmail.com 

groetjes  Frans

LAST VAN KALKNAGELS?
Maak dan een afspraak bij
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Te huur 2 km. app voor 6 mnd. 
incl. g/w/e. Eigen opgang, 

mooi uitzicht. 0294-255596

Direct mail  |  Cross media  |  Fulfilment & MRM  |  Drukwerk & promotie

Nieuw Walden 6 

1394 PB  Nederhorst den Berg

 tel. 0294 25 62 00 

info@dunnebier.nl 

 www.dunnebier.nl

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 

Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  
Wijdemeertjes

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 18 mei film,  za. 27 mei fa-

milievoorstelling. Info: www.

wesopa.nl

’t Wijdehuis, elke ma.ochtend 

van 09.30- 13.30 of do.middag 

van 12.30-16.30 u. Gratis. 

Veenstaete- Kortenhoef, via de 

Parklaan. Info: Herma Kleve 

van Versa Welzijn;  hkleve@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.

Elke eerste wo.middag van de 

maand van 14-17 uur: Repair-

café Wijdemeren. In de Bras-

serie van Veenstaete te Kor-

tenhoef. Weggooien? Mooi 

niet! Zie: www.natuurlijkwij-

demeren.nl of bel: Marjolijn 

Bezemer: 06- 19642552.

Iedere oneven week op vrij-

dag tussen 09.30 en 11.00 uur 

spreekuur in het Soc. Cult. 

Centrum; Blijklaan 1, Ned. 

den Berg. Administratie voor 

Elkaar: hulp bij formulieren, 

toeslagen, enz.

Sleutels
en 
sloten
service

Colofon

Uitgave/administratie
Dunnebier Print
Nieuw Walden 6, Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00

Redactieadres: 
Postbus 88
1394 ZH Nederhorst den Berg

Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 

Advertenties Info & prijzen,
Ineke Dunnebier
Tel. 0294 25 62 00
ineke@dunnebier.nl

Redactie-medewerkers:
•  Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl
•  Karin van Hoorn
   karinvanhoorn@planet.nl
•  Joop Glijn

joopglijn@kortenhoef.nl
•  Barbara Schriek

barbaraschriek@hotmail.com
•  Saskia Luijer

saskialuijer@hetnet.nl
•  Niels van der Horst

niels@nielsvanderhorst.com
•  Mark Hilberts

markhilbertssportpublicaties@gmail.nl

•  Jasper Vlaanderen
jaspervlaanderen@kpnmail.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) 
opsturen voor vrijdag16.00 uur en 
voor de weekendactiviteiten is de 
sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 
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€ 3000,- voor St. Leergeld 
Kiwanis Clubs Hilversum-Baarn en 

Laren hebben de Stichting Leergeld in 

Baarn-Soest en Hilversum-Wijdemeren 

ondersteund. Beide organisaties ontvin-

gen een cheque van € 3.000. Dit was de 

opbrengst van een wijnproeverij. Met 

het geld kunnen de afdelingen van Stich-

ting Leergeld kinderen uit gezinnen met 

minimale financiële middelen helpen 

weer mee te doen aan binnen- en bui-

tenschoolse activiteiten. Kiwanis is een 

wereldwijde organisatie van vrijwilligers 

die zich inzet voor het verbeteren van de 

wereld, kind per kind en gemeenschap 

per gemeenschap.  

Meer informatie: www.kiwanis.nl/hil-

versum-baarn.

WIJDEMEREN- Het was even slikken 

vorige week voor de meeste raads-

leden, maar gedeputeerde Jack van 

der Hoek was erg duidelijk: de pro-

vincie Noord-Holland wijst een zelf-

standig Wijdemeren van de hand.

De provinciebestuurder van D66- 

huize deed op zijn ronde door Gooi 

en Vechtstreek als laatste Wijdemeren 

aan. In vogelvlucht schetste hij het pro-

ces op weg naar fusies in deze regio. Uit 

diverse rapporten was gebleken dat er 

iets moet gebeuren, de bestuurskracht 

van Wijdemeren en Weesp is onvol-

doende. En de regio heeft geen krach-

tig bestuursmodel voor de toekomst, 

als tegenpool voor Amsterdam en 

Utrecht. Vast staat er dat er maximaal 

drie gemeenten mogen overblijven, al-

leen de samenstelling (wie met wie) en 

het tijdpad mogen de gemeenten zelf 

invullen. Van der Hoek wil alle opmer-

kingen uit de diverse raden meenemen 

voor een definitief besluit in november. 

Hij stelde echter vast dat er geen een-

heid was en dat er geen doortimmerd 

Plan van Aanpak was geleverd. 

Bij het recente rapport van Rijncon-

sult bleek nog duidelijker dat onze vijf 

dorpen bestuurlijk niet meer meetel-

len. De ambtelijke organisatie mist een 

stevige basis, achterstand op digitali-

sering en privacybescherming, teveel 

eenmansfuncties, te traag uitvoeren op 

wat burgers en bedrijven wensen

Bovendien te weinig aandacht voor be-

leid op langere termijn en er is te wei-

nig geïnvesteerd. 

Eenheid

Jammer voor de inzet van CDA- frac-

tievoorzitter Jan Verbruggen die een 

week lang hard had gewerkt om een-

heid in de Wijdemeerse raad te verkrij-

gen. Hij was erin geslaagd om 14 van 

de 19 raadsleden achter zich te krijgen 

(CDA, D66, De Lokale Partij, Dorps-

belangen), doch het gezamenlijke 

voorstel sneuvelde op deze avond. Het 

kwartet partijen wilde dat de ARHI-

procedure (provincie die naar fusie 

leidt) zou stoppen, dat de gemeente 

nog 6 jaar zelfstandig zou blijven en 

dat Wijdemeren zo snel mogelijk een 

plan zou maken om bestuurlijk ster-

ker te worden. De toekomst zou liggen 

in een uitvoeringsgemeente. Dat wees 

de gedeputeerde direct af. “U bent be-

oordeeld als uitvoeringsgemeente en 

door het ijs gezakt” zei hij ferm. Ook 

vond hij dat de gemeente onvoldoende 

dienstverlening verschafte. Uitstel van 

een fusie achtte hij uitgesloten. Dat 

Verbruggen had gesteld dat Wijdeme-

ren desnoods zijn ambities naar be-

neden moest bijstellen, vond Van der 

Hoek opmerkelijk. “U wilt toch het 

beste voor uw inwoners en dat blijkt 

niet te lukken. Dat is juist de kern van 

de discussie.” De verwijten dat er te 

weinig rekening werd gehouden met 

het draagvlak van onderen wees de 

gedeputeerde af. “Daar wachten we 

al jaren op. Er komt weinig tot stand. 

Nu voelen we ons gedwongen om iets 

te doen.” Bij de verkiezingen van 2018 

kunnen de inwoners hun stem laten 

horen over het tempo van de fusies en 

over het resultaat. Niet over een fusie 

zelf, zei Van der Hoek. Wel bleek er 

overeenstemming over een kernenbe-

leid. Daar wil Noord-Holland graag 

steun aan verlenen. De opzet is een 

taak van de gemeente, dat is maatwerk. 

VVD, VI en PvdA/GroenLinks

De overige vijf leden van de fracties 

VVD, Vuyk/Israel en PvdA/Groen-

Links waren het eens met het verhaal 

van de gedeputeerde en willen zo snel 

mogelijk een fusie. Sieta Vermeulen 

van de VVD, ondersteund door Vuyk/

Israel koos voor één gemeente Gooi- 

en Vechtstreek. Stan Poels van PvdA/

GrL vond fusie met Hilversum het 

meest voor de hand liggend, voor een 

betere balans liefst met een derde part-

ner. Ook Sieta Vermeulen wees op de 

allergische reactie van de bevolking op 

Hilversum. 

Teleurstelling

Jan Verbruggen was teleurgesteld over 

de antwoorden van de gedeputeerde, 

die blijkbaar vond dat alles onvol-

doende was. Hij zei dat consensus over 

een vergroting van de bestuurskracht 

Fusie onontkoombaar volgens provincie

Wijdemeren zou kunnen leiden tot nog 

6 jaar zelfstandigheid. Hij bestreed dat de 

gemeente te weinig ambities zou hebben. 

Loosdrechter Gert Zagt (DLP) verlangde 

terug naar de provincie Utrecht waar wel 

rekening wordt gehouden met wat de inwo-

ners willen. D66 ‘er Joost Boermans wilde 

dat er eerst een goed kernenbeleid moest 

komen voor een grote fusie. En René Voigt 

verwees naar de boosheid van Noord-Hol-

land toen minister Plasterk de provincie 

met Utrecht en Flevoland wilde laten fuse-

ren: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe 

dat ook een ander niet’. 

KORTENHOEF- Natuurmonumenten 

is benieuwd naar uw mening over de 

Wijde Blik, een natuurgebied waar 

ook extensieve recreatie mogelijk is. 

Hoe ervaart u als gebruiker en/of om-

wonende de Wijde Blik en wat zijn 

uw wensen voor de toekomst van de 

Wijde Blik? Natuurmonumenten no-

digt u uit om hierover mee te denken 

op dinsdagavond 23 mei in de Oude 

School in Kortenhoef.

De Oostelijke Vechtplassen, waaron-

der Loosdrecht, Kortenhoef en Anke-

veen, is een waardevol natuurgebied en 

mede daardoor geliefd bij bewoners, 

recreanten en ondernemers. Dit ge-

bied kampt echter ook met een aantal 

gecompliceerde problemen op het ge-

bied van natuur, waterkwaliteit, een 

stagnerende recreatiesector en open-

bare ruimte. Om oplossingen te zoeken 

voor al deze problemen, werken onder 

andere de provincie Noord-Holland, 

de gemeente Wijdemeren, de recreatie-

ondernemers en Natuurmonumenten 

gezamenlijk aan een gebiedsakkoord 

voor de Oostelijke Vechtplassen. Het 

is de bedoeling daarin plannen op te 

nemen die oplossingen bieden voor de 

genoemde problemen, rekening hou-

dend met elkaars belangen.

