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Buitenplaatsen Huwelijken Zeemansliederen Sprinttriatlon Eilandseweg

WIJDEMEREN- Niet iedereen is 

blij met de 4e PMD- kliko die in 

Wijdemeren in 2018 wordt verstrekt. 

Daarover was een informatieavond 

met voor- en tegenstanders in het 

gemeentehuis. Over bewustwor-

ding, voor- en nascheiding, restafval, 

gft en wat dies meer zij. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

De GAD (Grondstoffen- en Afval 

Dienst), vertegenwoordigd door Inger 

van Gelderen en Daniël Walkot, wil 

zoveel mogelijk afval scheiden bij de 

bron. Dat is volgens hen het efficiëntst 

en geeft de hoogste opbrengst. Het is 

het streven om in 2020 uit te komen op 

100 kg. restafval per jaar, nu is dat 220 

kg. per gezin. De GAD wil graag dat 

75% van ons huishoudelijk afval wordt 

gescheiden. Een ambitie die aansluit bij 

de landelijke doelstellingen. 

Bij driekwart van de huishoudens in 

onze regio gaan de zakken voor Plastic, 

Metalen en Drinkverpakkingen over 

op bakken, voor de overige gebieden 

komen er ondergrondse containers. 

De hele operatie in fasen naar nieuwe 

bakken en containers (inclusief de 

groene, blauwe en groene bakken) gaat 

24 miljoen kosten. U krijgt of een extra 

PMD- container of de grijze bak wordt 

vervangen door een bak met oranje 

deksel. Het inzamelen van groente-, 

fruit- en tuinafval en oud papier/ kar-

ton zal vaker gebeuren en het ophalen 

van de grijze bakken met restafval zal 

geleidelijk minder worden. Uiteindelijk 

is het einddoel dat in 2020 er bij alle 

113.000 huishoudens in onze Regio op 

deze manier wordt ingezameld. De vier 

scheidingsstations blijven bestaan en 

er komt zelfs een mobiel scheidingssta-

tion bij (met zonnepanelen). 

Na- scheiden

Raadsleden Robby Israel en Martin 

Vuyk, afgescheiden VVD ‘ers, erger-

den zich aan de invoering van die 4e 

bak. Daarom hebben zij deze discus-

sieavond opgezet, waarbij alle politieke 

partijen aanwezig waren. Helaas nau-

welijks publieke belangstelling. Hoe-

wel de Afvalstoffenverordening al is 

aangenomen, goedgekeurd door alle 

burgemeesters, met instemming van 

alle gemeenteraden, wilden ze toch dat 

het gesprek over de nadelen op gang 

kwam. “Neem niet alles aan” zei Mar-

tin Vuyk wijsgerig. Hij voegde eraan 

toe dat hij de bakken voor gft, papier, 

glas en textiel prima vond. “ Herge-

bruik moet” zei Vuyk “scheiding staat 

buiten kijf.” De fractie Israel/ Vuyk pleit 

echter voor na-scheiding, dus gewoon 

alles in de grijze bak. Bij na-scheiding 

worden afvalstromen ongescheiden bij 

de afvalverwerker aangeleverd. Daar 

worden ze gescheiden en vervolgens 

worden bruikbare fracties opgewerkt 

en de rest verbrand. Een mooi filmpje 

toonde hoe dat bij Omrin in Heeren-

veen plaatsvond.  Uit wetenschappelijk 

onderzoek van de professoren Gradus 

en Dijkgraaf is gebleken: Na-scheiding 

levert méér gescheiden herbruikbaar 

materiaal op (50 kg tegen 20 kg bij 

bronscheiding); het herbruikbaar ma-

teriaal levert per ton meer geld op; 

de inzameling (vrachtauto’s) door de 

GAD kan door na-scheiding goedko-

per en tenslotte is bron-scheiding de 

duurste manier van CO2-reductie. 

Daartegen opperde Inger van Gelderen 

van de GAD dat bij invoering van de 

PMD-kliko het aantal kilo’s per huis-

houden zou verdubbelen. Maar vooral 

zou de kwaliteit van het bron-geschei-

den afval hoger zijn en schoner. Het 

fraaie voorbeeld van Omrin kwam vol-

gens haar grotendeels door het scho-

PMD-kliko hoeft niet, mag wel

nere afval. In Nederland werkt 90% van 

de afvalverwerkers met bron-scheiding, 

vooraf dus.

Politiek

Joost Boermans van D66, werkzaam bij een 

afvalverwerker uit de Haarlemmermeer, 

beweerde dat er ook andere wetenschap-

pelijke theorieën zijn. Bovendien zou prof. 

Gradus erkend hebben dat er fouten zaten 

in zijn onderzoek. Een dag later reageerde 

de wetenschapper dat deze zinsnede van 

Boermans ‘Uit de lucht gegrepen is’.  Hij 

staat nog volledig achter zijn studie. De Lo-

kale Partij- woordvoerder Alette Zandber-

gen wees op de bewustwording die bij de 

scheiding die al in de keuken begint, groter 

is. En dat is ook een belangrijke doelstel-

ling. Bij Stan Poels van PvdA/ GrL. was er 

hoop dat de tegengestelde meningen naar 

elkaar toe zouden groeien. Waarop Da-

niël Walkot (GAD) antwoordde dat het 

een flexibel systeem is waarbij er wellicht 

ruimte is voor meer na-scheiding. Het eer-

ste project in Laren, Blaricum en Huizen 

is nog niet geëvalueerd, al wijzen de eerste 

reacties erop dat er weinig weigeraars zijn.

Wettelijk is het zo, dat je verplicht bent 

restafval te scheiden, maar je hoeft geen ge-

bruik te maken van de voorziening als een 

extra bak. Wel kan er controle plaatsvin-

den of je geen PMD in de grijze bak gooit. 

Robby Israel vond het hele proces ‘onbevre-

digend’ omdat de beslissing ‘op oneigenlijke 

gronden had plaatsgevonden’. Waarop Gert 

Zagt repliceerde dat de gemeenteraad ‘het 

wel heeft geweten’ maar dat raadsleden geen 

gelegenheid hebben om alles wat in een gro-

ter verbandplaats (Veiligheidsregio / GAD, 

enz.) goed te doorgronden. Het is de bedoe-

ling dat inwoners van Wijdemeren in het 3e 

kwartaal van 2018 meer horen. 

NEDERHORST DEN BERG- Het 

Zomerspektakel 2017 begint op 

vrijdagavond 16 juni van 21.00 tot 

01:00 met DJ Experience & DJ Steelz. 

The DJ Experience met een heus plat-

form en een unieke DJ-contest, geeft 

startende DJ’s de kans om hun DJ-am-

bitie te realiseren. Op het Zomerspek-

takel, vrijdagavond 16 juni, komen er 

talentvolle DJ’s langs om hun DJ-skills 

te showen op het Zomerspektakel. Van-

af 23:00 uur draait DJ Steelz. Hij gaat er 

zeker voor zorgen dat de voetjes van de 

vloer gaan!

Op zaterdagavond 17 juni is er van 

21.00 tot 01:30 uur: 70-80-90’s feest. 

Wie kent ze niet? De discokrakers die 

tijdloos zijn en waarop je niet stil kunt 

blijven staan! Tijdens het 70-80-90’s-

feest neemt de DJ je mee terug naar de 

70’s, 80’s & 90’s met de meest herken-

bare disco-hits. We hanteren géén ver-

plichte dresscode. Niets is te gek bij het 

70-80-90’s feest. Hier mag je helemaal 

losgaan! Kan je eindelijk weer eens je 

disco-outfit aan. Dus haal die foute of 

stoute schoenen uit de kast, zet een veel 

te grote zonnebril op, hang een fel ge-

kleurde boa om je nek of trek een vre-

selijk foute disco-outfit aan: dan ben je 

klaar voor dit feest!

We wensen iedereen, jong en oud, een 

fantastisch, gezellig en sportief Zo-

merspektakel 2017 toe! De organisa-

tie hoopt dat het Zomerspektakel een 

mooi feestje wordt voor jong en oud.

Informatie: www.zomerspektakel.nl

Feestavonden Zomerspektakel
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 18 juni: 09.30 uur: J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Za. 17 juni: 19.00 uur: 
 B. van Wilgenburg.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 15 juni: 09.30 uur: W. Balk
 Zo. 18 juni: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 18 juni: 10.00 uur: 
 Ds. J. de Jong.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 18 juni: 10.00 uur:  
 Ds. A. Sneep.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 18 juni: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 18 juni: 09.30 uur:  
 Prop. G. Vierwind.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 18 juni: 11.00 uur:
 Nescio-lezing.   

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 18 juni: 10.00 uur: 
 R. Bogaerds.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 18 juni: 10.00 uur:
 Ds. P. van der Velde. 
 16.00 uur: Ds. Klaas de Vries. 

Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 uur 
en voor de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 
Aanleveren advertenties

Als EPS of PDF (HR) 
bestand voor  vrijdag 16.00 uur.
www.weekbladwijdemeren.nl

Adverteren: 
www.weekbladwijdemeren.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
10/06-02/07 11.00 u. Expositie ‘De Stijl van Lou Loeber’ Oude School, Kortenhoef
10-18 juni  Open Tennis Toernooi TV Nederhorst Vreelandseweg 35, NdB.
13- 16 juni 18.15 u. Avondvierdaagse Kortenhoef Vertr: De Fuik, Kortenhoef
wo. 14 juni 19.00 u. SamenLevenBijeenkomst Kortenhoefsedijk 86A, K’hoef
wo. 14 juni 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht
do. 15 juni 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Rading 1, Loosdrecht
vr. 16 juni 20.00 u. Defi lé avondvierdaagse Hoek Kwakel-Kerklaan, K’hoef 
vr. 16 juni 20.15 u. Concert vocal group Goed Gebekt Dillewijn, Ankeveen
vr. 16 juni 21.00 u.  DJ Experience en dj Steelz  Zomerspektakel, Voorstr, NdB.
za. 17 juni 09.30 u. Boekenmarkt voor herstel kerk NH-kerk, Noordereind. ’s-Grav
za. 17 juni 10.00 u. Jaarmarkt Zomerspektakel Dammerweg, NdB. 
za. 17 juni 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg
zo. 18 juni 11.00 u. Nesciolezing Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 18 juni 13.00 u. Sprinttriatlon  Sporthal De Blijk, NdB. 
wo. 21 juni    13.00 u Onderlinge wedstr. Alg. Gym Ver. NdB Sporthal De Blijk, NdB
vr. 23 juni 09.30 u.  Administratie voor Elkaar (Versa) Soc. Cult. Centrum, NdB.
vr. 23 juni 15.00 u. Beachtennis   Naast de Fuik, Kortenhoef
za. 24 juni 09.30 u. Beachvolley Naast de Fuik, Kortenhoef
za. 24 juni 10.00 u. Open Dag brandweerpost Eslaan 2, Kortenhoef
za. 24 juni 12.00 u. Willibrordkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
zo. 25 juni 12.30 u. Footvolley en Panna Knock Out Naast en in de Fuik, K’hoef
ma. 26 juni 13.00 u. Inschrijven Ouderentocht Kortenhoef Veenstaete-Oost, Kortenhoef

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

 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
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REGIO- De lokale partijen uit de regio 

en daarmee de grootste stroming in 

de regio, blijven zich verzetten tegen 

een van bovenaf opgelegde gemeen-

telijke herindeling door de provincie. 

