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WIJDEMEREN- Met 84,5 % scoort 

Wijdemeren een hogere opkomst 

dan het landelijk gemiddelde bij de 

Tweede Kamerverkiezingen van 15 

maart jl. Ook in de vijf dorpen het 

landelijke beeld dat de VVD verre-

weg de grootste partij is, op afstand 

gevolgd door D66 en CDA. Waarbij 

D66 hier ter plekke acht stemmen 

meer heeft dan hun christendemo-

cratische collega’s.

DOOR: HERMAN STUIJVER 

Verder ook in deze gemeente winst 

voor GroenLinks, D66, CDA, PVV, 

50+, Partij voor de Dieren,  Forum voor 

Democratie en VNL. En zelfs voor de 

Christen Unie en SGP, dit in tegenstel-

ling tot de landelijke uitslag. Terwijl de 

PvdA achteruit valt met meer dan 12% 

(bijna 2000 kiezers) en de SP licht ver-

liest. Hoewel de VVD de grootste is, is 

er een verlies van bijna 10% ten opzich-

te van 2012. De Dobber in Kortenhoef 

trok de meeste stemmers en in Veen-

staete bleef het stil. Opmerkelijke ver-

schillen tussen de diverse stemlokalen 

zijn er nauwelijks, ook niet tussen de 

dorpen. Een vergelijking maken met de 

politieke verhoudingen in de gemeente 

is ook lastig, temeer daar plaatselijke 

politieke partijen als De Lokale Partij en 

Dorpsbelangen het beeld vertroebelen. De 

overmacht van het lokale CDA (7 van de 19 

zetels) is in ieder geval niet terug te vinden 

in de uitslag.  

Alle uitslagen van Wijdemeren

Hogere opkomst Tweede Kamerverkiezingen 
dan landelijk

Voorlopige uitslagen Wijdemeren, per stemlokaal

       VVD  PvdA  PVV  SP  CDA  D66  CU GrL SGP PvdD  50+ VnL FvD TOTAAL

NH-kerk (’s-Grav.)  327  48  108  43  117  173  42  103 13 54 28 7 24 1102

De Dobber (K’hoef) 601  110  261  119  263  251  34 137  19 69 62 12 38 2003

Veenstaete (K’hoef) 222  50  104  58  118  100  22   51 1 29 36 2 17 821

Wapen van Ankeveen  420  56  141  46  158  119  11   90 7 30 27 3 21 1141

Dirks Sportcafé (K’hf) 509  65  141  86  216  204  39   105 9 44 32 1 7 1476

Gemeentehuis (Ldr.) 629  75  119  79  192  252  44   98 21 54 38 9 37 1676

Emtinckhof (Ldr.) 572  68  149  93  287  277  71  138 23 74 61 4 56 1903

Oude Pastorie (Ldr.) 596  42  147  29  129  141  29 52 14 33 47 5 27 1302

Catamaran (Ldr.) 515  38  118  50  101  109  31  41 12 50 30 10 31 1151

Kuijer (NdB) 476  105  174  92  229  203  23 114 5 39 46 4 32 1560

VV Nederhorst (NdB)  459  78  192  101  171  160  20 91 8 47 47 17 29 1450

TOTAAL  5326  735  1654  796  1981  1989  366 1020 132 523 454 74 329 15.585
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Percentage stemmen

Aantal kiesgerechtigden: 18.439

Boekenmarkt in Weesp
Vrijdag 31 maart (12.00 tot 20.00 uur) 

en zaterdag 1 april (10.00 uur tot 17.00 

uur) vindt er een enorme boekenmarkt 

in de Grote Kerk in Weesp plaats. Met 

ongeveer 25.000 tweedehands boeken 

voor uitzonderlijk lage prijzen. Te-

vens zijn er grammofoonplaten, cd’s en 

DVD’s te koop.

In beide staatjes zijn Ondernemerspartij (22), DENK (24), 

Nieuwe Wegen (11), Burgerpartij (4), Vrijz. Partij (1), Geen 

Peil (10), Piratenpartij (48), Artikel 1 (7), Niet-Stemmers 

(9) en Lokaal in de Kamer (11) niet opgenomen. Er waren 

22 blanco stemmen en 37: ongeldig. Het aantal personen 

met een stempas was 18.439, waarvan er dus ruim 3000 

niet kwamen opdagen. 