Een van die plannen is de wens van 

de recreatiesector, de provincie en de 

Denk mee over toekomst Wijde Blik    gemeente om meer vaarverbindingen te 

realiseren in de Oostelijke Vechtplassen. 

Dit om meer (kortere) rondjes te kunnen 

varen. Een van de opties is een vaarverbin-

ding  tussen de Loosdrechtse Plassen naar 

het Hilversums kanaal, via de Wijde Blik. 

De bijeenkomst is van 19.00 – 22.00 uur in 

het Kraaiennest, De Oude School, Korten-

hoefsedijk 145 in Kortenhoef. U kunt zich 

hier tot uiterlijk 19 mei voor opgeven via 

t.overbeek@natuurmonumenten.nl

Gedeputeerde Jack van der Hoek 

(foto: Douwe van Essen // WWK)

NEDERHORST DEN BERG- Na het 

Lentespektakel werkt de organisa-

tie weer met veel energie aan het 

Zomerspektakel. Van 16 tot 18 juni 

worden in het dorp weer de nodige 

activiteiten voorbereid. Vaste on-

derdelen daarvan zijn zeker de jaar-

markt, de sprinttriatlon en natuurlijk 

muziek en gezelligheid. De locatie 

wordt natuurlijk het centrum van 

Nederhorst den Berg.

Om de kosten te dekken komen vrij-

willigers de komende tijd aan de deur 

om loten te verkopen – door loten te 

kopen helpt u de activiteiten mogelijk 

te maken. En bij verschillende onder-

nemers uit het dorp krijgt u leuke kor-

tingen. Als klap op de vuurpijl maakt 

u bij de trekking op 18 juni bij kans op 

leuke prijzen.

Jaarmarkt

De Jaarmarkt is ook een niet weg te 

denken onderdeel van het Zomer-

spektakel. De kramen worden dit jaar 

weer op de Dammerweg opgesteld. 

Ondernemers die zich willen presen-

teren, kunnen zich aanmelden via het 

formulier op de website www.zomer-

spektakel.nl of door een mailtje te 

sturen naar jaarmarkt@zomerspek-

takel.nl . De inschrijvingen stromen 

inmiddels al binnen, maar er is op dit 

moment nog volop ruimte. Ook voor 

meer informatie is het mogelijk een 

mailtje te sturen.

Bezoekt u ook eens onze website: 

www.zomerspektakel.nl of volg ons 

via Facebook of Twitter!

Voorbereidingen Zomerspektakel gestart
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Zonneschijn!

Ciabatta
met olijven, tomaten en kaas

€ 1,00 per stuk

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Niet graven vóór gesprek
Omdat wethouder Reijn, de burgerparticipa-

tiewethouder, blijkbaar via de krant zijn com-

municatie voert en niet via het gesprek met de 

betrokkenen willen wij reageren op het stukje in 

de Gooi- en Eemlander van 22 april jl.

De bouw op de plek van het voormalige ge-

meentehuis geeft veel problemen. De massa, de 

riolering en de parkeermogelijkheden. Van een 

vertegenwoordiger van de burgers verwach-

ten wij andere taal. Goochelen met een potje 

van waaruit het betaald gaat worden hoort bij 

wethouders. Dat de riolering aangepast moet 

worden hoort bij massale bouw op een plek die 

daar niet voor bestemd is en dat parkeervoorzie-

ningen moeten worden uitgebreid hoort ook bij 

het plan veel mensen op een klein oppervlakte 

te plaatsen. Ineens is de verwachte autobelas-

ting lager dan de factor die daar voor staat, nu 

1.1 auto’s per bewoner. Het was 1,3 en voor een 

dorp zonder openbaar vervoer zal dat zeker niet 

lager liggen. Er zijn derhalve zeker 22 plaatsen 

nodig met het realiseren van 16 woonplekken. 

Er zijn geen 29 parkeerplekken nu, maar 26. Wat 

moet er met de huidige gebruikers van de par-

keerplaatsen gebeuren? “Te laat” zegt Reijn,”er 

valt niets meer aan te doen.” Dan moeten de be-

woners hun tuinen open stellen voor graafwerk-

zaamheden aan het riool en heeft de gemeente 

zijn zin. De bewoners kunnen hun auto’s niet 

meer kwijt, patiënten en therapeuten van twee 

praktijken, leerkrachten van de school, zij moe-

ten maar zien.

Als buren hebben wij besloten niet mee te wer-

ken aan de rioleringswerkzaamheden als niet 

het hele plan, inclusief parkeeroplossingen, 

wordt voorgelegd. Wel zijn ook wij graag bereid 

nog eens te kijken naar de mogelijkheid de riole-

ring te laten veranderen.

Het zou beter geweest zijn als de vertegenwoor-

digers eens met de omwonenden zouden heb-

ben gepraat in plaats van eenzijdig hun voortva-

rende plannen uit hun koker te laten rollen.

 Hans Vuurmans (namens aanwonenden 

Voorstraat), Nederhorst den Berg

Zo’n 25 jaar geleden waren de Asielzoekerscen-

tra in opmars. Van overal vandaan stroomden 

de mensen naar het Nederlandse paradijs. Ne-

derlanders brachten o.a. gestoomde dekens bij 

AZC Crailo, maar werden weggestuurd, want 

de asielzoekers wilden geen oude spullen. Som-

mige bewakers bleven maar heel kort; zij kon-

den het niet aanzien om de slagboom neer te 

laten voor de Nederlanders die achter hun ge-

stolen fiets/brommer aanrenden. Elke week 

kwam er een bouwbedrijf met ca. 6-8 man de 

schade herstellen, die de mensen daar hadden 

aangebracht; de andere dagen werkten ze bij an-

dere AZC’s.  Dit waren dingen die gewoon in de 

krant stonden; om het volk niet te veel irritatie 

te bezorgen, mocht er over de meer ergere din-

gen ook niet geschreven worden.  

Zo’n 2 jaar geleden was de sporthal in Korten-

hoef een tijdelijk AZC. Massaal stonden de 

mensen klaar om met wat dan ook te helpen; 

na afloop werden alle, met liefde gegeven spul-

len, in containers afgevoerd. In het Weekblad 

Wijdemeren van 1 maart staat een goedgeklede 

30-jarige Syriër, die sinds een half jaar in Kor-

tenhoef woont. Uit zijn verhaal, maak je op dat 

hij een eigen huis heeft en dat hij niet op sinaas-

appelkistjes zit. In de omgeving van de Zuidsin-

gel zitten 3 heel jonge Eritreërs in een huis. Ze 

kregen een mooie fiets om de omgeving eens te 

bekijken; en of dat nog niet genoeg was, kregen 

ze daarna nog een racefiets met bijbehorende 

kleding. 

Sinds de invoering van de euro hebben we 

een Voedselbank, en daaruit voort kwamen de 

Speelgoed- en de Kledingbank In diezelfde WW 

van 1 maart, staat ook een stuk geschreven over 

de Weggeefhoek. Asielzoekers/vluchtelingen en 

statushouders vind je hier niet; daar komen al-

leen de Nederlanders. En daar wringt nou net 

de schoen en is dit ook eigenlijk het antwoord 

op deze kwestie.

J. Donker, Ankeveen

Zijn vluchtelingen welkom in Wijdemeren?
Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

NEDERHORST DEN BERG- Ergens in het bui-

tengebied, een eindje van de Middenweg, 

woont Harry Griffioen in een simpel wonink-

je. Al bijna 20 jaar illegaal. Op 1 oktober moet 

het pand ontruimd zijn volgens de gemeente. 

“Ooit was dit een kippenhok. Kijk maar” zegt 

Harry terwijl hij wijst op metselwerk waar eens 

een opening zat waar kippen in- en uitliepen. 

Een van zijn voorgangers bouwde het om tot een 

woning. Simpel, met een keuken, een woonka-

mer en twee slaapkamers, in niet al te beste staat. 

Maar Harry woont er naar volle tevredenheid, 

aan de rand van het weiland. Met zelfs een ter-

rasje en garage. En nu moet- ie eruit, met een 

dwangbevel van 6000 euro, de eerste keer. Die 

tegenvaller kan de 58-jarige ex-vrachtwagen-

chauffeur er helemaal niet bij hebben. Zo’n drie 

jaar geleden werd hij getroffen door een licha-

melijk probleem. Daarmee omgaan is al lastig 

genoeg. Harry zoekt een permanente woonplek. 

Hij is geen mens voor een rijtjeshuis. Dus het 

liefst in het buitengebied. Een stacaravan zou 

ook kunnen, maar dan moet hij een legale plek 

huren om hem te plaatsen. 

Harry Griffioen, wie kent ‘m niet, altijd bereid 

om zijn handen uit de mouwen te steken. Staat 

altijd voor iedereen klaar, wie kan ‘m helpen? 

Wie heeft er een oplossing? 

Bel: 06 51 78 11 09 of jigw@xs4all.nl

Harry Griffioen zoekt woonruimte

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

Koninginneweg 26 • 1241 CT Kortenhoef • tel.: 035 - 656 23 70
www.dewitaanhangwagens.nl

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005
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Natuur

WIJDEMEREN- Al weer voor de zes-

de keer vieren de Oecumenische 

Streekgemeente Kortenhoef, 

De Graankorrel ‘s-Graveland, de 

Protestantse gemeente Nederhorst 

den Berg en de parochies van het 

KAN gezamenlijk de Hemelvaart van 

de Heer in een oecumenische open-

luchtviering in de Horstermeer. 

Waarbij we ook dit jaar welkom zijn 

bij de familie Lam aan de Dwarsweg 

20. De viering begint om 09.30 uur 

een heeft als thema Kostbare Herin-

neringen. Ook de kinderen gaan met 

dit thema aan het werk, het resultaat is 

een verrassing.

Parkeerruimte is beperkt daarom vra-

gen wij u zoveel mogelijk op de fiets of 

te voet te komen.