Zij ondersteunen unaniem het initia-

tief van Hart voor Hilversum, dat kort 

geleden een online petitie is gestart 

tegen de fusiedrift van de provincie 

(https://stopfusiesdoornoordhol-

land.petities.nl/). 

De lokale partijen vinden dat de regie 

terug moet naar de betrokken gemeen-

tes, zodat zij de ruimte krijgen om met 

een eigen oplossing te komen voor een 

grotere bestuurskracht in de regio en 

inwoners daarbij kunnen betrekken. 

“Doordat het besluit over herindeling 

bewust vlak voor de gemeenteraadsver-

kiezingen wordt genomen, staan onze 

inwoners buitenspel. Er is dan niks 

meer te kiezen”, aldus Marieke Mun-

neke Smeets van Hart voor BNM uit 

Gooise Meren. 

De afkeer van de lokale partijen uit deze 

regio tegen de manier waarop de pro-

vincie een fusie probeert af te dwingen 

staat niet op zichzelf. Onder andere in 

Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, 

Landgraaf en Haren is ook grote kritiek 

op de manier waarop gemeentes voor 

hun gevoel een herindeling ‘ingerom-

meld’ worden en waarbij een gebrek 

aan draagvlak onder inwoners terzijde 

wordt geschoven. Deze gemeentes 

schreven hierover zelfs een brief aan 

formateur Schippers, die nu openlijk 

wordt ondersteund door de gezamen-

lijke lokale partijen uit de regio Gooi 

en Vechtstreek. De lokale partijen roe-

pen inwoners op om de petitie massaal 

te ondertekenen, zodat daarmee een 

krachtig signaal afgegeven kan worden 

aan de provincie en de Tweede Kamer. 

“En mocht Noord- Holland niet wil-

len luisteren, dan moeten we misschien 

maar eens met Utrecht gaan praten; het 

zou niet onlogisch zijn als ‘t Gooi door 

een grenscorrectie onder die provincie 

komt te vallen”, zegt Gert Zagt van De 

Lokale Partij uit Wijdemeren.  

Petitie lokale partijen tegen fusiedrift

‘s-GRAVELAND/ ANKEVEEN- De 

tweede wandeling langs acht his-

torische buitenplaatsen was min-

stens even verlokkelijk als vijf jaar 

geleden. Toch deden er aanzienlijk 

minder bezoekers mee (ruim 500 in 

2012). Hoewel 265 wandelaars, ver-

deeld over 14 groepen, nog altijd 

een druk dagje betekende voor de 

particuliere eigenaren.

Juist dat particuliere eigenaren hun 

grond beschikbaar stellen om te vertel-

len over hun tuin en huis maakt deze 

wandeling inderdaad uniek. Bij het 

bezoekerscentrum van Natuurmonu-

menten coördineert Wendela Sandberg 

als een spin in het web de verdeling van 

de groepen en tal van praktische zaken. 

Binnen tonen leden van de Historische 

Kring ‘In de Gloriosa’ met foto’s hoe de 

buitenplaatsen er vroeger uit zagen. En 

Ineke Westdorp is weer met haar Mini 

Trompenburg op reis. Bezoekers kun-

nen door haar nauwkeurige maquette 

die opengeklapt kan worden ook bin-

nen in het huis van Cornelis Tromp 

kijken. Namens Wijdemeren Tours 

rijdt Henk van ter Meij de gasten vanaf 

Brambergen naar Trompenburg, het 

beginpunt van een ruim 4 uur durende 

wandeling. 

De tocht trekt voornamelijk vanachter 

de buitenplaatsen door de weilanden, 

de bossen en de tuinen. Als je langs de 

500 meter lange Zuiderlaan op Schoon-

oord, een kathedraal van bomen, rich-

ting Zuidereind kijkt, besef je pas het 

belang van de buitenplaatsen. Oases 

van stilte, groen, honderden bomen, 

vol met gevogelte, dieren en (exotische) 

planten. Je hoort nauwelijks verkeer en 

je hebt het gevoel op vakantie te zijn. 

Een zinderende ervaring, met prachti-

ge vergezichten. In het roze ‘Locanne’- 

huisje vertelt een nazaat van de familie 

Greidanus over de grote verantwoor-

delijkheid dit landgoed van 13 hectare 

te beheren. Hilverbeek aan de Leeu-

wenlaan is ook een lieflijk landgoed, 

met een park erbij dat steeds mooier 

wordt, vertellen Margreet en Guus 

Maas Geesteranus. Dan door het Ker-

kenbos naar de NH-kerk. Hoewel geen 

buitenplaats maakt de hervormde Stal-

paertkerk uit 1658 wel degelijk deel uit 

van de rijke overkant van het Noorder-

eind. Koen van Beest verhaalt de histo-

rie en wijst erop dat de jonge dominee 

Van Meijeren de 32e predikant is. Ook 

Franka en Jan Dekker van Westerveld 

rekenen hun omgebouwde paarden-

stal niet tot de echte buitenplaatsen, 

doch de tuin erachter met exotische 

bomen en een ‘lelietjes-van-

dalen’ veldje heeft wel een 

buitenplaats uitstraling. Het 

feit dat de excentrieke Frans 

Blaauw op deze plek onder 

andere de bijna uitgestor-

ven witstaartgnoes tot de 

daad wist te bewegen, is een 

anekdote die Jan Dekker met 

graagte vertelt. Met spijt in 

zijn stem legt Michel Rias-

koff even verderop uit dat 

het opgeknapte Wolfsbergen te groot is 

voor twee personen. Hopelijk vindt het 

echtpaar snel een koper (€ 10.250.000) 

voor het voormalige gemeentehuis. 

Na Spanderswoud waar Jan en Mieke 

van der Kaaij dagelijks in de weer zijn 

met de fauna rond hun comfortabele 

woning, is het even spannend om een 

geïmproviseerd bruggetje van scouting 

Klaas Toxopeus over te steken. Doch 

jonkvrouw Clara Roëll ontvangt de 

gasten hartelijk op Sperwershof aan de 

overkant van het Ankeveensepad. Vol 

passie neemt ze de groep mee in haar 

leven op een buitenplaats, langs een 

omgewaaide treurbeuk en de ruimte 

waar eens een tennisbaan lag.  

Verlokkelijke vergezichten tijdens Buiten-
plaatsenwandeling

Bij de ernaast gelegen Theetuin kunnen 

de wandelaars even tot rust komen. De 

heer Van de Berg uit Amsterdam is zeer te 

spreken: “Het is erg leuk. Wat ik bijzonder 

waardeer is de persoonlijke wijze waarop 

de eigenaren vertellen. Ieder op zijn ma-

nier. Ik had dit echt niet willen missen, het 

is zeer de moeite waard.” Een mevrouw die 

al jaren aan de overkant woont, is verrast 

door wat zij te zien kreeg. “Dit verwacht je 

gewoon niet. Zo mooi vanaf de achterzijde. 

Ik vond het ook indrukwekkend dat de ei-

genaren vol liefde en bevlogenheid vertel-

len over hun landgoed. En alles was piekfijn 

op orde.”

Met een zelf bedienbare praam steekt de 

groep de ’s-Gravelandse Vaart over, naar het 

laatste landgoed: Berg en Vaart van Caroli-

ne en Erik Greve aan de Cannenburgerweg. 

Wat zij bewerkstelligd hebben achter het 

hoofdhuis  in L-vorm bleek aan de achter-

kant, is onvoorstelbaar. Het is wat Caroline 

terecht een ‘vleugje paradijs’ noemt, met 

strakke borders, een roze rozentuin, zeer 

gevarieerde planten en bomen, een vijver 

met eilandje en een magnifiek vergezicht 

op de Ankeveense polder vanuit het Palm-

huis. 

Moe maar voldaan en vol met fraaie in-

drukken verlaten de wandelaars ’s-Grave-

land. De hekken van de particuliere buiten-

plaatsen gaan weer op slot. Wie weet gaan 

ze over vijf jaar open. 
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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

Grando Keukens en Bad.

Zoekt orderverwerker.

Info: Martin de Winter

035-6219129

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

 

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. 

Tel. 0294-254598. 

MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

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.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

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

Aangeboden Huishoudelijke

Hulp. tel: 06 858 127 97

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

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

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

“ 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

LAST VAN SPINNEN ? 

12maanden garantie 

Voor huis,woonboot,boot

bio spin 06-25592378

Caravanstalling :

Veilig uw caravan, vouw-

wagen aanhanger stallen. 

www.citystalling.nl

tel : 06 55 164 370

Wij ruimen gratis uw huis

en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen

Voor u een zorg minder!

06- 25 51 46 89

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-                            

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

TUINGEREEDSCHAP BOT?

Laat het nú SLIJPEN!

HAGENgereedschapslijperij

Slijpt alles wat scherp 

moet zijn! 

Trapgans 2a Ankeveen

Is uw pc veilig?

Laat uw pc keuren

door een keurmeester.

www.pc-wijdemeren.nl

Is gecertificeerd.

Lid ICT keurmerk.

035-8884637

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!! 

035-656 0235

Zwanger en NIPT informatie 

Verloskunde Wijdemeren

Vreeland

Thera van Erp 0620615919

Sloten & Inbraakbeveiliging

Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Bab’s Ink-Saloon

*permanente make-up*

Juni aanbieding: eyeliner

onder en boven €150

voor afspr. 06-26516922

www.babsinksaloon.nl

LAST VAN KALKNAGELS?

Maak dan een afspraak bij

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Schoonmaakbedrijf Anfie 

heeft plek om een school 

kantoor/bedrijfsruimte 

schoon te maken. 

06 2731 7547

GESTOLEN uit onze schuur 

oranje/wit sparta electr 

damesfiets 0653626908

wie weet waar hij is?

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

TE HUUR
Dammerweg 103C
Nederhorst den Berg

Prachtige TURN-KEY 
kantoorruimte met 
uitzicht op ‘De Vecht’, 
met terras, goederenlift, 
keuken etc. totaal 180 m² 
over 2 verdiepingen.

€   € 1.312,50 pmnd ex. BTW

 

0294 - 480 355

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

aannemersbedrijf

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

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
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Activiteiten

Op vrijdagmorgen 9 juni werden wij bij 

een wateroverlast gevraagd. Bij de plaat-

selijke Albert Heijn kwam de regen via 

het plafond de winkel in. Hierdoor wer-

den zij genoodzaakt een aantal kassa’s 

te sluiten om te voorkomen dat klanten 

plafondplaten op hun hoofd kregen dan 

wel nat werden. Nadat wij bij de apparte-

menten boven de winkel de regenafvoer 

pijpen allemaal gedraaid hadden richting 

het terras was het euvel verholpen en 

konden de klanten weer veilig door de 

kassa’s heen.

Zaterdag 24 juni houden wij onze open 

dag. Hierbij willen wij u laten zien wat 

wij in de regio allemaal hebben. Met veel 

demonstraties en activiteiten. U/Jij komt 

toch ook?

Brandweer Gooi en Vechtstreek

post ‘s-Graveland

Eslaan 2a, 1241 XC Kortenhoef 

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer

KORTENHOEF- Tet Comité Ouderen-

tocht Kortenhoef wil iedereen we-

derom bedanken voor de giften die 

zij hebben ontvangen tijdens de 

jaarlijkse collecteweek (medio april). 

Door uw bijdrage kunnen ze voor de 

senioren van Kortenhoef weer een 

leuke dagtocht organiseren. Want 

het doel is nog steeds om onze ou-

deren één keer per jaar een fantasti-

sche dag met dorps -en leeftijdsge-

noten te bezorgen. Dit jaar voor de 

68ste keer!

Bent u inwoner van Kortenhoef en 75 

jaar of ouder (mocht uw partner jon-

ger dan 75 jaar zijn mag deze uiteraard 

gewoon mee) en kunt u zich redelijk 

zelfstandig verplaatsen, dan kunt u 

zich maandag 26 juni a.s. aanmelden 

in Veenstaete (ingang Oost/kapsalon). 

Daar zullen tussen 13.00 uur en 14.00 

uur enkele vrijwilligers van ons comité 

aanwezig zijn om u tegen betaling van 

35 euro (s.v.p. gepast betalen) in te 

schrijven voor deze altijd gezellige dag-

tocht die zal plaatsvinden op dinsdag 

12 september. Vergeet ook niet om een 

legitimatiebewijs mee te nemen, want 

onze vrijwilligers kunnen daarom vra-

gen. Verder is het niet mo-

gelijk om voor meer dan 

twee personen tegelijk in 

te schrijven. 

Verrassing

Waar de tocht dit jaar 

heen gaat, is nog een ver-

rassing, maar zoals de ou-

deren van ons gewend zijn 

zal het eenieder aan niets ontbreken. 

Natuurlijk kan uw rollator ook mee en 

moet u een handje geholpen worden, 

geen probleem want onze vrijwilligers 

zullen u graag helpen. Zoals altijd gaan 

Ouderentocht Kortenhoef

Inwoners Kortenhoef bedankt

we weer met twee bussen maar vol is vol, 

dus wees er op 26 juni op tijd bij!

Nog vragen? Bel ons: 035-6562422

KORTENHOEF- Ervaar De Brandweer. 

Dat is het thema van de Open Dag 

die post ’s -Graveland op zaterdag 

24 juni organiseert. Het belooft 

een uniek evenement te worden 

in en om de kazerne aan de Eslaan 

in Kortenhoef. Naast de gebruike-

lijke spectaculaire demo’s en voor-

lichting kunnen de toeschouwers 

vooral zelf aan de slag. Ook kunnen 

bezoekers diverse zeer bijzondere 

speciale voertuigen uit de gehele 

regio bekijken. Nog nooit kwamen 

zoveel verschillende eenheden van 

Brandweer Gooi & Vechtstreek bij 

elkaar in Wijdemeren.

“Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe 

leden. Vandaar dat we hebben gekozen 

om naast  kijken  vooral veel  doen  te 

organiseren zodat men zelf kan erva-

ren wat ons werk inhoudt” vertelt be-

velvoerder Marc Pos. Zo kunnen ge-

interesseerden ervaren hoe het is door 

dichte rook een weg (terug) te vinden, 

zelf blussen met diverse middelen of 

met hydraulisch gereedschap werken, 

met duikteam mee de tank in of een 

stuk van de conditietest voor brand-

weerlieden ervaren. “En als je niet zelf 

mee wil doen, is het natuurlijk enorm 

leuk om te kijken hoe anderen dat er-

varen”, aldus Pos

Rondom de kazerne zullen op 24 juni 

diverse speciale voertuigen uit regio 

Gooi & Vechtstreek te zien zijn zoals 

het zogeheten ‘Rietkap team’ uit Blari-

cum, de hoogwerker uit 

Weesp (ja, je mag mee!), 

de OneSeven schuim-

aanhanger, de Hulp-

verlenings eenheid uit 

Hilversum, duikteam uit 

Nederhorst en diverse 

ander groot rollend ma-

terieel. Ook voor kin-

deren is er veel te doen 

en te zien, mede omdat 

ook de jeugdbrandweer 

uit Bussum aanwezig zal 

zijn. Daarnaast zal ook 

de plaatselijke EHBO 

zich niet onbetuigd laten.

Het team van post ‘s- Graveland zal 

de gehele dag diverse spectaculaire 

demo’s verzorgen waarbij de echte 

Unieke Open Dag brandweer ‘s- Graveland

vlammen en speciale effecten uiteraard 

niet zullen ontbreken. De Open Dag is van 

10 tot 16 uur. 

Zie ook: brandweergraveland.nl. 

’s-GRAVELAND- Op zaterdag 17 juni 

is er weer een grote Boekenmarkt in 

de NH- kerk aan het Noordereinde. 

De boekenmarkt wordt georga-

niseerd door Klaas Pranger die de 

afgelopen tijd heel druk is geweest 

met het selecteren en rubriceren van 

de duizenden boeken die ons geheel 

belangeloos door veel particulieren 

werden aangeboden. 

Klaas Pranger: “We zijn deze keer ex-

tra kritisch geweest bij het selecteren; 

we hebben extra gelet op beschadi-

gingen en op de gangbaarheid van de 

boeken. Het is werkelijk een unieke 

kans om voor weinig geld uw boeken-

kast aan te vullen. De boeken kosten € 

3,- voor mooie en / of recente uitga-

ven en € 1,- voor overige.”

Bijzondere boeken zijn apart geprijsd.

Voor de liefhebbers zijn er veel zeer 

recente en in prachtige staat verkeren-

de Engelse detectives. De organisatie 

hoopt op een mooie zomerdag, dan 

kunnen we de boekenmarkt buiten 

houden.

Dus : Prachtige boekenmarkt zaterdag 

17 juni van 9.30 u. tot 15.30 u. Kerk 

Noordereinde ’s-Graveland. Kortom 

dé kans om goedkoop boeken in te 

slaan voor de lange winteravonden 

en de opbrengst is voor een heel goed 

doel. Komt allen, zegt het voort!

Grote boekenmarkt voor 
restauratie NH-kerk



Woensdag  juni 6 Weekblad Wijdemeren

Feestweek=Taartweek
 Geslaagd

Zomerspektakel
Vaderdag

 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

KORTENHOEF- Dit jaar is 

’t KOOR! weer te horen en 

te zien op de braderie van 

de Meenthof op zaterdag 

17 junI.  Wij verruilen onze 

Hilversumse repetitieruimte 

voor een plek onder de zon 

in ons eigen dorp. Weliswaar 

niet met de volledige bezet-

ting want uiteindelijk is het 

juni en dus voor velen van 

ons al vakantietijd, maar met 

nog meer dan genoeg zan-

gers (zo’n kleine zestig man-

nen en vrouwen) om u een 

gezellig uurtje te laten bele-

ven rond het middaguur.

Dat geeft u ook de kans om 

onze nieuwe dirigent aan het 

werk te zien. Het enthousi-

asme van Vladimir zal eraf 

spatten, dat kunnen we al 

zeggen. Ook Ludmilla neemt 

haar vertrouwde plek achter 

de piano in om ons met verve 

te begeleiden. Wij putten voor 

deze middag uit ons reper-

toire. Ondertussen zijn we ons 

ook al aan het voorbereiden 

voor de samenwerking met ’t 

City Orkest dat ons gevraagd 

heeft mee te werken aan hun 

jaarlijkse concert. Dit vindt 

plaats op zondagmiddag 12 

november a.s. in studio I van 

het Muziekcentrum van de 

Omroep. Daar komen we later 

nog op terug.

Deze gelegenheid nemen we 

ook graag te baat om onze vrij-

willigers te bedanken, zowel 

koorleden als niet-koorleden. 

Bij dit soort buitenconcerten 

zorgen zij er altijd maar weer 

voor dat alle benodigde ge-

luidsapparatuur en piano voor 

ons klaar staat (en ruimen dat 

na het concert ook weer alle-

maal op). Petje af! 

Wij hopen u zaterdag 17 juni 

te mogen begroeten en wilt u 

een keer op proef mee komen 

zingen? Dat kan, u bent altijd 

welkom en kunt gedurende 4 

proefrepetities (op donder-

dagavond) ervaren of het zin-

gen in ons koor wat voor u is. 

Zie ook www.tkoor.nl

’t KOOR zingt thuiswedstrijd  

Gezondheid

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

HILVERSUM- Op woensdag 

21 juni organiseert Viore om 

19.30 uur, in samenwerking 

met Tergooi, een informa-

tieavond over darmkanker. 

Tijdens deze avond zal Gijs 

de Bruin, specialist maag-

darm-lever bij Tergooi, een 

presentatie houden over de 

ziekte en over de mogelijke 

behandelingen.

Onderwerpen die aan de orde 

komen zijn: wat is darmkan-

ker, hoe ontstaat het en wat 

zijn de stadia, wat zijn de be-

handelmogelijkheden, wat zijn 

de gevolgen van het hebben 

van een stoma, hoe zijn de 

controles, wat kan men doen 

bij terugkomen van de kanker 

en wat is het advies aan fami-

lie?

De avond is bedoeld voor ie-

dereen die te maken heeft met 

darmkanker en op zoek is naar 

informatie over de ziekte en 

de behandelmogelijkheden, en 

voor andere belangstellenden. 

Na afloop is er gelegenheid tot 

het stellen van vragen aan de 

MDL-arts en aan een onco-

logisch verpleegkundige. Er 

zal die avond ook iemand van 

de Stomavereniging aanwe-

zig zijn. Wilt u op deze avond 

aanwezig zijn of wilt u meer 

informatie, mail ons dan via 

programma@viore.org. Deel-

name is gratis. 

Bij Viore, centrum voor men-

sen die leven met kanker, staan 

de deuren open op alle week-

dagen tussen 10 en 16 uur. 

Oostereind 115, 

1212 VH Hilversum; 

tel. 035-6853532 

info@viore.org; 

www.viore.org.  