Samen wandelen of fietsen is gezel-

lig, hieronder vindt u de verschillende 

vertrekplaatsen- en tijden:

Vanaf de Sint Antoniuskerk in Kor-

tenhoef op de fiets om 08.15 uur; 

Vanaf de Sint Martinuskerk in Anke-

veen te voet om 08.15 uur; Vanaf het 

Willie Das Plein in Nederhorst den 

Berg op de fiets om 

08.30 uur; vanaf de 

Horstwaarde in Ne-

derhorst den Berg te 

voet om 08.15 uur

Vanaf 08.45 uur 

staan koffie en thee 

met broodjes voor u 

klaar. Dat geldt na-

tuurlijk ook voor de mensen die met 

de auto komen. Wij hopen op veel 

mensen én op mooi weer.

Bij regen wijken we uit naar de Sint-

Martinuskerk in Ankeveen. Dit wordt 

Hemelvaart in de polder 

‘Kostbare herinneringen’

KORTENHOEF –  Volgende week 

donderdag, Hemelvaartsdag, is het 

weer zover: u kunt vanaf 5 uur ’s 

ochtends meedoen aan het traditi-

onele dauwtrappen in Kortenhoef. 

Start en finish zijn bij de Oude 

School aan de Kortenhoefsedijk. 

Of het nu de magische krachten van 

het bedauwde gras of de weidse na-

tuur van de Kortenhoefse polder is, 

wie zal het zeggen wat deze tocht zo 

bijzonder maakt. ’s Ochtends is er 

al heel wat te zien en te horen. Mis-

schien komt u een schichtig ree tegen 

of wellicht kunt u fraaie vogels spot-

ten, bijvoorbeeld de kleine karekiet, 

de braamsluiper, ijsvogel of heel mis-

schien wel een koekoek. De kikkers 

kunt u uitbundig horen kwaken. Wat 

dacht van de rietgors en hoog in de 

lucht de gierzwaluw of voorbijvlie-

gende zwanen, meerkoeten met hun 

jongen. Kortom, u hebt de kans om te 

genieten van prachtige natuur. 

Waar het precies vandaan komt, weet 

niemand. Maar dauwtrappen is een 

heel oude Hollandse traditie. Het is 

een folkloristisch gebruik om op He-

melvaartsdag blootsvoets in het nog 

bedauwde gras te lopen. Onze voor-

vaderen namen aan dat dauw op deze 

bepaalde dagen magische en genezen-

de krachten bezat. Het is een gebruik 

dat mogelijk terug gaat tot de Germa-

nen. Maakt u zich geen zorgen, don-

derdag mag u uw schoenen, laarzen of 

klompen gewoon aanhouden. U mag 

wandelen op terreinen die normaal 

door eigenaar ‘Natuurmonumenten’ 

gesloten zijn.

 

Feitjes

Vanaf 2000 is de organisatie in handen 

van de stichting Behoud Leefbaar-

heid Oud- Kortenhoef. Dit jaar gaat 

de vroege ochtendwandeling door 

natuurgebieden van de polder en de 

Meerdijk en de Wijde Blik. Ook het 

eeuwenoude en landelijk bekende ker-

kenpad ‘t Oppad zult u betreden. Een 

boottochtje in een praam is onderdeel 

Wandelen en varen door unieke natuurgebieden

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

van deze dauwtraptocht. Varen en wande-

len voor één prijs. U betaalt slechts 3 euro 

en voor kinderen tot 12 jaar 1,5 euro en als 

u uw bonnetje toont, krijgt u ook nog een 

gratis kopje koffie halverwege. 

Als u op de vroege Hemelvaartochtend uw 

schreden voorzichtig in het natte Korten-

hoefse gras zult zetten, zult u ongetwijfeld 

de bijzondere en magische kracht van de 

natuur aan den lijve ervaren.

op woensdagavond bekend gemaakt via 

de facebook pagina’s van de KAN- paro-

chies en de Protestantse gemeente Neder-

horst den Berg. Tot ziens op Hemelvaarts-

dag 25 mei. 

ANKEVEEN - Ook dit jaar organi-

seert het Ankeveens Havenloos 

Mannenkoor ‘Dauwtrappen rond de 

Ankeveense Plassen’ met na afloop 

een miniconcert van het uitgeslapen 

Kriekenkoor. Ankeveen is zo mooi 

en vooral in de vroege ochtend.

Vandaar dat Gé en Albert alweer bezig 

zijn met een fraaie route in en rond 

Ankeveen. Er wordt een wandeling uit-

gezet die geschikt is voor jong en oud. 

(5/ 6 km.) We starten om 6.00 uur van-

uit de kantine van de Ankeveense IJs-

club aan het Stichts End (tegenover de 

r.k. kerk) Vanaf 05.45 uur kunt u bin-

nenlopen en de laatste slaap uit de ogen 

wrijven onder het genot van koffie of 

thee. Bij terugkomst in het mooie club-

gebouw van de ijsclub staat er ook weer 

een kop koffie en een broodje voor u 

klaar. Ook dit jaar zal het Kriekenkoor 

een paar zee- en meezingers brengen. 

Al met al een meer dan goede reden 

om vroeg uit bed te komen en te gaan 

dauwtrappen met het Ankeveens Ha-

venloos Mannenkoor.

Kosten: 5 euro voor volwassenen en 

3 euro voor kinderen onder de twaalf 

jaar. Inschrijven vanaf kwart voor zes.

Ankeveens dauwtrappen Plantenmarkt 
‘Stoer in de schaduw’
Op zaterdag 27 mei organiseert bota-

nische tuin Pinetum Blijdenstein tus-

sen 10 en 17 uur, in samenwerking met 

Groei & Bloei afdeling Hilversum en 

Wijdemeren, een plantenmarkt met als 

thema (half)schaduwplanten. Om 14.00 

uur geeft Hanneke Jelles, hoofd educatie 

van de Hortus Leiden en hoofdredac-

teur van een tuinblad een lezing over het 

project Planten voor de Toekomst en de 

landelijke festiviteiten in ‘2017 Jaar van 

de Botanische tuinen’. Toegang € 2,50 

(entree tuin). Jaarkaarthouders Pine-

tum en leden Groei & Bloei hebben op 

vertoon van hun ledenpas gratis entree. 

Van der Lindenlaan 125, 1217 PJ Hil-

versum; 035 6231123, e-mail: info@

pinetum.nl

Zie ook: www.pinetum.nl en www.hil-

versum.groei.nl.
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Familieberichten Ingezonden brieven 

De anonymus die zo uitgebreid over de tuin bij 

het Kasteel schrijft (WW 3 mei) heeft gebruik 

gemaakt van de gastvrijheid om op het land-

goed te wandelen. Hoe arm is deze persoon die 

zijn ogen en oren sluit en aan wie dus de pracht 

ontgaat van de daar historisch geplante eeuwen-

oude bomen waarin een verscheidenheid van 

vele vogels kan nestelen en vrolijk fluiten. 

Wij, de generatie nu, moeten ons gelukkig prij-

zen dat die bomen en een groot deel van de 

oude structuur op het landgoed nog aanwezig 

is. Aan de ruim 70 schoolkinderen die de ko-

mende weken gaan deelnemen aan het project 

‘Reevaart’ hopen wij respect mee te geven voor 

de historie en dat zij met open blik en luisterend 

oor, de nu bijgebrachte kennis ook in de toe-

komst kunnen doorgeven.

Cees Stalenhoef, Herman van der Molen 

en Riny Leurs, Nederhorst den Berg 

Na het lezen van de ingezonden brief: Reactie 

op bouwplan bij kasteel in van 3 mei was mijn 

eerste reactie: ‘was nou maar naar Specsavers 

gegaan’. Mijn tweede reactie was dat het toch 

wel verstandig is geweest om zijn of haar naam 

niet onder het artikel te zetten, want de schrijver 

zou er zeker op aangekeken worden. Het getuigt 

namelijk bepaald niet van enig gevoel voor cul-

tuur en vormgeving en bouwkunst. 

In mijn derde reactie geef ik de schrijver gelijk 

dat er nu een allegaartje van stallen staat. Daar-

bij vooral niet te vergeten die enorme schuur 

ver weg in het land tegen de westelijke bosrand 

van het kasteel. Onbegrijpelijk dat gemeente 

Nederhorst den Berg ooit aan dat ‘allegaartje’ 

heeft meegewerkt. 

Mijn vierde reactie is dat het, waar sprake is 

van geweldige sanering van de melkveehoude-

rij, onmogelijk is om in een tijd van zeer hoge 

eisen en robotisering ‘een mooie boerderij’ te 

bouwen, want,

a.  het moet, om het economisch haalbaar te ma-

ken, een hele grote boerderij worden; 

b.  de plek die daarvoor is gepland is om vele 

redenen volledig ongeschikt voor zo’n grote, 

moderne boerderij.

c.  de vraag is of er voldoende land is om het 

economisch vereiste aantal koeien te onder-

houden.

Mijn vijfde reactie is dat het inderdaad de boer 

is die het weidelandschap in stand houdt en dat 

vinden velen met mij belangrijk. Dat houdt ech-

ter niet in dat dit een reden is om ‘elk plan’ dan 

maar te omarmen. Het is evenzeer belangrijk 

dat een plan zeer kritisch wordt bekeken en be-

oordeeld en zo nodig aangepast zodat niet na-

derhand moet worden vastgesteld: ‘dat hebben 

we niet goed gedaan’.  Bijna wekelijks komen 

bestuurders er achter zaken niet goed bekeken 

of ingeschat te hebben. De beslissing kan dan 

niet meer worden teruggedraaid. 

Roel Kalter, Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren communiceert in-

tensief met haar bewoners, maar niet heus. Wat 

schetst mijn verbazing  toen aan de ingang van 

de parkeerplaats op de Dammerweg  een bord 

geplaatst  werd dat de parkeerplaats m.i.v. 15 

mei gesloten is. Een paar dagen later volgde een 

groot bord dat de parkeerplaats i.v.m. werk-

zaamheden aan de riolering  gesloten is tot  

eind 2017. Daar is uiteraard niks mis mee, maar 

je zou toch verwachten dat de gemeente van te 

voren een berichtje gestuurd zou hebben aan de 

bewoners of een bericht geplaatst zou hebben 

in het Weekblad Wijdemeren.

Maar niets van dat alles. Het zou toch prettig 

geweest zijn als de bewoners van de Dammer-

weg tijdig op de hoogte gesteld zouden zijn van 

wat er te gebeuren staat en zeer zeker wat de 

parkeermogelijkheden voor de bewoners zou-

den zijn. Wel was de gemeente in staat op privé-

terrein een eco-toilet te plaatsen zonder van te 

voren overlegd te hebben met de eigenaar.