Informatieavond 
over darmkanker

Kort nieuws

’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: Re-

paircafé Wijdemeren. In de 

Brasserie van Veenstaete te 

Kortenhoef. Weggooien? Mooi 

niet! Zie: www.natuurlijkwij-

demeren.nl of bel: Marjolijn 

Bezemer: 06- 19642552.
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Jubilea

NEDERHORST DEN BERG- Op 5 juni 

1952 traden Gerrit Visser en Corrie de 

Vries in het huwelijk. Het ‘ijzeren’ paar 

woont sinds 1970 in Nederhorst den 

Berg en kijkt tevreden terug op hun 

leven tot dusver. Locoburgemeester 

Reijn luisterde met veel genoegen 

naar hun verhalen. 

Uw verslaggever hoeft eigenlijk niet 

veel te vragen, want Corrie en Gerrit 

hebben het artikel van hun 60-jarig 

huwelijk in De Brug van 2012 al klaar 

liggen. Hoewel er in die vijf jaar toch 

ingrijpende gebeurtenissen plaatsvon-

den. Mevrouw bracht maanden door 

in diverse ziekenhuizen en meneer 

reed dagelijks op en neer, onder andere 

naar het AMC in Amsterdam. Auto 

rijden is nog steeds aan Gerrit (89) toe 

vertrouwd, hij kocht recent nog een 

nieuwe Suzuki. Maar Corrie (87) is er 

ook weer helemaal bovenop gekomen. 

Het schilderen in het schilderclubje in 

het Sociaal Cultureel Centrum is er een 

beetje bij ingeschoten, omdat Gerrit 

problemen heeft met zijn fijne moto-

riek. Het huis hangt vol met Gerrit Vis-

sers, vooral nostalgische landschappen. 

Hun roots liggen op de boerderij. Cor-

rie komt uit een gezin van 9 kinderen 

en Gerrit had alleen een zus. Zij komt 

uit Wijdenes en hij uit de Purmer, beide 

melkten al van jongs af de koeien. Het 

begon met zwaaien op het weiland en 

een dansavondje in Ilpendam. Na een 

kort bestaan als zetbaas voor een grote 

boer verhuisde het paar naar Den Haag 

waar ze een kruidenierszaak met veel 

zuivel overnamen. Die 4,5 jaar in de 

Schilderswijk vonden ze niet echt ge-

weldig. Vervolgens kwam de mooiste 

tijd van hun leven toen ze in Amstel-

veen een zuivelzaak openden. 

Bergers kennen de jubilarissen het 

beste als ‘Tante Corrie en Ome Gerrit’, 

want zo werden ze al snel genoemd 

toen ze in 1970 een cafetaria begonnen 

in wat nu café Het Jaagpad is aan de 

Vreelandseweg. Het was hard werken, 

vooral in de avonden en in het week-

end, vertellen ome Gerrit en tante Cor-

rie. “Het waren lange dagen, vooral laat 

met veel jongelui. We deden ook brui-

loften en partijen, maar onze kinderen 

hebben ons altijd goed geholpen”, voegt 

mevrouw eraan toe. 

IJzeren paar

Gerrit en Corrie Visser wonen al 47 

jaar met heel veel plezier in het Vecht-

dorp. “Het is hier zo mooi en we heb-

ben erg aardige buren. Wat wil je nog 

meer”, zegt mevrouw. Meneer wil nog 

even kwijt dat hij na de sluiting van het 

cafetaria nog zeker 10 jaar hard heeft 

gewerkt als verkoper van automateri-

alen. “Ik heb wel 600.000 km. gereden 

voor dat bedrijf uit Weesp. En van Mer-

cedes kreeg ik een gouden speld voor 

mijn inzet”. De kinderen Martin, Peter, 

Nelleke en Erik met hun partners en 

zes kleinkinderen completeren de fa-

Echtpaar Visser- de Vries viert 65-jarig huwelijk

Tante Corrie en Ome Gerrit, 5 jaar verder

milie. Ze hadden op Tweede Pinksterdag 

een gezellig etentje in het Spieghelhuys. 

Corrie en Gerrit hebben het over een ‘ij-

zeren’ huwelijk in plaats van ‘briljant’ bij 65 

jaar. “We hebben echt een onverbrekelijke 

band, van ijzer, heel sterk. En het is altijd zo 

dat ieder van ons meer geeft dan neemt in 

de relatie” sluit Corrie af. In 2022, deo vo-

lente, zullen we wellicht getuige zijn van het 

70-jarig huwelijk. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG- Goed 

voorbereid vertellen Anna Streutker 

en Rinus Portengen in het bijzijn van 

locoburgemeester Theo Reijn over 

hun 60-jarig huwelijk dat ze op 6 juni 

vierden. 

Rinus en Anna leerden elkaar ken-

nen begin december 1953 in wasse-

rij De Overhoek aan de Eilandseweg. 

Rinus had er een baantje als bijrijder 

en Anna werkte op de linnenkamer. 

Op een advertentie van de wasserij in 

het kerkblad waren haar ouders jaren 

daarvoor helemaal naar Nederhorst 

verhuisd met hun zeven dochters van-

uit Drenthe. Rinus kwam onder de wa-

penen bij de Luchtdoelafweer. Toen hij 

een kaderopleiding had voltooid, gaf 

‘m dat zoveel zelfvertrouwen dat hij ‘op 

vleugels’ zijn Anna een aanzoek deed. 

Hij kwam na een opleiding later bij de 

Rijkspolitie, groep Weesp. Op 1 juni 

1957 startte zijn lange politieloopbaan. 

Tot beider verrassing kregen Anna en 

Rinus een etagewoning aangeboden 

in Weesp. En dus trouwden ze snel, 

bevestigd en ingezegend in de gerefor-

meerde kerk ter plaatse. Na diverse op-

leidingen steeg Rinus in rang. Dat leid-

de er ook toe dat hij op verschillende 

plaatsen werk had als politiecomman-

dant, onder andere in Weesperkarspel, 

Warmond, Oegstgeest en Alkemade. 

Na een boeiende carrière van 35 jaar 

bij de politie werd de rijkspolitie op-

geheven en nam Rinus in maart 1992 

afscheid van zijn dierbare werk. Rinus, 

een politieman die niet alleen duidelijk 

en streng was, maar vooral principieel 

en integer. Vriendjespolitiek kende hij 

niet en giften werden vriendelijk doch 

beslist af gewezen. 

Het echtpaar vestigde zich toen in het 

fraaie ouderlijk huis aan de Slotlaan, 

een lieflijk gemeentelijk monument. 

Anna en Rinus werden verblijd met 

vier kinderen: Ko, Koen, Inge en Ger-

ben (die helaas na drie weken over-

leed). Het nageslacht werd niet al-

leen uitgebreid met schoondochters 

en schoonzoon, ook kwamen er zes 

kleinkinderen, van wie Jeroen op 9-ja-

rige leeftijd stierf. Mevrouw Portengen 

had naast het huishouden, in goede 

samenwerking met manlief, ook een 

werkzaam leven. Na de wasserij werkte 

ze op een kantoor, bij een grossier in 

rookwaren en op de administratie van 

een psychiatrisch ziekenhuis. “Dat wij 

geboren zijn, is een wonder” roept zoon 

Ko uit, doelend op hun drukke bestaan. 

Anna (80) en Rinus (83) verkeren nog 

in goede gezondheid, afgezien van een 

ernstig gehoorprobleem van meneer. 

Die zonder problemen nog het dak 

opklimt voor een reparatie of dagelijks 

uren werkt aan zijn mooie tuin. “Het 

allerbelangrijkste is dat je erg veel van 

Echtpaar Portengen- Streutker viert diamanten bruiloft

Goede herinneringen aan 60 jaar huwelijk

elkaar houdt. Verder moet je goed luisteren 

en voor elkaar zorgen. Je moet ook bereid 

zijn veel te geven en soms te nemen” ver-

klaart mevrouw Portengen het geluk van 

hen beiden. Meneer prijst zijn vrouw voor 

haar gave dat ze haar boosheid snel verliest. 

Want hij was vroeger ‘pittig op de hand’. 

Het echtpaar vierde met familie, vrienden 

en kennissen hun diamanten bruiloft afge-

lopen zaterdag bij Van der Valk Breukelen. 



Woensdag  juni 8 Weekblad Wijdemeren

Familieberichten

Op Tweede Pinksterdag 

overleed Joop de Winter op 

85-jarige leeftijd. Zijn leven 

kun je karakteriseren als een 

leven lang muziek. 

Al vanaf zijn achtste kreeg de 

geboren Ankevener muziekles. 

Na het conservatorium begon 

hij zijn professionele carri-

ère bij de Koninklijke Lucht-

machtkapel, als bespeler van 

de dwarsfluit. In 1956 trouwde 

hij met Henny Grift, het meisje 

van de harmonie BMOL dat te-

genover hem klarinet speelde. 

Een jaar later vertrok het paar 

naar Kingston, Canada, waar 

Joop voor ‘The Royal Canadian 

Corps of Signals’ speelde. 

De Canadese jaren waren op-

windend, maar aan het eind 

van het contract keerde de 

familie De Winter, inmiddels 

verrijkt met de dochters Betty 

en Diana, in 1962 terug naar 

Holland. Vanaf dat moment 

kwamen de muzikale activi-

teiten van Joop de Winter in 

een nog grotere versnelling. 

Hij dirigeerde diverse harmo-

nieën en fanfares, voor langere 

periodes, onder andere die uit 

Amersfoort, Muiden, Aalsmeer 

en Baarn. Overdag was hij ja-

renlang vakmatig verbonden 

aan de Amsterdamse Politieka-

pel. Zijn grote liefde is en blijft 

echter BMOL (Bevriend Met 

Onze Leden) waar hij tussen 

1970 en 1995 de directie voer-

de. Op 1 januari 2007 stopte 

Joop de Winter zijn muzikale 

loopbaan, zijn laatste klus was 

de SHOPU (Senioren Harmo-

nie Orkest Provincie Utrecht) 

dat hij 15 jaar met veel elan 

muzikaal geleid heeft. De laat-

ste jaren legde de Kortenhoefse 

musicus zich steeds meer toe 

op het componeren. In totaal 

zijn er ruim 30 muziekstuk-

ken van zijn hand verschenen. 

Recent dirigeerde kleindochter 

Mariette, deelnemer van Maes-

tro d’Amicitia, nog het bekende 

‘Air Concertante’ als eerbetoon 

aan haar opa. Vier jaar geleden 

was er een Tribute Concert 

in de Fuik met louter mu-

ziekstukken van Joops hand. 

Dochter Yvonne nam toen in 

de voetsporen van haar vader 

het dirigeerstokje van BMOL 

ter hand. 

Vorig jaar augustus vierden 

Henny en Joop hun 60-jarig 

huwelijk. Het echtpaar kan te-

rug kijken op een rijk leven, 

met vijf dochters, Betty, Diana, 

Jolanda, Jeanine en Yvonne, 

schoonzus Coby, schoonzoons, 

schoondochter, kleinkinde-

ren en achterkleinkinderen. 