Theo Janssen, Nederhorst den Berg

Bouwplan bij kasteel

Geen communicatie
Verhuisplannen of opslag nodig?

Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!
• Particuliere/zakelijke verhuizingen

• Deel verhuizingen op urenbasis
• Diverse speciale transporten

• Inpak- en montagedienst
• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Tuin van Nederhorst
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NEDERHORST DEN BERG- Antonin 

Dvorak: groot componist, maar 

ook docent. Aan de conservatoria 

in Praag en in New York leidde hij 

een volgende generatie componis-

ten op. Staan vrijdag en zaterdag 

composities van de leerlingen uit 

Tsjechië op het programma, zondag 

is voor de Amerikanen. 

Dvorak was tweemaal lange tijd in 

Amerika. Hij gaf les op het National 

Conservatory in New York en was er 

ook directeur. Uit de archieven van 

de Juilliard School of Music doken we 

voor u het Pianotrio van een van Dvo-

raks beste studenten op. Voor zover 

wij weten is het bij het JagthuisFestival 

voor het eerst in Europa te horen! Het 

gaat om het Pianotrio van Rubin Gold-

mark uit 1896. Het is een romantisch 

werk waar Dvorak veel lof voor had. 

Rubin Goldmark gaf 

later zelf les op het 

New Yorkse Conser-

vatorium. Onder zijn 

studenten bevond 

zich Aaron Copland. 

Van hem hebben we 

werken geprogram-

meerd voor piano 

solo en voor viool en piano, waaronder 

de Ukelele Serenade. De dag, en daar-

JagthuisFestival: 

Dvorak in Amerika

Publiek winnaar bij Michiel Borstlap
ANKEVEEN – In zijn vierde en laatste 

concert in Theater De Dillewijn nam 

pianist Michiel Borstlap op dinsdag 9 

mei zangeres Sandra van Nieuwland 

mee. Samen met een ritmesectie 

hebben Michiel en Sandra zo een 

spetterend slot verzorgd van deze 

enerverende serie concerten.

Sandra van Nieuwland werd in 2012 

bekend via The Voice of Holland. Ook 

debuteerde ze dat jaar sterk in de hit-

lijsten. Wie ze echt was als artiest werd 

helemaal duidelijk toen ze het jaar er 

op het album ‘Banging On The Doors 

Of Love’ uitbracht. Het leverde haar 

zelfs een Edison Award op.

Dit concert beet ze de spits af met een 

paar solonummers van haar nieuwe 

album ‘Breaking New Ground’. Haar 

stem heeft een loepzuiver licht kristal-

len geluid. Van achter de piano bracht 

ze muzikale en gevoelige nummers, 

veelal over persoonlijke onderwerpen. 

Af en toe deed het denken aan de mu-

ziek van Kate Bush.

Michiel Borstlap

De Nederlander Michiel Borstlap is 

een internationaal gewaardeerd pia-

nist. Hij won de prijs voor beste so-

list op het Europese Jazz Concours 

in Brussel in 1992 en was de eerste 

Europese musicus die de Thelonious 

Monk/BMI Componistenprijs won, 

een prestigieuze Amerikaanse jazz-

prijs. Hij speelde met grootheden als 

Herbie Hancock, Pat Metheny, Gino 

Vanelli en Ludovico Einaudi. Michiel 

Borstlap gaf meer dan twintig albums 

uit en zijn composities worden over de 

hele wereld gespeeld door vooraan-

staande musici. Hij is Edisonwinnaar 

en ontving een Gouden Kalf voor de 

filmmuziek van ‘Tiramisu’.

Optreden

Na de eerste paar nummers van San-

dra voegde eerst Michiel zich op het 

podium en speelden ze samen verder. 

Vooral na de pauze – inmiddels had 

de ritmesectie ook plaats genomen 

– was het publiek getuige van het 

spel dat Michiel Borstlap beroemd 

heeft gemaakt. Hij knalde er op los. 

Met de rotsvaste en strakke bassist 

in hun midden, vocht hij vooral met 

de drummer een virtuoze en opzwe-

pende tweestrijd uit. “Ja 

heerlijk!” klonk hij verrukt 

na afloop. “Ik heb veel so-

lowerk gedaan de afgelopen 

tijd dus heb het wel even 

gemist om met een band 

te spelen. O man, fantas-

tisch om elkaar zo uit de 

dagen.” Met bijvoorbeeld 

een nummer van Blondie 

en uiteraard wat jazzy werk 

bleef de zaal tot het einde 

geboeid. Er bleef maar één 

mogelijke winnaar over: 

het publiek. Het slotap-

plaus maakte zeer duidelijk 

dat iedereen volop genoten 

had. Klein minpuntje was dat het spel 

van Michiel soms moeilijk te volgen 

was door de luid klinkende drums. 

Het deed niks af aan het gegeven dat 

het een hoogstaand optreden betrof.

Belofte

Na het optreden bedankte directeur 

René de Rooij de jazzgrootheid en 

consorten hartelijk voor hun optre-

den. Op de vraag of Michiel Borst-

lap nog eens wilde terugkomen zei 

De Dillewijn DOOR: NIELS VAN DER HORST

mee het Festival, wordt afgesloten met een 

40 minuten durend werk van Dvorak: zijn 

derde Pianotrio opus 65. Het Olivier Greif 

Ensemble staat garant voor een sublieme 

uitvoering. Pianiste Victoria Dmitrieva, 

violist Jesus Jimenez en celliste Anne-Elise 

Thouvenin vormen dit ensemble dat ge-

noemd werd naar de Franse componist Oli-

vier Greif. Het ensemble is continu op zoek 

naar onbekend repertoire dat zij graag met 

het publiek willen delen. Op deze laatste 

festivaldag kunt u het tot nog toe onbeken-

de pianotrio van Rubin Goldmark in hun 

uitvoering horen. Het 13e JagthuisFestival 

begint op vrijdag 19 mei en wordt zondag 

21 mei afgesloten.

Concerten: 

zondag 21 mei 2017, vanaf 15 uur, prijzen 

vanaf 10 euro. Reserveren via de website 

www.jagthuis.nl, per e-mail via stal@jag-

thuis.nl of telefonisch 0294-252609. De 

locatie van het concert is Het Jagthuis, Mid-

denweg 88, Nederhorst den Berg (Horster-

meer).

de pianist bescheiden en enthousiast 

“Als het mag.” Hij waardeerde de ambi-

ance van De Dillewijn en zijn belofte is 

goed nieuws voor de liefhebber. “Niet 

voor volgend seizoen” zei René na het 

concert, “want dat zit al vol, maar voor 

2018-2019 ga ik hem natuurlijk graag 

strikken. We zullen bekijken welk for-

mat we dan daarbij weer kunnen verzin-

nen.” Zijn glimlach was breed.

Foto: Met dank aan Lady M Artistique

’s-GRAVELAND- Tijdens de Kunst-

Ronde van 20 en 21 mei toont Gallery 

McSorley werk van in Nederland 

woonachtige kunstenaars. 

Zoals Ad Arma, Jan van Lokhorst, Aat 

Veldhoen, Lieuwe Kingma, Beatrice 

de Lehxy, Will Kellerman, beelden 

van o.a. Jaap Hartman, Paul Kubic, 

glaskunst van Mari Mészàros, Sabine 

Lintzen, Willem van Oijen en Richard 

Price. Er is tevens veel nieuw werk van 

buitenlandse kunstenaars, zoals Bir-

git Huttemann-Holz, Mark Kadota, 

?ubomír Ferko, Marcel Taton en Ka-

tarzyna Karbownik.   Van Birgit Holz 

exposeren wij o.a. het kleurrijke en 

bloemachtige Weight of orchids. Haar 

schilderijen maakt ze met een oude 

techniek, met gebruikmaking van bij-

enwas, pigment en hars. Veel van Ta-

tons nieuwe beelden zijn assemblages 

van Murano-glas met brons en zijn ui-

tingen van zijn lichte ironie en speelse 

fantasie.   Gallery McSorley is gespeci-

aliseerd in hedendaagse schilderkunst, 

beelden en glaskunst.

De jaarlijkse KunstRonde vindt in de 

omgeving van de Vecht en de Loos-

drechtse Plassen plaats. Het is een open 

atelierroute waaraan 30 professionele 

beeldend kunstenaars deelnemen. De 

KunstRonde groeit elk jaar in aantal 

bezoekers, ruim duizend mensen gaan 

met de fiets of de auto op pad langs 28 

ateliers en 2 galerieën.

Open: donderdag t/m zondag 12-18 

uur en op afspraak; Zuidereinde 124 

-1243 KL,  ‘s-Graveland NH

Tel. +31 06-13786779; 

info@gallerymcsorley.com    

www.gallerymcsorley.com  

KunstRonde bij McSorley

Het gewicht van orchideeën, 

Birgit Huttemann-Holz, 100 x 70 cm
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Gevarieerd concert GWK
NEDERHORST DEN BERG- Het kan 

haast niet anders of het wordt ge-

nieten a.s. zondagmiddag vanaf 

14.30 uur bij het concert van het 

Gemengd Koor Wijdemeren in de 

Willibrordkerk te Nederhorst den 

Berg.

De nieuwe dirigent Rob van Surksum 

is erin geslaagd een aantrekkelijk pro-

gramma samen te stellen. Een greep 

hieruit: Het koor opent toepasselijk 

met onder andere het Mailied, een ly-

rische ode van Goethe aan de natuur 

en aan mooie meisjes. Gevolgd door 

een Plaisir d’amour, over de lol van de 

liefde, al getoonzet door tientallen. Nu 

gezongen door het koor, begeleid door 

pianist Hugo de Graaff die al decen-

nia actief is als repetitor, pianist, or-

ganist, fluitist, dirigent en docent. De 

vrolijke meisfeer wordt verder in het 

concert voortgezet door Love changes 

everything van Andrew Lloyd Web-

ber, in een simpel uit drie akkoorden 

bestaande song wordt deze waarheid 

uit de doeken gedaan. ‘Nothing in the 

world will ever be the same’, dat heeft 

iedereen al eens meegemaakt. Zelfs de 

toegift is al bekend, het Slavische Tibie 

Paiom van Dmytro Bortniansky, een 

indrukwekkend loflied op de Heer. 

Naast koorzang kunt u op deze fraaie 

meizondag ook luisteren naar solisten. 

Mezzosopraan Irene Vonk combineert 

haar werk in de kinderopvang met haar 

liefde voor muziek. Zij zingt diverse 

liederen van Robert Schumann, Frau-

enliebe und – leben, acht gedichten die 

sterk te maken hebben met ’s mans per-

soonlijke lief-

desleven. Ook 

fluitiste Nico-

lien de Graaff 

doet naast 

haar muzikale 

loopbaan an-

der werk, zij is 

zweminstruc-

trice. Maar dat 

de muziek haar 

passie is, blijkt 

uit de intermez-

zo’s op de dwarsfluit. 

Het kan haast niet anders of uw ge-

moed zal worden verlicht door dit ge-

varieerde concert. Toegang gratis, na 

afloop kunt u uw waardering uitdruk-

ken in een vrijwillige bijdrage. 

Kunsthandel D.J. Zeeman en Flava 

Art Gallery tonen tijdens hun 

Voorjaarsexpositie van 26 t/m 28 

mei in de Oude School te Kortenhoef 

weer een bijzondere collectie schil-

derijen. 

Jan Korthals (1916-1972), het meest 

bekend om zijn Amsterdamse en Parij-

se stadsgezichten, wordt wel de laatste 

Amsterdamse impressionist genoemd. 

Zijn schilderij ‘Gezicht op de Nieuwen-

dijk’ te Amsterdam toont een prachtig 

tijdsbeeld met veel men-

sen en reclameborden. 

Van Dirk Smorenberg 

(1883-1960) is het doekje 

‘Loosdrecht’ een en al 

licht en heldere kleuren. 

Arie Zwart (1903-1981) 

schildert met zijn ‘Bloe-

semboom’ het frisse voorjaar 

in zijn bekende zonnige palet. 

David Schulman (1881-1966) 

laat ons de Amsterdamse ha-

ven zien in 1920. De ‘Stal met 

kippen’ van Jac van Rossum 

(1881-1963) is een eigenzin-

nig en verrassend schilderij, en 

Wouter van Soest (geb 1957) 

is vertegenwoordigd met zijn 

nieuwste werk van Naarden-

Vesting!

Kunsthandel D.J. Zeeman en Flava Art 

Gallery; De Oude School, Kortenhoef-

sedijk 145 te Kortenhoef

26 t/m 28 mei op vrijdag, zaterdag en 

zondag van 11.00 – 17.00 uur.  

Voorjaarsexpositie Oude School

Cultuur

D. Smorenberg (1883-1960) 

‘Loosdrecht’ ,olieverf op doek, 25x30 cm.

KORTENHOEF- Op zondag 21 mei 

zal Willem Meijer om 11.00 uur voor 

de Oecumenische Streekgemeente 

in het Oude Kerkje aan de 

Kortenhoefsedijk 168 een Nescio-

lezing houden over het onderwerp 

‘Het Isenheimer Altaar van Matthias 

Grünewald’. Daarnaast is er tijdens 

de lezing een koffieconcert. De en-

tree bedraagt € 10- (kinderen gratis).

In opdracht van het Antonietenkloos-

ter in Isenheim (Elzas) schilderde 

Matthias Grünewald van 1512 tot 

1515 zijn bekendste werk: het Isen-

heimer Altaar. Het altaar werd uitge-

voerd als een reusachtig drieluik met 

voetstuk. Het kon in twee stappen 

worden geopend, waardoor telkens 

een ander tafereel zichtbaar werd. De 

orde van de Antonieten had zich als 

taak gesteld zieken te verplegen, het 

klooster was feitelijk een hospitaal 

voor patiënten die leden aan het Anto-

niusvuur, een ongeneeslijke ziekte die 

veroorzaakt werd door het eten van 

met moederkoren vergiftigd graan. 

Ziekte werd in die tijd gezien als een 

gevolg van zonde. Het Isenheimer Al-

taar moest genezing brengen door het 

aanschouwen en meebeleven van de 

verlossingsdaad van Christus.

Koffieconcert

De muzikale omlijsting is door het 

kamerkoor ‘Canticum Anglicum’ o.l.v. 

Marga Schoutens en begeleid door 

Michiel Mirck. Zij zullen voor en na 

de lezing liederen ten gehore brengen, 

waaronder ‘Ave Verum’ van William 

Byrd, liederen van 

John Goss en John 

Stainer. Ook van 

de jonge compo-

nist Ola Gjeilo, 

onder andere Ubi 

Caritas. 

Canticum An-

glicum is een ge-

mengd kamerkoor 

dat zijn basis heeft 

in de Vredeskerk 

te Amsterdam en 

dat zich heeft ge-

specialiseerd in het 

schitterende Anglicaanse repertoire. 

Alternerend met twee andere koren 

verzorgt Canticum Anglicum de ere-

diensten aldaar, daarnaast geeft ze 

enkele malen per jaar eigen concerten 

Nescio-lezing annex koffieconcert  

Het Isenheimer Altaar van Grünewald

Fietsgilde ‘t Gooi 
Het Fietsgilde rijdt zaterdag 20 mei de 

dagtocht ‘Horstermeer – Naardermeer’, 

vertrek om 10.00 uur vanaf de Kerkbrink 

in Hilversum bij het Museum. De tocht 

gaat via de Horstermeer langs het vroe-

gere radiostation (NERA),  Kasteel Ne-

derhorst en langs de Vecht.

Op zondag 21 mei rijdt het Fietsgilde 

de middagtocht ‘Buitenplaatsen ’s-Gra-

veland’, vertrek om 13.30 uur vanaf Be-

zoekerscentrum Natuurmonumenten, 

Noordereinde 54 B, ‘s-Graveland. Deze 

tocht gaat langs diverse landgoederen en 

buitenplaatsen. Kosten: € 3,00 p.p; zelf 

lunchpakket verzorgen; www.fietsgilde.nl

met bijzonder repertoire in de regio, zoals 

in de kerken van Ouderkerk, Zuiderwou-

de, Duivendrecht en Kortenhoef. 

Zie ook: www.osg-kortenhoef.nl

A.J. Zwart (1903-1981) 

‘Bloesemboom’, olieverf 

op doek, 30x40 cm.

Tibie Paiom van 

Dmytro Bortniansky

FLAVA Art Gallery
Kapelstraat 26, 1404 HZ Bussum
T 035-6914350, M 06-55944844   

E fl ava@hetnet.nl
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TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE  
Twingo Collection 5drs Zwartmet. 01-2015 20000 km €   9750,- 

Twingo Collection 3drs Paarsmet. 04-2014 47000 km € 8475,-

Twingo Parisienne 3drs Wit 11-2013 39000 km € 7650,-

Clio Expression Tce  5drs Zwartmet. 01-2010 99000 km € 8600,-

Clio Dynamique dci  3drs Grafi tmet. 07-2006    120000 km € 7450,-

Clio Night & Day  5drs Zwartmet. 04-2016 11500 km €  15750,-

Modus Dynamique 1.6 Aut.         Zwartmet. 07-2009 48000 km € 8750,-

Captur Dynamique tce-90            Zwartmet. 04-2016 27000 km €  18750,-

Megane Estate Expression dci     D.blauw 11-2005  117000 km € 6000,-

Megane Estate Dynamique dci  Grafi tmet. 11-2011   156000 km € 9000,-

Megane Cabrio 2.0 Dynamique   Beigemet. 05-2004 90000 km € 7950,-

Laguna Estate 1.8 Dynamique     Blauwmet. 03-2004     134000 km € 4250,-

Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet 01-2006    180000 km € 7500,-

Dacia Duster Laureate 115 Grafi tmet. 01-2015 40000 km €  15250,-

Dacia Logan MCV 1.6 Roodmet. 12-2011 60000 km € 7000,-

VAKANTIE;
Dethleff s  460 caravan,  06-2003  € 6000,-

geheel compleet met voortent en volledige inventaris, dus, zo op vakantie!

Be Happy & Healthy
Blij met wat je hebt

Barbara Schriek (27) leeft volgens een posi-

tieve healthy lifestyle. In deze rubriek schijnt 

zij haar licht over geluk, positiviteit en een 

gezonde levensstijl in de hoop de lezer ach-

ter te laten met een glimlach of een positieve 

kijk op de wereld. Ze studeerde journalis-

tiek, deed een cursus Personal Nutrition en 

Positieve Psychologie.

Even terug ben ik drie weken naar Thailand 

geweest en ik heb daar rondgereisd. Ik wilde 

weten wat mensen daar toch te zoeken hadden, 

want iedereen die ik ken kwam met prachtige 

verhalen terug. Nieuwsgierig ben ik in gesprek 

gegaan met locals en ben ik buiten de toeristi-

sche gebieden geweest. Er gaan veel verhalen de 

ronde van mensen die zichzelf hebben ‘gevon-

den’ in Thailand. Zo ver zou ik niet willen gaan, 

want ik wist al wie ik ben. Maar ik wilde wel 

weten waarom anderen dat dachten.

Zodra je dit Aziatische land binnenkomt, zie 

je mensen constant glimlachen. Ze lopen lang-

zaam en maken met iedereen een praatje. In de 

winkels is alles best goedkoop en op de mark-

ten nog goedkoper. Ze zijn vriendelijk naar 

zwerfhonden en overal staan bakken met rijst 

en vlees voor deze dieren. Ik sprak ook met 

Westerse mensen die al ruime tijd in Thailand 

woonden of ieder jaar terugkwamen. Zij zei-

den allemaal hetzelfde: mensen zijn zo blij met 

wat ze hebben hier. Ze 

willen niet meer. Ze 

glimlachen altijd.