Joop was ridder in de Orde 

van Oranje-Nassau, ereburger 

van ’s-Graveland en erelid van 

BMOL. De crematie heeft in 

besloten kring plaatsgevonden. 

‘Zijn leven was een zonnestraal 

voor velen’ luidde het motto bij 

zijn nagedachtenis. 

In memoriam

Joop de Winter

Op 5 juni overleed ons erelid

Joop de Winter

Joop was dirigent van de harmonie van 1970 tot 1995. 

Joop was tot het einde toe onze muzikale adviseur. 

Bovenal was Joop een inspirator voor ons allen. Zijn huis 

stond altijd voor je open. Zijn liefde voor muziek heeft hij 

aan vele generaties doorgeven.

Wij dragen Joop de Winter voor altijd in ons hart.

Bestuur en leden ’s-Gravelandse muziekvereniging BMOL

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 15 juni film, vr. 16, za. 17, zo. 

18 juni jeugd, do. 22 juni film, 

za. 24 juni jeugd.  Info: www.

wesopa.nl

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 El-

kaar: hulp bij formulieren, toe-

slagen, enz.

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8 – 10 uur in de Bergplaats;  

Kerkstraat 7; Ned den Berg. 

Sleutels
en 
sloten
service
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Muziek DOOR: JOOP GLIJN

ANKEVEEN- Het Ankeveens Haven-

loos Mannenkoor vierde zijn 3e lus-

trum met een groot Meezingfestival, 

waarvoor niet minder dan 9 koren 

waren uitgenodigd. Een paar opval-

lende namen uit de deelnemende 

koren, zoals ‘Het Viswijvenkoor 

Gouda’, ‘3x Niks’, ‘Op de Ree’, en 

‘Vechtse Parlevinkers’. 

De optredens vonden plaats op drie 

podia in het hart van het dorp, t.w. 

op het voorterrein van theater ‘de Dil-

lewijn’, op het terrein van restaurant 

‘LEKR’ en op een ponton in de plas die 

´s winters bekend staat als de Anke-

veense ijsbaan. Wanneer je een 

groots opgezet buitengebeuren 

organiseert, dan neem je altijd 

een gok met het weer. Nou, die 

gok bleek deze keer een schot in 

de roos te zijn te zijn, want het 

was stralend weer, waarbij een 

windje voor de broodnodige 

verkoeling zorgde. Deze ideale 

omstandigheden zorgden voor 

een grote toestroom van  pu-

bliek bij alle drie de podia. Maar 

dat niet alleen. De zomerse om-

standigheden beïnvloedde ook 

de stemming, want bij bekende zee-

mansliederen werd er uit volle borst 

meegezongen. Deze situatie deed  het 

Ankeveens peil tot recordhoogte op-

lopen, waarvan ook de locale horeca 

kon profiteren. Door een strakke regie 

werden alle optredens keurig op tijd 

afgewerkt.

Het sluitstuk

Het slotoptreden van de gezamenlijke 

koren op de grote ponton in de plas 

van de ijsbaan, waarvoor ook het on-

vermoeibare publiek in groten getale 

was afgekomen, werd een waardig ein-

de van een zeer geslaagde jubileumdag 

van ‘Het Ankeveens Havenloos Man-

nenkoor’. Een zangfestijn dat in deze 

opzet was zonder de hulp en steun 

van vele vrijwilligers, niet te realise-

ren geweest. De grote dank 

daarvoor waren de ruim 30 

Tot over de verstilde polder klonken 
zeemansliederen

bloemstukken die tijdens het slotoptreden 

langs de waterkant voor hen klaarstond. 

Niet tot slot van het zeer geslaagde het ‘An-

keveens volkslied’, maar natuurlijk wel het 

al jarenlang meest populaire zeemanslied 

in ons land, nl. ‘Het kleine café aan de ha-

ven’. Het werd door alle aanwezigen uit volle 

borst meegezongen, waarmee het Nieuw 

Ankeveens Peil een voldongen feit werd.  

NEDERHORST DEN BERG - In de idyl-

lische tuin van kasteel Nederhorst, 

onder het genot van een drankje, 

genieten van een fantastische mu-

ziektheatervoorstelling over het le-

ven van Edith Piaf? Het kan allemaal 

op de openlucht-theaterdag Kasteel 

Nederhorst op zondag 16 juli a.s!

Om 20:00 uur begint de muziekthea-

tervoorstelling ‘Vive Piaf ’ waarin zan-

geres Nadja Filtzer onder begeleiding 

van haar accordeonist, pianist en bas-

sist een ode brengt aan de Franse zan-

geres Edith Piaf. Ze vertelt het grootse 

en meeslepende levensverhaal van 

deze straatmus die uitgroeide tot de 

grande dame van het Franse chanson, 

steeds afgewisseld met de door Nadja 

prachtig vertolkte liederen. Een mu-

zikale reis van de Parijse bordelen tot 

uitverkochte concertzalen met hoog-

geëerd publiek. Van Piafs grote en 

onmogelijke liefde voor de getrouwde 

bokser Marcel Cerdan tot het huwelijk 

met de twintig jaar 

jongere zanger Theo 

Sarapo. Nadja Filtzer 

maakte deze voor-

stelling in 2015 ter 

gelegenheid van het 

100ste geboortejaar 

van Piaf. Ze kreeg 

fantastische recen-

sies en werd zelfs ‘de 

Piaf van de 21e eeuw’ 

genoemd.

Kaarten zijn te koop 

bij Bloembinderij 

Passiflora aan de 

Vaartweg 1 in Neder-

horst den Berg (Let 

op: alleen contant 

betalen!) Het is ook 

mogelijk via www.

GodardStichting.nl 

kaarten te bestellen.

Programma: Vive 

Piaf: 20:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur) à € 17,50

In de tuin van kasteel Nederhorst

Theatervoorstelling Vive Piaf
Smoothie Shakespeare
Vijf klassieke stukken van de bekendste 

toneelschrijver aller tijden Shakespeare 

(1564-1616) in één cocktail. ’t Thea-

terwinkeltje shaket deze ingrediënten 

in een Theater-Zomercursus voor kin-

deren van 10 tot 14 jaar. Spelenderwijs 

ontwikkelen en kennismaken met ge-

schiedenis. Al deze ingrediënten zijn 

met zowel stoere als lieflijke karakters 

gemixt in een te gek leuke toneelvoor-

stelling. Na een week van afwisselende 

creatieve dagen is de voorstelling voor 

vrienden en familie op vrijdagavond 25 

augustus in het Wijkgebouw.  

Nu geven zij de Theater-Zomercursus 

van 21 t/m 25 augustus in Het Wijkge-

bouw van Nieuw-Loosdrecht. Er wordt 

voor drinken, fruit en nog wat lekkers 

gezorgd. Op de uitvoeringsdag is ook 

de lunch aanwezig. Bij mooi weer zal er 

ook buiten gerepeteerd worden.

Rafaela; “Het gaat er vooral om dat je het 

leuk vindt om toneel te spelen. Inschrij-

ven kan tot 1 juli.” Het maximaal aantal 

deelnemers is 18, dus schrijf je snel in!
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Open dag Costerustuin
Op zondag 25 juni houdt de Costerus-

tuin in Hilversum open dag van 11.00 

– 15.00 uur. Een mooie gelegenheid om 

deze tuin in zomerse kleuren te ontdek-

ken. Wandel over de smalle paadjes en 

geniet van de bijzondere bloemen en 

planten. Toegang is gratis. De Coste-

rustuin ligt aan de Zonnelaan 4-Z in de 

Boombergwijk in Hilversum. De ingang 

is naast appartementencomplex Schut-

tersheide.

Zie ook: www.Costerustuin.nl

KORTENHOEF- Op zondag 18 

juni zal dr. Marcus van Loopik om 

11.00 uur voor de Oecumenische 

Streekgemeente in het Oude Kerkje 

aan de Kortenhoefsedijk 168 een 

Nescio-lezing houden over het on-

derwerp ‘Angst en vertrouwen, le-

ven met tegenstellingen’. Daarnaast 

is er tijdens de lezing een koffiecon-

cert. De entree bedraagt € 10- (kin-

deren gratis).

Met name uit het verhaal over de ont-

moeting tussen Jakob en Ezau (Gen. 

32) leren we op evenwichtige wijze met 

emotionele tegenstrijdigheden binnen 

onszelf om te gaan. Dit Tora- verhaal 

schetst hoe we als Jakob angst en ver-

trouwen, liefde en ressentiment in ons 

bestaan kunnen overwinnen en zelfs 

op vruchtbare wijze kunnen combine-

ren. Een zinvolle les in tijden van drei-

ging en crisis.

Dr. Marcus van Loopik (1950) studeer-

de theologie aan de R.U. te Utrecht van 

1970-1976. Freelance publicist op het 

gebied van Judaica. Is vanaf 1978 ver-

bonden aan de B. Folkertsma Stichting  

- nu Stichting Pardes (stichting voor 

talmudica en interreligieuze dialoog) 

in Amsterdam - en geeft lessen in het 

lezen van rabbijnse teksten. Verzorgt 

in naam van dezelfde stichting leer-

huiswerk. Is tot op heden medeauteur 

van  het blad Tenachon. Gepromoveerd 

aan de Vrije Universiteit in de faculteit 

der Godgeleerdheid op het proefschrift 

met de titel: ‘Het Messiaanse Perspec-

tief in de Synagogale Liturgi-

sche Cyclus.’ Marcus  van Loo-

pik  werkt sinds tientallen jaren 

ook als grafisch kunstenaar.

Koffieconcert

Het concert rond de lezing 

wordt verzorgd door Anoek 

Brokaar , viool en Frank Oppe-

dijk, vleugel. Zij brengen werken 

van Elgar, Grieg, Strauss, Tchaikowsky, 

Prokofiev en Gershwin ten gehore. Het 

duo Frank Oppedijk (piano) en Anoek 

Brokaar (viool) kent een geschiedenis 

van bijna 15 jaar intensieve samen-

werking. Deze samenwerking leverde 

optredens op in onder andere Duits-

land, België, Zwitserland, Frankrijk, de 

Nieuwe Kerk in Den Haag, de Anton 

Nescio-lezing annex koffieconcert  

Angst en vertrouwen  

Philipszaal, het Vrijthof en de Dag van de 

Romantische Muziek. Frank en Anoek heb-

ben inmiddels een omvangrijk repertoire 

opgebouwd dat reikt van de barok tot aan 

heden, met uitstapjes naar andere stijlen, 

zoals wereldmuziek. 

Zie ook: www.osg-kortenhoef.nl

ANKEVEEN- Theater De Dillewijn 

kijkt terug op een fantastisch thea-

terseizoen 2016/2017. Ook dit jaar 

heeft De Dillewijn zich weer van haar 

beste kant laten zien. 

Er gingen ruim 2200 theaterbezoe-

kers over de drempel de afgelopen 

maanden. Het theater werd dit jaar 21 

keer verhuurd. Minstens 1550 mensen 

maakten op deze manier, al dan niet 

voor het eerst, kennis met het theater. 

Een prachtige locatie om te vergade-

ren, te borrelen, te trouwen of te rou-

wen, een lezing of informatieavond te 

houden.  Als u weleens een voorstelling 

heeft bezocht, weet u dat u altijd een 

warm welkom krijgt. In de pauze en na 

afloop van een voorstelling wordt een 

klein hapje geserveerd en de sfeer is 

steeds bijzonder. Een ongesubsidieerd 

theater dat louter draait op enthousias-

te vrijwilligers, iets om trots op te zijn!

Bij de verhuur is dat niet anders. Elke 

huurder heeft andere wensen en wil de 

ruimte voor andere doeleinden inzet-

ten. Alle huurders krijgen ruimschoots 

de gelegenheid om de wensen kenbaar 

te maken. Het wordt allemaal geïnven-

tariseerd en daarna gecommuniceerd 

naar de vrijwilligers die hierin een taak 

hebben. Tijdens de verhuur wordt er 

ook een beroep gedaan op onze vrijwil-

ligers in de bediening. Het streven van 

Theater De Dillewijn is dat elke huur-

der zeer tevreden het pand verlaat. Dat 

vraagt dus om kennis en vaardigheid in 

het bedienen van de gasten tijdens een 

verhuur. En, wat zeker niet onbelang-

rijk is, het vraagt om een enthousiaste 

en coöperatieve instelling en uitstra-

ling.

Theater De Dillewijn sluit het seizoen af

’s-GRAVELAND- Op zaterdag 10 

juni was een wandeling langs 8 

buitenplaatsen in ’s -Graveland 

uitgezet. Op het startpunt bij 

Natuurmonumenten aan het 

Noordereinde moesten belangstel-

lenden die van tevoren hadden 

ingeschreven, zich melden in de 

Eekhoornzaal boven de winkel van 

het bezoekerscentrum. 

In deze ruimte had de Historische 

Kring van ’s Graveland/Kortenhoef ‘In 

de Gloriosa’ op een aantal grote borden 

een mooie expositie over de buitens 

tentoongesteld. Ineke Westdorp had 

haar Mini Trompenburg uitgestald. 

In de wandeling was geen bezoek aan 

de Trompenburg ingepland, maar dat 

was ook niet nodig want het schaal-

model Trompenburg stond ook opge-

steld bij de expositie van de Historische 

Kring. Het is dan mogelijk het 17de 

eeuwse gebouw zowel van buiten als 

van binnen te bekijken en alle ruimtes 

zijn dan ‘vrij toegankelijk’. 

Bezoekers moesten soms wel even 

wachten tot het hun tijd was om met 

een bus naar het startpunt van de wan-

deling aan het Zuidereinde gebracht 

te worden en konden, behalve het 

schaalmodel, ook uitgebreid de mee 

gebrachte infomappen bekijken. Ui-

teraard heeft Ineke ook allerlei vragen 

beantwoord en de bouw van het model 

toegelicht en dat is ook de bedoeling 

van haar werk: zoveel mogelijk mensen 

laten genieten van dit bijzondere 17de 

eeuwse gebouw met haar interessante 

geschiedenis. Aan de reacties van de 

bezoekers mag ze wel afleiden dat dit 

weer geslaagd is.

Ineke op reis met Mini Trompenburg 

Cultuur

Dr. Marcus van Loopik

Versterking

Herkent u zichzelf in dit profiel en hebt u 

zin en tijd om het team vrijwilligers in de 

bediening te komen versterken? Theater 

De Dillewijn is op zoek naar mensen met 

affiniteit met de horeca, het liefst met enige 

ervaring, maar dat is niet strikt noodzake-

lijk. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar:

info@dedillewijn.nl en laat weten waarom 

u graag deel uitmaakt van ons team. Wij 

nodigen u dan met plezier uit voor een 

oriënterend gesprek. Staat ú binnenkort 

achter die mooie lange bar in de foyer van 

Theater De Dillewijn?

Theater De Dillewijn

Stichts End 57

1244  PL Ankeveen

www.dedillewijn.nl
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Culinair

Hollandse Nieuwe Haring 
bij Hilvis
KORTENHOEF/BUNSCHOTEN 

-  Het is bijna zover. 14 juni 

begint de verkoop van de 

Hollandse Nieuwe haring 

2017. Een spannende en 

drukke tijd voor de visspe-

cialisten in Nederland. Zo 

ook voor Vishandel Hilvis, 

die iedere dinsdag en vrij-

dag in Kortenhoef aan de 

Curtevenneweg bij de Jumbo 

staat.  Eigenaar Martijn de 

Graaf vertelt over het haring-

proces en heeft weer topha-

ring gevonden.

“De Hollandse Nieuwe Haring 

die wij hebben gevonden is van 

uitstekende kwaliteit. Zij heeft 

nu al het vetpercentage van 

19-20%, en dat terwijl de eer-

ste Hollandse Nieuwe Haring 

vaak begint op 16%” vertelt De 

Graaf enthousiast. Hij is er spe-

ciaal voor naar Skagen in De-

nemarken gevlogen. “De Hol-

landse Nieuwe Haring moet je 

gewoon zelf uitzoeken, testen 

en proeven. Dit product zorgt 

voor een groot deel van je om-

zet. Ik kan niet geloven dat er 

nog steeds vishandelaren zijn 

die geen haring lusten, dan kan 

je toch nooit achter je product 

staan?”De Hollandse nieuwe 

haring is een jonge haring die 

voor het eerst geslachtsrijp 

wordt, zij krijgt dus voor het 

eerst hom en kuit. Net voor 

die periode wordt zij gevangen 

tot aan dat er haring gevangen 

wordt met hom of kuit, dat is 

ongeveer eind juni. De vangst 

begint ongeveer 3 weken voor 

de startdatum van de verkoop. 

In dit geval eind mei. Er wordt 

dan voorzichtig gevist om te 

kijken wat de kwaliteit van 

de haring is. Is zij mager, dan 

wachten ze wat langer met 

veel haring vissen. Dit kan tot 

het besluit leiden, zoals voor-

gaande jaren wel eens gebeurd 

is, om de startdatum met 1 à 2 

weken uit te stellen. Wie kan re-

kenen weet dus dat er ongeveer 

zes weken op Hollandse Nieu-

we Haring wordt gevist. “Dat 

klopt” vervolgt De Graaf. “In 

die periode wordt de hele oogst 

opgevist, verwerkt en opgesla-

gen in grote vrieshuizen. Dit 

betekent dat na de eerste week 

er partijen worden gevist die 

vetter kunnen zijn dan de al-

lereerste. Dus dan kan de con-

sument in de tweede of derde 

week nog lekkerder haring ko-

pen. De haring die ik zelf een 

topper vind, koop ik dan voor 

het hele jaar in. Die partij wordt 

speciaal voor mij gereserveerd 

in het vrieshuis. Zo kan ik mijn 

klanten het hele jaar door die 

heerlijke partij voorschotelen.”

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!
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Jordanese nachtegaal bij 50- jarige VVN
NEDERHORST DEN BERG- Op 1 juli 

a.s. bestaat de voetbalvereniging 

Nederhorst 50 jaar en dit jubileum 

zal op grootse wijze gevierd gaan 

worden op 21, 22, 23 en 24 septem-

ber op sportpark Meerzicht. Het glo-

bale programma is inmiddels wel 

bekend, maar de komende weken 

zullen wij regelmatig een dag van 

ons feestprogramma uitlichten.

Donderdag 21 september starten de 

festiviteiten ‘s avonds om 19.00 uur in 

de kantine met een kaart/feestavond 

voor jong en oud, niet alleen klaverjas-

sen maar ook ouderwets hartenjagen 

of een spelletje (bluf) poker spelen, het 

kan allemaal. Wij hebben 25 tafels tot 

onze beschikking er kan dus door max. 

100  kaarters gespeeld worden. Geen 

zin om mee te kaarten? Uiteraard ben 

je dan ook van harte welkom!

De kantine heeft die dag een complete 

metamorfose ondergaan, u stapt deze 

avond binnen in een oud Hollandse 

kroeg, met authentieke cafétafels en 

-stoelen, compleet met Perzische ta-

pijtjes in een decor met specifiek Hol-

landse taferelen. Uiteraard zullen er de 

Hollandse bitterballen, haring, en Old 

Amsterdam niet ontbreken. Er worden 

2 rondes van elk 45 minuten gespeeld 

met daarin een pauze waarin je alvast 

kennis kunt maken met de Amster-

damse zangeres Coby van Dam. 

Na 2 rondes kaarten is de prijs-

uitreiking voor alle onderdelen 

en zoals gebruikelijk bij het kla-

verjassen is er natuurlijk ook de 

Marsen- en Schlemielen prijs. 

Coby van Dam wordt vanwege 

haar stem ook wel ‘De Jordanese 

Nachtegaal’ genoemd. Zij brengt 

vele Amsterdamse en andere lied-

jes ten gehore.  Met haar typisch 

gevoel voor humor zorgt zij er 

voor dat binnen de kortste keren 

iedereen uit volle borst meezingt 

en gaat het dak eraf!

Verzekerd zijn van een kaartplek? 

Stuur een mailtje naar vvn50@

Theater

NEDERHORST DEN BERG - In de grote 

tuin van kasteel Nederhorst kijken 

naar een geweldig leuke voorstelling 

over een kleine mol met je vriendjes, 

vriendinnetjes, broertjes en zusjes?

Het kan op de openlucht-theaterdag 

bij Kasteel Nederhorst op zondag 16 

juli a.s!

De kindervoorstelling begint om 

15:30 uur en gaat over een kleine 

Mol die wil weten wie er op zijn kop 

gepoept heeft. Deze intieme theater-

voorstelling is gebaseerd op het be-

kende boek van Werner Holzwarth 

en Wolf Elbruch. Het is een hilarische, 

bijna woordeloze voorstelling door 

theatergroep Meneer Monster, die eer-

der al De Gruffalo en De Fantastische 

meneer Vos speelden. De voorstelling 

is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar 

en ouder.

Kaarten zijn te koop bij Bloembin-

derij Passiflora aan de Vaartweg 1 in 

Nederhorst den Berg (Let op: alleen 

contant betalen!) Het is ook mogelijk 

via www.GodardStichting.nl kaarten 

te bestellen.

Programma: Meneer Monster: 15:30 

uur (inloop vanaf 15:00 uur); à € 7,50. 