Thuis had ik met 

Youri een gesprek: 

waarom willen wij 

hier altijd meer en hogerop komen? Is dat voor 

status, geld, macht? Waarom eigenlijk? Ik be-

dacht me: waarom wil ik altijd meer, terwijl ik 

nu eigenlijk ook tevreden ben? Dat moet ik nog 

even uitzoeken. En jij? Overal om me heen zie 

ik mensen klagen om de kleinste dingen. Mijn 

bestelling is te laat. Ik moet zo lang wachten. 

De werkdagen zijn zo lang… Youri kwam ook 

thuis: waar maken mensen zich eigenlijk druk 

om? Ja, inderdaad. Waarom doen we dat toch?

Ik stel voor om deze week eens te beginnen om 

niet te klagen.  Als er iets gebeurt dat niet zo 

leuk is, probeer dan niet in een negatieve spiraal 

van ondraaglijk klagen te raken. Zeg: oké, het is 

niet anders. Schouders eronder en doorgaan. 

Dus ook niet om de kleinste dingen: Heeft ie 

nou weer niet de vuilniszak weggebracht? Pro-

beer anderen aan te steken met je optimisme en 

maak zo de wereld een stukje mooier!

Voor meer inspiratie/vragen/reageren: 

www.behappyandhealthy.nl 

facebook.com/behappyandhealthynow 

instagram.com/behappyandhealthy.nl 

twitter: @BarbaraSchriek

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Zondagmiddag 14 mei rond 

kwart voor zes werden wij ge-

alarmeerd voor bijstand en on-

dersteuning bij een grote brand 

aan de ’s-Gravelandsevaartweg 

in Loosdrecht. Doordat de 

brand vanaf die kant niet te be-

reiken was, zijn wij omgereden 

naar de Willibrorduslaan in 

Hilversum (Kerkelanden). Er 

stond een groot kassencomplex 

in de brand. Met onze tankauto 

en MSA (MoterSpuitAanhan-

ger) zijn wij op weg gegaan 

voor de brandbestrijding en 

de LOE (Logistieke Onder-

steuning Eenheid) voor de ver-

zorging van de manschappen 

die daar in het heetst van de 

strijd hun werk doen. Omdat 

er onder andere asbestplaten in 

brand stonden, werd er gewaar-

schuwd voor de gevaarlijke stof, 

maar die bleek uiteindelijk niet 

verspreid te zijn. Rond de klok 

van acht uur waren zij weer re-

tour op de kazerne. Op 24 juni 

hopen wij onze grote open dag 

te houden. U komt toch ook? 

Meer informatie volgt nog!

Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer

aannemersbedrijf

HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680



Weekblad Wijdemeren  13Woensdag  mei 

Kaartverkoop 
Cabaret Nigtevecht 
Opnieuw zijn het klinkende namen die 

het Nigtevechtse Gymtheater komend 

seizoen gaan bezoeken. De succesvolle 

pont van Nederhorst den Berg naar 

Nigtevecht blijft gratis varen, speciaal 

voor het cabaret. Op de vernieuwde 

website www.cabaret-nigtevecht.nl staat 

alle informatie over de voorstellingen. 

Vanaf woensdag 18 mei is het nieuwe 

theaterprogramma te bekijken en kun-

nen voorstellingen besteld worden. Een 

passe partout voor alle voorstellingen 

kent een gereduceerde prijs van € 89,- 

Telefonisch reserveren op 0294-252506. 

Ervaar ook de bijzondere sfeer van een 

avond cabaret in Nigtevecht. 

’s-GRAVELAND- Op zaterdag 10 juni 

kunt u meedoen aan een wande-

ling langs 8 particuliere Historische 

Buitenplaatsen in ‘s- Graveland. Een 

unieke wandeling onder begelei-

ding van een gids langs de buiten-

plaatsen waar u normaal nooit komt. 

Vandaag stellen we Wolfsbergen en 

Westerveld aan u voor. 

Het ontstaan van ’s-Graveland is tot 

op de dag bekend. Op 17 maart 1625 

kreeg een aantal Amsterdammers het 

recht om de woeste gronden aldaar te 

ontginnen.

De percelen werden verdeeld en 

Reynier Pauw, burgemeester van Am-

sterdam en raadsheer van de Hoge 

Raad van Holland verwierf de kavels 

11, 12 en de helft van 13 met de ver-

plichting er iets mee te doen. Een stukje 

van dit gebied van oorspronkelijk on-

geveer 50 hectare wordt nu gevormd 

door wat wij Wolfsbergen en Wester-

veld noemen. Reynier Pauw bouwde 

twee boerderijen en een ´speelhuys´. 

Dit alles werd in het rampjaar 1672 

door de Franse troepen platgebrand.

Maar er werd nieuw gebouwd en nieu-

we eigenaren volgden elkaar op; deftige 

families als Alewijn, Hodshon, Clifford, 

Blaauw en Six, maar ook dubieuze figu-

ren als Dirk Hoogbruin (grauwe Dirk), 

huisjesmelker, wijnhandelaar en smok-

kelaar, ´van sluikhandel niet afkerig. 

In de tweede helft van de 19e eeuw 

kwam Westerveld in bezit van de fami-

lie Blaauw. Blaauw had op het terrein 

het begin van zijn later heel grote die-

renverzameling en aan hem danken wij 

vele van de mooie, statige oude bomen 

en bijzondere coniferen.

In 1946 werd het toenmalige landgoed 

opgedeeld in vier stukken: één voor het 

gemeentehuis, één voor het bejaarden-

huis Brugchelen, één van het koetshuis 

en één van Natuurmonumenten, wat 

later bij het grote huis is gevoegd. Het 

bejaardenhuis is gesloopt en wordt 

nu een appartementencomplex voor 

48 starters op de woningmarkt. In de 

oorspronkelijke villa wonen Emmeliek 

en Michel Riaskoff en in het koetshuis 

Franka en Jan Dekker.

www.natuurmonumenten.nl/wandelingbuitenplaatsen 

Wandeling Buitenplaatsen op 10 juni

Kaartverkoop

De eerste wandeling vertrekt om 09.00 uur 

vanaf Bezoekerscentrum Natuurmonu-

menten. De wandeling duurt 4 uur: waar-

van 1 uur wandelen, 2 uur toelichting en 1 

uur bezichtiging tentoonstelling en pauze. 

Kosten € 15-;  voor kinderen (vanaf 14 jaar, 

tenzij zeer geoefende loper) €7,50. Honden 

niet toegestaan, ook niet aan de lijn, geen 

buggies etc. Kaartverkoop uitsluitend via: 

www.natuurmonumenten.nl/wandeling-

buitenplaatsen. 

ANKEVEEN- Het kon ook moeilijk an-

ders met de Big Bad Bruce Band en 

het showkoor Snowe dat het Wapen 

van Ankeveen stampvol zou zijn. 

Biljarttafels aan de kant en swingen 

was het parool op een doodgewone 

zaterdagavond. 

Of presentator (en gitarist) Erik Vane 

gelijk had toen hij Bruce Skinner aan-

kondigde als de ‘illustere muzikale 

slavendrijver’ kunnen alleen de mu-

sici beamen, maar de bandleader van 

Amerikaanse afkomst heeft zijn big 

band wel geïnspireerd tot een uiterma-

te swingend optreden. De 13 blazers, 2 

gitaristen, 2 slagwerkers en pianiste be-

gonnen lekker ruig met Groovin Hard. 

Met haar warme stem weet zangeres 

Yvonne Soff ook raad met gevoelige 

nummers als ‘God Bless the Child’, een 

all time hit van jazzgodin Billie Holi-

day. Het hield niet op, want daarnaast 

waren Funky Cha Cha en de composi-

ties van Chuck Mangione van een hoog 

swingend gehalte. 

MacArthur Park uit 1967 kent vele in-

terpretaties. De meningen over deze 

song van Richard Harris zijn verdeeld. 

Nu speelde Alex de Haan een schelle 

solo op trompet waar niemand om-

heen kon. Knap neergezet en omlijst 

door een mooi arrangement. 

Snowe

Wat de jonge vrouwen en mannen van 

Snowe uit Loosdrecht op muzikaal 

gebied presteren, verveelt zelden. Ze 

zingen prachtig zuiver, uit het hoofd, 

bewegen mooi en weten de teksten 

expressief te vertolken. Klassiek, folk, 

pop, evergreens, ze beheersen veel 

genres. De a cappella- 

opening met Country 

Stars was direct raak, 

zelfs in een lawaaiige 

kroeg. Maar ook het 

meerstemmige Stand 

My Ground getuigde 

van passie en muzi-

kaliteit, waarbij de 

minderheid van vier 

mannenstemmen een pluim verdient. 

Het arrangement en de bewegingen 

bij Puppet on a String blijven mees-

terlijk en het duet van Roy en Alice 

bij een fragment uit de Lion King was 

ontroerend. Knap dat het koor op die 

paar vierkante meters in het dorpscafé 

cool en sophisticated de show in rood 

/ zwarte kostuums uitvoerde. Bij de 

uitsmijter met een medley van Abba- 

songs stond het Wapen van Ankeveen 

Swingende band en zang in dorpscafé

’s-GRAVELAND- Kom op zondag 21 

mei naar de Natuurdag van OERRR 

op de ’s-Gravelandse buitenplaat-

sen bij Bezoekerscentrum Gooi en 

Vechtstreek en haal je toverdiplo-

ma. Leer vliegen op een bezemsteel, 

blaas grote toverbellen en maak je 

eigen heksensoep. Ben je tussen de 

4 en 10 jaar en wilde je altijd al heks 

of tovenaar worden? Kom en laat je 

betoveren door de natuur.  

Speciaal voor jou  hebben onze bos-

wachters, samen met de tovenaars en 

heksen, een super spannende toverrou-

te gemaakt.  Op verschillende plekken 

in het bos doe je behekste opdrachten 

met een betoverend resultaat. Ge-

slaagd voor het vliegen op de bezem-

steel, het ruiken aan de magische geu-

ren  en alle andere uitdagingen? Dan 

heb jij het toverdiploma dik verdiend. 

Stap op je snelste toverbezem en zorg 

dat je erbij bent. Kom je verkleed en 

geschminkt als echte heks of tovenaar? 

Dat maakt de toverroute extra leuk!