Foto: 

Studio Matusiak

Kindervoorstelling Meneer 
Monster in tuin Kasteel 

Buurtfeest 
De Grienden/ Legakker
Zaterdag 1 juli om 16:00 uur is het zover. 

Het eerste buurtfeest van De Grienden 

en Legakker in Nederhorst den Berg. 

Door verschillende mutaties in de wijk 

zijn er veel nieuwe buurtbewoners ko-

men wonen. Het doel van het feest is 

om je buren te leren kennen en hopelijk 

ontstaan daar leuke nieuwe contacten 

uit. Onder het genot van een hapje en 

een drankje gaan we er een gezellig feest 

van maken voor jong en oud. Ook zullen 

er voor de kinderen diverse activiteiten 

worden georganiseerd. Vele buurtbewo-

ners hebben al enthousiast gereageerd, 

maar misschien wilt u zich nog aanmel-

den. U bent van harte welkom! Opge-

ven bij Sonja Vlasblom: sdvlasblom@

hotmail.com of telefoon 06-11446663.

Terwijl de voetbalactiviteiten al-

lengs minder worden, worden de 

verbouwactiviteiten aan en in de 

kantine alleen maar meer. De afge-

lopen week zijn alle kozijnen vervan-

gen en is er een nieuwe, extra ingang 

gecreëerd. 

Het zijn de eerste veranderingen van 

een aantal aanpassingen die we deze 

zomer wensen te realiseren. Wat nog 

aangepakt gaat worden is een deel van 

de bar en er komt een nieuwe vloer te 

liggen. Als alles volgens planning blijft 

verlopen, dan is alles op tijd klaar voor 

het nieuwe seizoen.

MO15-1 en MO17-1 

sluiten seizoen af 

De afgelopen jaren zijn er met Hee-

renveen vaker contact geweest en 

jongstleden zondag reisden speelsters, 

begeleiding en ouders met Wijdeme-

ren Tours af naar Friesland om deel 

te nemen aan het toernooi van ‘Fean’. 

Hoewel de poulefase van het sterke 

bezette toernooi niet overleefd werd, 

was het een mooie afsluiting van een 

leuk seizoen. Eenmaal terug op de 

club werd hierop tijdens een Chinese 

maaltijd nog eens teruggekeken. 

SVS Cup 2017

Deze zomercompetitie voor senioren 

en junioren onder 19 is inmiddels 

twee ronden onderweg en de eerste 

punten zijn verdeeld. Over een aantal 

weken weten we de editie 2017 heeft 

gewonnen.

Voetballen in ’s-Graveland

Vrijwilligers kennen nog geen zomerstop

vvnederhorst.org met naam, telefoon num-

mer en vermeld het kaartspel waaraan je 

wilt deelnemen. Een briefje naar Over-

meerseweg 111G; 1394 BH NdB kan na-

tuurlijk ook.
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KORTENHOEF- Ook dit jaar heeft Wijnkoperij 

De Meenthof voor Vaderdag in plaats van 

sokken weer originele verpakkingen inge-

kocht, variërend van leuke bierpakketten tot 

luxe whisky’s en andere gedistilleerde dran-

ken en wijn. Uiteraard kunt u ook uw eigen 

bier en / of wijncadeau samenstellen.

Het aanbod eigen dranken kent sinds kort, naast 

De Plassenbitter en Gooische Dry Gin een luxe 

jenever, te weten De Gooische Borrel, een jonge 

jenever op basis van pure graanalcohol met min-

stens 10% moutwijn, gebotteld in een luxe ste-

nen beugelkruik. Prijs van deze originele borrel 

bedraagt € 15.75.

Tevens is uw lokale wijnkoper inmiddels de im-

porteur van een steeds groter aantal wijnen uit 

Frankrijk, Italië en Spanje. Actueel is nu uiter-

aard onze rosé van Corsica, Il de Beautè , Fazi, 

een heerlijk frisse, droge wijn geproduceerd 

door La Famille Breban, eigenaren van Domaine 

Pontfract  en op Provencaalse wijze gevinifieerd.

Een ander succesnummer is Le Bottle, een serie 

van een vijftal uitstekende, karakteristieke wij-

nen uit de Languedoc in een fles met stoere mo-

derne uitstraling. Kom proeven en vrijblijvend 

kennismaken met deze wijnen! Mocht u niet in 

de gelegenheid zijn zelf bij ons langs te komen, 

kunt u uiteraard gebruik maken van onze bestel-

site waarop een groot aantal wijnen te vinden is.

WWW.WIJNKOPERIJDEMEENTHOF.NL      

Komende vrijdag en zaterdag verloten wij 6 

Magnums Le Bottle!!  

Wijnkoperij De Meenthof

035 - 656 20 32

Dodaarslaan 10 - 14, 1241 XJ Kortenhoef

info@wkm.nl
wijnkoperijdemeenthof.nl

• 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

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

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

Be Happy & Healthy
Opladen in de natuur

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.

Soms vraag ik mezelf wel eens af: waarom ben 

jij hier in Wijdemeren komen wonen? Omdat 

je familie hier al woonde of misschien omdat 

je gek bent op de natuur? Sowieso is die natuur 

mooi meegenomen. En misschien was je hier 

niet speciaal voor naartoe verhuisd, het zal je 

vast veel goeds brengen! Voor mij is het echt 

rustig thuiskomen. Door drukke banen, druk 

huishouden, komen we vaak niet echt tot rust. 

De natuur die we hier om ons heen hebben, 

kun je heel goed gebruiken om jezelf goed op 

te laden. Je kunt helemaal in balans komen in 

de natuur. Soms is alleen een wandeling door 

het bos of over de hei al voldoende om je hoofd 

even helemaal leeg te maken en je energie op 

te laden. 

Tijdens een wandeling kun je zelfs een lo-

pende meditatie doen. Concentreer je eerst 

op je ademhaling. Adem drie keer diep door 

je neus in en uit door je mond. Luister naar je 

gedachten, maar probeer er geen aandacht aan 

te besteden. Laat ze als 

wolkjes voor de zon 

verdwijnen. Denk ook 

niet na waar je loopt, 

volg gewoon je voe-

ten. Als je de neiging 

voelt om te stoppen, doe dat dan gewoon. Ga 

zitten, sluit je ogen en geniet van de geluiden 

om je heen. Je voelt vanzelf de drang om weer 

te gaan lopen.

Ik vind het ook heerlijk om yoga te geven in 

een mooie omgeving. Daarom organiseer ik 

vaak buiten yoga. Je kunt dit natuurlijk zelf ook 

doen. Sluit je af en ga er voor!

Soms is het ook heerlijk om je innerlijke kind 

weer naar boven te laten komen, ga bijvoor-

beeld eens een stukje huppelen. Wedden dat je 

gaat glimlachen?

Maar je kunt de natuur nog letterlijker gebrui-

ken. Veel kruiden hebben geneeskrachtige ei-

genschappen. Er zijn hier veel boeken over ge-

schreven, duik er eens in en kijk wat er bij ons 

in de buurt groeit dat jou kan helpen. Of Goog-

le gewoon eens rond. Je zult verbaasd staan!

Voor meer inspiratie/vragen/reageren: 

www.behappyandhealthy.nl; 

facebook.com/behappyandhealthynow; 

instagram.com/behappyandhealthy.nl

twitter: @BarbaraSchriek

NEDERHORST DEN BERG- Na acht jaar 

trainen in Bussum en na een nieuwe start bij 

Zwemsportvereniging ‘De Aalscholver’ in Al-

mere mag Anne van der Schatte Olivier uit 

Nederhorst den Berg op 17 juni mee doen met 

het NK 5000 meter zwemmen in Eindhoven. 

Ze trainde twee seizoenen intensief onder lei-

ding van trainer Frits Brama. De jonge Bergse 

gaat met twee zwemmers van ‘De Aalscholver’ 

naar het Nederlands Kampioenschap komend 

weekend. 

Bergse Anne van der Schatte 
Olivier naar NK zwemmen

(v.l.n.r.) Anne van der Schatte Olivier, 

Frits Brama en Jean Carlos de la Court
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Nieuws Club 4711
Uitslag + stand zomer-

competitie biljarten

8 juni: M. Verlaan (9 pt.), 

W. Clements (8 pt.), M. 

Zieleman (8 pt.), M. v.d. 

Velden (2 pt.), H. Stalenhoef (2 pt.)

Stand aan kop: W. Clements 5-48, M. Ver-

laan 5-44, B. v.d. Gun 5-34

Uitslag maandtoernooi koppelkla-

verjassen 10 juni: (bovenste 3 plaatsen, 

24 deelnemers) 1. Dhr. E. van Spengen 

& Mw. C. Stokkers (5787 pt.), 2. Mw. G. 

Scheepmaker & Mw. T. Snel (5547 pt.), 

3. Mw. A. Behnken & Dhr. G. v.d. Broek 

(5130 pt.) Eerstvolgende maandtoernooi: 

zaterdag 8 juli 2017

Programma: Donderdag 15 juni 19.30 

uur: zomertoernooi biljarten, zaterdag 17 

juni 16.00 uur: slotronde lentecompetitie 

biljarten (zaterdag-poule), maandag 19 

juni 19.30 uur: slotronde lentecompetitie 

biljarten (maandag-poule)

Openingstijden bar (ook voor niet-le-

den) + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur Telefoon: 06.20.40.80.58

Sport DOOR:  MARK HILBERTS

NEDERHORST DEN BERG- Als toe-

schouwer maakte Susanne Renkema 

(42) heel wat edities mee van de 

Bergse A&S sprinttriatlon. Nu staat 

haar naam op de deelnemerslijst.  

“Vorig jaar stond ik langs de kant en 

dacht, hier moet ik ook een keer aan 

meedoen”, vertelt Susanne. 

Als ze ’s avonds een email stuurt aan 

de deelnemers van haar trainings-

groep Zorg voor Bewegen met een op-

roep voor deelname aan de sprinttri-

atlon, wordt ze nog net niet voor gek 

verklaard. Toch heeft de Bergse oefen-

therapeut Mensendieck een gevoelige 

snaar geraakt en raken mensen (later) 

enthousiast. Al snel merkt Susanne dat 

de meeste mensen opzien tegen het 

zwemonderdeel. Ze regelt zwemlessen 

en trainingen in het Walderveenbad 

in Loosdrecht en daarmee worden de 

laatste twijfels weggenomen. Vanaf 

september is er wekelijks getraind en 

de groep breidt uit tot 23 sporters. 

Susanne: “Een aantal mensen uit mijn 

groep is ernstig ziek geweest of heeft 

een lang traject achter de rug om con-

ditie op te bouwen. Door deelname 

aan de sprinttriatlon overtreffen ze 

zichzelf.” Een van de deelnemers die 

hoorde van deze triatlongroep is de 

Bergse Femke Broertjes. Ook bij de 

39-jarige senior consultant stond 

deelname aan de A&S sprinttriatlon 

hoog op haar verlanglijstje. “Altijd als 

ik stond te kijken bij de triatlon, was 

er twijfel. Zou ik ook aan de triatlon 

kunnen deelnemen? Meedoen met de 

groep van Susanne heeft voor mij de 

doorslag gegeven om mij te wagen aan 

het triatlon avontuur”, lacht ze. 