Handig om te weten

Starten: 11.00-15.00; leden NM: /kind/

OERRR € 6,00 – kind niet-lid € 9,00; 

volwassen begeleiders lid € 3,00 - niet-

lid € 4,50; aanmelden via: www.natuur-

monumenten.nl/bcgooienvechtstreek;

Bezoekerscentrum Gooi en Vechts-

treek, Noordereinde 54b, 1243 JJ ’s-

Graveland; 035 - 656 30 80.

Leer Toveren op Natuurdag OERRR

op z’n kop. Het kan haast niet anders of 

Snowe zal bij het internationale muziek-

festival deze zomer in Riga (Letland) hoge 

ogen gooien. 

Er bleef echter nadien nog een climax over. 

Het gezamenlijk optreden van band, koor 

en zangeres Yvonne Soff met Skyfall was 

inderdaad een kippenvelmoment. Na af-

loop had je het gevoel dat je inderdaad met 

een harde klap vanuit de hemel op de vette 

veengrond was beland. 

Cultuur

Foto: Studio68

Band, koor en zangeres 
brachten samen Skyfall

Foto: Janko Beek
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• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Maakt een verschil van 
dag en nacht!

www.lichtmacht.nl

Hilversum

Anky komt naar Anky komt naar 
Hilversum voor Hilversum voor 
een Western Riding een Western Riding 
demonstratie!demonstratie!

Stichting Grasbaan Hilversum
organiseert op woensdag 24 mei a.s.organiseert op woensdag 24 mei a.s.  

Grasbaan-draverijen
aanvang 15.30 uuraanvang 15.30 uur

lokatie Hilversumse Meent 9lokatie Hilversumse Meent 9
met als speciale gast:met als speciale gast:

Anky van Grunsven Anky van Grunsven 

In Ankeveen was de eerste 

echte grote kans voor Baarn, 

maar Stefan van Grieken 

kopte de bal van de doellijn. 

ASV ‘65 heerste verder eigen-

lijk de gehele wedstrijd en het 

was Alfred Fernandez die na 

een slimme pass van Yoeri Tol 

de bevrijdende 1-0 in de 31ste 

minuut binnenschoot, nadat 

er al teveel kansen om zeep 

waren geholpen door Sherrick 

Krind, Emmanuel Obeng en 

Yoeri Tol. Kort na rust schoot 

Yoeri Tol op de binnenkant van 

de paal, maar tot ieders ver-

bazing kwam de bal het veld 

weer in. In de 53ste minuut 

was het Marouane Elhamda-

oui die fraai Sherrick Krind 

de diepte instuurde en die ver-

volgens op zijn beurt snoei-

hard de 2-0 tegen de touwen 

jaste. Daarna was de beer los 

en werd het in de 56ste 3-0 via 

wederom Alfred Fernadez, na 

een puike combinatie via Yoeri 

Tol, Sherrick Krind en Emma-

nuel Obeng. In de 66ste mi-

nuut werd het 4-0 door Onasis 

Gyamfi na goed aangeven van 

de op rechts doorgebroken 

Sherrick Krind. In de 75ste 

minuut bepaalde Emmanuel 

Obeng met een wel heel fraai 

afstandsschot de eindstand op 

5-0. Door deze zege handhaaft 

ASV ‘65 zich in de vierde klasse 

en steeg het nog naar de 9de 

positie op de ranglijst. Doordat 

Sporting Almere nog won, de-

gradeert Baarn.

Na afloop was er nog een gezel-

lig samenzijn in de kantine en 

werd het seizoen in stijl afgeslo-

ten. Een tegenvallend seizoen 

met wel een mooi slot. Van 

harte wil ASV ‘65 zijn buren 

van Nederhorst nog feliciteren 

met het behaalde kampioens-

schap. Een mooi en verdiend 

resultaat, waarvoor chapeau.

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verslaat Baarn

Sport

NEDERHORST DEN BERG- 

Een maand geleden koos de 

extra ledenvergadering van 

de IJsclub Nederhorst den 

Berg een nieuwe voorzitter: 

Bart IJkhout. 

Volgens de nieuwe voorzitter, 

brandweercommandant van 

de post Nederhorst den Berg 

zullen niet meteen alle wet-

ten veranderd worden. Omdat 

tijdens de vergadering enige 

onduidelijkheid was over de 

statuten van de IJsclub Neder-

horst zal het vernieuwen van 

die statuten een van de eerste 

taken worden van de nieuwe 

voorzitter, samen met het be-

stuur. “Wat we zeker nog gaan 

doen is op een passende ma-

nier afscheid nemen van Aad 

Dijs, mijn voorganger. Hij heeft 

tenslotte met nog een aantal 

vrijwilligers, Nederhorst on Ice 

op de kaart gezet, waar we dit 

jaar alweer het tiende seizoen 

van mogen vieren!” aldus Bart. 

Over het hoe en wanneer wil 

de nieuwe voorzitter nog geen 

uitlatingen doen, maar zoals 

we van de ijsclub/Nederhorst 

on Ice gewend zijn, zal dit on-

getwijfeld via de juiste kana-

len gecommuniceerd worden. 

Eerst hebben we van 30 mei 

t/m 2 juni de Avond4daagse. 

Nadat deze activiteit is afge-

rond, zullen ook de voorbe-

reidingen voor het nieuwe 

seizoen van Nederhorst on Ice 

weer voortgang hebben. 

IJsclub Nederhorst den Berg 

Bart IJkhout nieuwe voorzitter

DOOR:  DICK BLOM

Kort nieuws

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8 – 10 uur in de Bergplaats;  

Kerkstraat 7; Nederhorst den 

Berg. U bent van harte welkom!

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelingetje? 

Humanitas biedt ‘vriendschap-

pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@

humanitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131 of www.bcwijde-

meren.nl

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid 

aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als 

wijkbewoner gebruik van kunt 

maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: 

www.amaris.nl/dekuijer of 

085-0214040.
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NEDERHORST DEN BERG – Na een 

wedstrijd om des keizers baard te-

gen Waterwijk uit Almere barstte 

sportpark Meerzicht zondag bijna 

uit z’n voegen. Alle emoties kregen 

vrij spel bij het kampioenschap van 

het eerste elftal onder leiding van de 

jonge trainer Joeri de Bruin.

In een bloedeloze wedstrijd die geen 

minuut langer duurde, won Neder-

horst verdiend met 3-1 van Waterwijk, 

dat na een blessure zelfs met een lege 

bank de Bergers tegemoet trad. Wat 

iets zegt over het ambitieniveau van 

deze ontmoeting waar ook Nederhorst 

nauwelijks tot goed spel kwam. Im-

mers, de week ervoor was Nederhorst 

na een uit-overwinning tegen Sporting 

Almere al niet meer in te halen door de 

concurrenten.  

Na het laatste fluitsignaal van scheids-

rechter Egner stormden pupillen met 

een bos bloemen op spelers en staf toe. 

Het begin van een middag en avond 

vol feestvreugde waarin het geelrood-

witte clublied over het kunstgras en 

tribune schalde, naast gejuich en ap-

plaus. Spreekstalmeester Erik Vollers 

memoreerde dat Nederhorst vooraf 

had getwijfeld of de nieuwe staf met 

de jonge trainer het wel zou redden. 

Maar het vertrouwen bleek terecht, 

met 81 goals vóór en slechts 38 tegen 

bleek het vlaggenschip een gebalan-

ceerd geheel. Daarbij speelde de goede 

sfeer een grote rol. Niet alleen de trai-

ner met Nederhorst- roots was een lot 

uit de loterij, naast hem vormden de 

begeleiders Gert Hagen, Frank Heusen 

en Wessel Blok een krachtige eenheid. 

Ook Henk Zeeman, ambassadeur na-

mens de KNVB, stak zijn bewondering 

niet onder stoelen of banken. Hij over-

handigde elk selectielid een medaille. 

Hij hoopte dat Nederhorst het volgend 

seizoen even succesvol zou zijn in de 3e 

klasse. 

De grootvader en vader van de trainer, 

Adriaan en Jan de Bruin, hadden als 

verrassing een echte kampioensschaal 

voor het elftal van hun 25-jarige klein-

zoon. Een prachtig moment. Waarna 

Joeri de Bruin eerst bekend maakte dat 

alle spelers Jesse van Huisstede hadden 

gekozen tot ‘Speler van het Jaar’. Een 

logische keuze gezien het feit dat deze 

spits meer dan de helft van de totale 

productie doelpunten op zijn conto 

schreef. In zijn dankwoordje liet Joeri 

de Bruin zien dat hij niet alleen een 

‘laptoptrainer’ is die alles in statistieken 

volgt, hij is ook een mens met emoties. 

Weliswaar waren de denkwijze, spel-

opvatting en hard werken de basis van 

dit snelle succes, de vriendschap was 

nog veel belangrijker. Toen hij het had 

over het samen opgroeien met de bal 

met Jesse kon hij zijn tranen nauwelijks 

bedwingen. “Het had zo moeten zijn, 

in het jaar dat de club 50 jaar bestaat. 

Dit moment zal ik nooit meer vergeten, 

Veel emoties bij kampioenschap Nederhorst

Sport DOOR:  HERMAN STUIJVER EN MARC DEGEKAMP

Toegegeven, ’s-Graveland was niet 

in goeden doen, maar het zat alle-

maal ook niet mee. 

Het vroege uitvallen van doelman Tri-

stan Janmaat (1e keeper Jorino van Gils 

was ziek), een onterechte penalty op 

slag van rust mèt een onterechte gele 

kaart voor Joost Verdam en het nege-

ren van een zuivere buitenspelsituatie 

van Ankaraspor. Het was allemaal net 

teveel, waardoor de slotronde in de 

competitie met 1-2 verloren ging. Het 

seizoen is afgesloten met een vierde 

plaats.

Bloedstollende jeugdwedstrijden 

De ontknoping in de Eredivisie stak 

schril af bij de spanning bij drie van 

onze jeugdwedstrijden en aantal teams 

kan zich bij de JO15-2 voegen als voor-

jaarskampioen. Niet iedereen heeft het 

in eigen hand, maar aanstaande za-

terdag kan JO17-2 in een rechtstreeks 

(uit)duel met Hilversum kampioen 

worden. MO17-1 kan hetzelfde doen 

bij en tegen ’t Gooi en ook MO11-1 

kan een goede stap in de richting van 

het kampioenschap zetten. 

Vertrek Juliën Janmaat

Het team van JO19-1 heeft trainer/

coach Juliën Janmaat heeft in de vorm 

van een 6-2 overwinning en een 2e 

plaats in de eindrankschikking hem 

een passend slot gegeven. Na zeven 

jaar zal hij volgend seizoen werkzaam 

zijn bij het hoogste juniorenteam van 

Baarn.

Arie Janmaat Toernooi 

Op voorhand al een compliment aan 

de toernooicommissie dat er weer in 

is geslaagd een voetbaltoernooi + te 

organiseren, waarvoor verenigingen 

zich spontaan aanmelden. Op zaterdag 

vindt de 7e editie al weer plaats. 

Babiche Roof opent 

Leeuwinnentoernooi

Zondag 21 mei wordt het eerste Leeu-

winnentoernooi geopend door een 

Witte Leeuwin: Babiche Roof. De oud 

speelster van FC Utrecht en Ajax speelt 

nu al weer drie seizoenen voor Telstar. 

Kijk voor meer informatie op de face-

bookpagina van Leeuwinnentoernooi 

S.V. ’s-Graveland. 

Parkeerdruk 

Wij verzoeken alle toeschouwers om 

komend weekeinde op de fiets te ko-

men.

Voetballen in ’s-Graveland 

Eerste verliest laatste wedstrijd

om dit samen met dit vriendenteam te be-

reiken” zei een geëmotioneerde Joeri. 

Uiteraard liet het drietal hoofdsponsors 

het felbegeerde kampioenschap niet zon-

der slag of stoot passeren. Multinal Group, 

Rabobank en Lamme Textielbeheer pre-

zen het collectief en de individuele klasse. 

Als geschenk boden de sponsors de totale 

selectie een nieuwe trainingsoutfit aan: 2 

broeken, 2 shirts en kousen. 

Na het officiële deel was het nog lang on-

rustig op Meerzicht met de live band Reco-

very, een gezellige barbecue (met dank aan 

slager Han Janmaat) en tien vaten bier als 

premie.

Nog meer kampioenschappen

Ook de JO11-1 en JO15-1 kunnen nog 

kampioen worden. Ze spelen a.s. donder-

dagavond om 18 en 19 uur hun wedstrijden 

op het sportpark. 

Zie ook: www. vvnederhorst.org

Voetbal Event VVN
Er zijn nog een paar plekken vrij op het 

Voetbal Event van voetbalvereniging 

Nederhorst op 9 en 10 juni. Mocht je zin 

hebben in een weekend vol sportiviteit 

en gezelligheid (zowel dames als heren), 

meld je dan per omgaand aan via www.

vvnederhorst.org (klik op banner VVN 

Multinal Voetbal Event )en schrijf je in. 

Kosten per team bedragen € 150,--.  

U bent van harte welkom om dit voet-

balfeest met ons mee te komen vieren.

€ 6.964 voor SV ‘s-Graveland
Dankzij de achterban komt er dit jaar 

6.964 euro extra binnen in de clubkas 

van SV ‘s-Graveland. De helft van ieder 

lot van de VriendenLoterij waarmee zij 

meespelen, gaat direct naar de clubkas. 

Het is de eerste keer dat de vereniging via 

de VriendenLoterij fondsen werft. Naast 

SV ‘s-Graveland zijn er in Nederland nog 

ruim 3.000 clubs die via de VriendenLo-

terij extra inkomsten genereren voor de 

clubklas. Verenigingen die nog niet aan-

gesloten zijn, kunnen zich aanmelden 

via: www.vriendenloterij.nl/clubs
 



Woensdag  mei 16 Weekblad Wijdemeren

Sport verbindt. Sport is emotie. 

Een ontroerend moment bij VV Nederhorst 

toen (opa) Adriaan, (trainer) Joeri en (vader) 

Jan de Bruin trots de kampioensschaal showden. 

Wijdemeren in Beeld

Achterpagina

Nieuws Club 4711
Uitslag zomertoernooi 
biljarten 11 mei: Dhr. 

B. v.d. Gun (10 pt.), Dhr. 

W. Clements (8 pt.), Dhr. 

P. van ‘t Klooster (6 pt.), 

Dhr. M. Verlaan (6 pt.), Dhr. M. Ziele-

man (4 pt.), Dhr. T. Otten (2 pt.) Stand 

aan kop: Dhr. W. Clements 2-22, Dhr. B. 

v.d. Gun 2-22, Dhr. M. Zieleman 2-16

Uitslag maandtoernooi koppelklaver-
jassen 13 mei: 1. Mw. F. van Greuningen 

& Dhr. J. van Greuningen (5178 pt.), 2. 

Mw. E. Reniers & Dhr. M. Zieleman 

(5154 pt.), 3. Dhr. B. v.d. Gun & Dhr. P. 

v.d. Brakel (5067 pt.), 4. Dhr. H. v.d. Burg 

& Dhr. K. Jacobs (5001 pt.), 5. Dhr. F. 

Snel & Dhr. H. Tinmaz (4604 pt.), 6. Dhr. 

G. v.d. Broek & Mw. A. Behnken (4451 

pt.), 7. Dhr. D. v.d. Broek & Mw. J. v.d. 

Gun (4362 pt.), 8. Dhr. E. van Spengen 

& Mw. C. Stokkers (4161 pt.), 9. Mw. G. 

Scheepmaker & Mw. T. Snel (4033 pt.), 

10. Mw. B. Clements & Mw. B. Vernooy 

(3759 pt.). Volgende maandtoernooi: za-

terdag 10 juni 2017.

Thuis-programma deze week
Donderdag 18 mei 19.30 uur: zomer-

toernooi biljarten, zaterdag 20 mei 16.00 

uur: lentecompetitie biljarten.

Openingstijden + contact
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Telefoon: 06.20.40.80.58

NEDERHORST DEN BERG - Op zon-

dagmiddag 11 juni komt de voorma-

lig professionele tennisspeler Sjeng 

Schalken naar Nederhorst den Berg 

voor het geven van een tennisclinic 

en demonstratiewedstrijden. In die 

week wordt het open toernooi geor-

ganiseerd door TV Nederhorst. 

Voor deelname aan de tennisclinic is 

er plaats is voor maximaal 42 perso-

nen die zich voor het open toernooi 

hebben ingeschreven. Het SjengSports 

Open Tennis Toernooi wordt dit jaar 

georganiseerd voor dubbelspel van 

heren, dames en mix in verschillende 

categorieën van sterktes en leeftijd. 

Gespeeld wordt op de gravelbanen van 

tennispark in Nederhorst in de nieuwe 

woonwijk Nedervecht, direct naast de 

voetbalvelden.

Voor publiek en spelers zijn spannen-

de en sportieve partijen te verwachten 

met een gezellige sfeer op en rond de 

tennisbanen. Wedstrijden worden in-

gepland van zaterdag 10 juni tot en 

met zondag 18 juni. In het weekend 

vanaf tien uur in de ochtend tot einde 

van de middag, en in de avond vanaf 

half zeven op de doordeweekse dagen. 

De nodige voorzieningen voor de in-

wendige mens worden vanuit het club-

huis door de vrijwilligers van de ver-

eniging verzorgd. 

Inschrijven

Inschrijven voor dit open tennistoer-

nooi is mogelijk tot woensdag 24 mei. 

Na inschrijving kan vervolgens ook 

de wens voor deelname aan de clinic 

worden aangegeven. Per elke 10e in-

schrijver wordt een gratis deelname 

aan deze clinic op zondagmiddag 11 

juni verloot. 

Via de website van TV Nederhorst 

Sjeng Schalken bij Tennisvereniging Nederhorst 

(www.tvnederhorst.nl) is meer informatie 

te verkrijgen.

ANKEVEEN - Op 4 mei was het weer 

zover, ‘Tien van Rood’ tijd, de vijfde 

van 2017 stond op het programma. 

Nadat we eerst 2 minuten waren stil 

geweest ter nagedachtenis aan de ge-

vallenen in de Tweede Wereldoorlog 

en 1 minuut stilte voor het overlijden 

van Broer van Rijn, zijn we begonnen 

aan deze nieuwe ronde.

Het is toch een heel apart spel, 14 fa-

natieke mannen met slechts één doel:  

proberen René de Rooij uit de finale te 

houden. Bijna was dat Niels Wooldrik 

gelukt, bij de stand 14-9 moesten beide 

heren nog 1 carambole, helaas pech 

voor Niels. De tweeling Bram en Koen 

Schouten waren de openbaring van 

deze avond, deze mannen beschikken 

over diverse talenten en geloof mij bil-

jarten zit daar ook bij, ze zijn net begon-

nen. De eerste ronde werd voor beide 

het Waterloo, maar het scheelde voor 

beide heel weinig. Volgende keer beter.

Rob van der Helm, Peter Spoor, René 

de Rooij en Richard Spoor waren de 

mannen die zich plaatsten voor de hal-

ve finales. Rob kreeg wel kansen tegen 

Richard maar was net niet opgewassen 

tegen ondergetekende, volgende keer 

beter. De andere wedstrijd ging tussen 

René en Peter, ook hier ging het gelijk 

op maar René was wederom de bo-

venliggende partij. Finale René tegen 

Richard, Richard had er zin in! Met in 

de voorronde een serie van 9 die uit 

zijn keu kwam, moest dat perspectief 

bieden voor de finale. Helaas tijdens de 

partij bleek al snel dat René geen enkel 

medelijden koesterde met Richard want 

met de stand 15-7 moest Richard het 

onderspit delven. René dus de terechte 

‘Tien van Rood’ in Ankeveen

Thuis oefenen sterkt René de Rooij 

Kampioen van mei 2017. Hoe kan het ook 

anders met een speciaal oefenbiljart thuis, 

bleek na grondig onderzoek door schrijver 

dezes (zie foto),  Richard Spoor.

Volgende maand is er weer een kans om 

maandkampioen te worden, dit is op 1 juni 

a.s.                                                                                          

Meer info: www.wapenvanankeveen.nl