Een beetje trots

Via een app-groep werd er onder-

ling afgesproken wanneer er getraind 

werd en op de laatste zondag voor de 

triatlon werd er een generale repetitie 

georganiseerd die het hele team goed 

doorstond. Natuurlijk is er een ge-

zonde spanning. Hoe zal dat gaan om 

tegelijkertijd met zoveel mensen het 

water van de Spiegelplas in te duiken? 

Of het nemen van de krappe bochten 

op het fietsparcours? Femke: “Ik kijk 

uit naar zondag 18 juni. Mijn man en 

kinderen staan langs de kant om mij 

aan te moedigen.”

“Ik voel me verantwoordelijk voor de 

groep, maar als het startschot geklon-

ken heeft moet iedereen het toch zelf 

doen” weet Susanne. Eigenlijk is mijn 

doel al bereikt. Het stimuleren van 

mensen om te gaan bewegen is waar 

het allemaal omdraait. “Dat mensen 

zien dat je geen maatje 36 nodig hebt 

om te kunnen sporten.” In zwarte 

shirts met felle roze letters en op-

schrift ‘Zorg voor Bewegen’ zullen de 

sporters van Susanne Renkema her-

kenbaar zijn en door het dorp racen 

en rennen. “Dat is toch gaaf dat je in je 

eigen dorp zo’n groot sportevenement 

Succesvolle oproep Susanne Renkema voor 
A&S Sprinttriatlon

hebt, waar we aan meegaan doen. Daar 

ben ik best een beetje trots op!”

De finalewedstrijd gespeeld op het 

VVN Multinal Voetbal Event is een 

duidelijke zege geworden voor het 

team van Fysio Trainingscentrum 

Weesp. Een grote wisselbeker en 

champagne waren er voor de te-

rechte winnaar. 

Al op vrijdagavond werd er vanaf 

18.30 uur afgetrapt op de velden van 

sportpark Meerzicht voor het jaarlijkse 

toernooi. Twintig teams, waaronder 2 

damesteams, verdeeld in prestatieve- 

en recreatieve poules maakten er weer 

het beste van. Het weer werkte zeker 

mee en de barbecue had dan ook grote 

belangstelling. Na afloop van de wed-

strijden op de vrijdagavond was er een 

spetterend optreden van de band Hot-

tub Heroes die menigeen in beweging 

kreeg. Mede door de aangename tem-

peratuur bleef het nog lang gezellig 

druk. Op zaterdag kreeg het toernooi 

vanaf 10.30 uur zijn vervolg. Kinderen 

konden knutselen bij de Spotjes. Om 

11.30 uur werd de barbecue weer aan-

gezet en in de loop van de middag kon-

den er gratis lekkere ijsjes gehaald wor-

den bij de Toscaanse ijskar en werden 

er prachtige en smaakvolle cocktails 

gemaakt door the Fabulous Cocktail 

Shakers.

Voorafgaand aan de finale was de tom-

bola. Al sinds enige jaren worden er 

geen bekers uitgereikt maar prijzen 

verloot waarbij ieder team de kans 

krijgt de hoofdprijs, een dagje varen 

inclusief hapjes en drankjes, te winnen. 

Performance Travel was de gelukkige 

winnaar. Maar je kunt ook een prijs 

winnen als een rookworst, afhankelijk 

of het lot je goed gezind is. De organi-

satie bedankte naast alle deelnemers 

natuurlijk de talrijke vrijwilligers, want 

zonder al deze mensen is het houden 

van zo een toernooi niet mogelijk. Ie-

dereen is volgend jaar weer van harte 

uitgenodigd.

Oefenwedstrijden

Op 15 juni en 20 juni spelen de JO19 in 

de nieuwe samenstelling nog wedstrij-

den tegen OSM’75 en AS’80

Voor info: www.vvnederhorst.org

Voetballen in Nederhorst 

Fysio Trainingscentrum Weesp
winnaar VVN Voetbal Event

Fietsgilde ’t Gooi
Fietsgilde ‘t Gooi rijdt  op zondag 18 

juni de dagtocht ‘Hilversum 1940-1945’, 

vertrek om 10.00 uur van de Kerkbrink 

in Hilversum voor het Museum. Hilver-

sum was voor de Duitsers in de oorlog 

zeer interessant, vanwege de centrale 

ligging. Het hoofdkwartier van de Wehr-

macht in Nederland was hier gevestigd. 

Nog steeds zijn veel herinneringen aan 

de oorlog 1940-1945 zichtbaar. 

Op woensdag 21 juni rijdt het Fietsgilde 

de middagtocht Drie Gooise Dorpen, 

vertrek om 13.30 uur vanaf Gemeen-

tehuis Huizen, Graaf Wichman 10. Tij-

dens deze tocht staat de geschiedenis 

van Huizen, Blaricum en Laren centraal. 

Kosten: € 3,00 p.p. per tocht. U dient 

voor de dagtocht zelf zorg te dragen 

voor een lunchpakket. Voor meer infor-

matie over deze en andere tochten zie 

www.fietsgilde.nl 

Ex- Kortenhoever Roderik Egberink 

werd zondag jl. NK Kampioen wiel-

rennen bij de Masters. In Apeldoorn 

liet het lid van de GWC De Adelaar 

aan het Kininelaantje te 

’s-Graveland zijn 62 con-

currenten in de klasse 

30+ achter zich. 

Roderik Egberink 
NK Kampioen
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Het heeft een paar centen gekost, maar vorige week woens-

dag mocht wethouder Theo Reijn samen met bestuurder 

Gerard Korrel van het waterschap AGV de gereconstrueerde Eilandseweg in Nederhorst den Berg openen. 

Ze deden dat in het allereerste vrachtwagentje uit 1938 van aannemer Mourik uit Groot Ammers. 

Wijdemeren in Beeld

Voorlaatste pagina

NEDERHORST DEN BERG- Afgelopen 

zondag vonden aan de Meerlaan 

springwedstrijden plaats. Maar liefst 

48 deelnemers in de categorieën A, I, 

II en III noopten de club om af te zien 

van barrages. Een aantal paarden 

zou dan met het warme weer moge-

lijk te vaak moeten starten. 

Wel meer werk voor de jury, want zij 

moesten nu van elke deelnemer de tijd 

bijhouden. Voor het vertrouwde jury-

duo Marco Grotendorst en Gerrit Berg-

man was dat uiteraard geen probleem.

Als eerste gingen de vier deelnemers 

van start in de A-Klasse. Een soort oe-

fenwedstrijd. Als deze deelnemers het 

parcours goed afleggen, dan mogen ze 

in het vervolg in de echte wedstrijden 

uitkomen. Alle deelnemers startten op 

Silver en deden het dermate goed dat 

ze de volgende keer in de Klasse-I mo-

gen starten. De winnaar in deze groep 

werd Sophie Willig, gevolgd door Marit 

Willig en Sanne Huisinga. Vervolgens 

gingen de 6 deelnemers van start in de 

Klasse-III. Hier won Muriël Veldhuij-

zen op Nuts en werd Monique Bruins-

ma op Eblesse tweede.  In de Klasse-II 

startten 12 deelnemers. De uitslag:1.Ro-

cha Waals op Tyrona; 2. Nicky Bergman 

op Anky; 3. Ilayda Buldac op Tyrona. 

Een groep van 25 deelnemers reed in 

de Klasse-I. Hier was de uitslag: 1. Kelly 

Joossen op Amé;  2. Anouk Knecht op 

Kivado en 3. Maud v.d. Marel op Trig-

Rijvereniging Nederhorst 

Warme springwedstrijden
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DOOR: CEES STALENHOEF EN HANS NIELEN

ger. Dit waren de laatste wedstrijden die 

meetelden voor de kwalificatie voor de 

clubkampioenschappen. Binnenkort wordt 

bekendgemaakt, wie mogen starten bij deze 

wedstrijden. Wederom hartelijk dank aan 

de mensen van het wedstrijdsecretariaat. 

Met name Marti Bergman, Monique Veld-

huijzen en Astrid Hagen. Uiteraard ook aan 

de vele mensen, die in de ring geholpen 

hebben. En uiteraard Annemarie van Rijn 

die ruim drie uur in de brandende zon alles 

in de buitenbak geregeld heeft. Nu op naar 

de jaarlijkse Clubkampioenschappen in het 

laatste weekend van juni.

KORTENHOEF- Op zaterdag 10 juni 

stond de eerste dagfondvlucht op het 

programma en de derde midfond-

vlucht. Op donderdag korfden 8 lief-

hebbers 75 duiven in voor een vlucht 

vanuit Vierzon ongeveer 600km. Op 

vrijdag korfden 13 liefhebbers 165 

duiven in voor de vlucht vanuit Pt. St. 

- Maxence.

Op zaterdag gingen de duiven al vroeg 

los om 7.00 uur in Vierzon en de an-

dere een half uurtje later. Een kalme 

zuidwesten wind zorgde er voor dat 

de duiven een hoge snelheid konden 

halen. Om 11.30 uur verschenen er bij 

Raymond Moleveld drie duiven tege-

lijk heel hoog boven zijn hok. De eerste 

liep om 11.30.59 uur binnen Dit bleek 

later een hele vroege duif te zijn, want 

zowel in de club als in de regio behaalt 

deze duivin de eerste plaats. In de hele 

afdeling 7 werd het de vierde plaats te-

gen ruim 7800 duiven. In de club werd 

het zelfs 1, 2 en 3, een geweldige pres-

tatie na wat mindere vluchten. Plaats 4 

was voor Peter Ham. Plaats 6 voor de 

comb. Huisstede. Jan Reichholdt met 

zijn Duitse duif legt beslag op plaats 

12. Laatste liefhebber op de uitslag op 

plaats 16 werd Hans Nielen.

PV De Plassenjagers

Plaats 1, 2 en 3 voor Raymond Moleveld
Toen begon het wachten op de duiven 

vanuit Vierzon. Via internet kun je te-

genwoordig redelijk volgen waar vroege 

duiven vallen. Zo bleek in Soest een duif 

geklokt te zijn om 13.33 uur. Bij ons in de 

club hoefde Peter Ham daarna niet lang 

te wachten. Zijn ‘364’ holde om 13.47 uur 

over de antenne. Deze duif is gekweekt 

door Peter uit een duif verkregen van 

Dennis Heiwegen. Ook dit bleek in de af-

deling 7 een hele vroege duif te zijn. Peter 

behaalde de vierde plaats dit keer tegen 

5063 duiven. De leden van de Plassenja-

gers deden het goed dit weekend. 
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