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Kijk ook op  

onze website: 
www.weekblad-
wijdemeren.nl
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
  geen vieringen 
◗ St. Martinus     
 Zo. 26 maart.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 26 maart: 09.30 uur: 
 W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Wo. 22 maart: 19.30 uur:  Vesper, 
 Zo. 26 maart: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk,
 Wo. 29 maart: 19.30 uur:  Vesper.
◗ De Graankorrel   
 Wo. 22 maart: 19.30 uur: Vesper, 
 Zo. 26 maart: 10.00 uur:  
 Drs. E. Aarsen,
 Wo. 29 maart: 19.30 uur:  Vesper.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 26 maart: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 26 maart: 09.30 uur:  
 Ds. W.H.B. ten Voorde.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 26 maart: 11.00 uur:
 Greteke de Vries. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 26 maart: 10.00 uur:
 R. Bogaerds.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 26 maart: 10.00 uur:
 Ds. M. Tel,
 16.00 uur: Ds. E.J. Hempenius. 

 

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 23 mrt. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 23 mrt. 20.00 u. Informatieavond hoogbegaafden Regenboog,E.Mooyln.86, K’hf. 
vr. 24 mrt. 09.00 u. Metercontroledag ’s-Grav. Apotheek, Meenthof
vr. 24 mrt. 20.00 u. Concert Cuypersensemble NH-kerk,Noordereind 14,’s-Gr.
za. 25 mrt. 08.00 u. 2e Koff erbakverkoop Ankeveen Ankeveense Markt
za. 25 mrt. 10.00 u. Lammetjesdag Reeweg 5, NdB. 
za. 25 mrt. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 uur) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 25 mrt. 14.00 u. IVN- wandeling Nederhorst vertr: Willie Das Plein, NdB.
zo. 26 mrt. 15.30 u. Concert Mosa Trio Jagthuis, Middenweg 88, NdB. 
di. 28 mrt. 20.15 u. Concert Michiel Borstlap ‘Velvet’ Dillewijn, Ankeveen
za. 01 apr. 11.00 u. Opening Speeltuin De Eekhoorn Elb. Mooylaan, Kortenhoef
zo. 02 apr. 13.30 u. Eerbetoon 50 jr. Bekerkampioenschap SV ‘s-Graveland
wo. 05 apr. 19.30 u. Ledenvergadering IJsclub Nederhorst Clubgebouw, Blijklaan, NdB. 
5 t/m 8 apr. 20.00 u. DSO-toneel, 2 toneelstukken De Dobber, Kortenhoef
do. 06 apr. 20.00 u. Tien van Rood – biljarten Wapen van Ankeveen
za. 29 apr. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 uur) Kerklaan 89, Kortenhoef

Activiteiten agenda

Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de week-

endactiviteiten is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. Foto’s aanleveren als  JPG bestand, let op de beeld-

grootte.

Aanleveren van advertenties voor familieberichten

Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie kunnen wij ook verzor-

gen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm per kolom 

in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 

mm. Kijk voor meer informatie op: www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij

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 Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460

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

Programma’s GooiTV
RegioHub gaat deze week over de Week van de Lentekriebels. 
-  Special van Andreas van der Schaaf over De Gooise Kara-

vaan, die op zaterdag 11 maart weer door de regio trok. Het is 
alweer de 28ste editie van deze truckersrun, waarin cliënten 
van Amerpoort met een ernstig meervoudige beperking en 
vrachtwagenchauff eurs samen een onvergetelijke rit maken.

-  In TV Magazine o.a. aandacht voor de open dag in het Mui-
zenfort in Muiden, voortgang afb raak Bensdorp cacaofabriek 
in Bussum en wie van de regionale vertegenwoordigers zijn 
gekozen in de Tweede Kamer

Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook) 
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Politiek DOOR: RIK JUNGMANN

WIJDEMEREN- Je zal maar korte ar-

men hebben en honderden stembil-

jetten als badlakens moeten uitvou-

wen en per partij sorteren. 

Zonder enige beperking kunnen par-

tijen en partijtjes zich in schrijven. Op 

15 maart stonden er 24 op het biljet. 

Om de moeilijkheidsgraad voor de tel-

lers nog wat te verhogen lijkt er ook 

geen enkele beperking te bestaan voor 

het aantal kandidaten op de lijst. Dat 

leidt er toe dat er twee rijen kandidaten 

naast elkaar staan alsof partijen denken 

de absolute meerderheid in de Tweede 

Kamer te krijgen. Een mooie taak voor 

de nieuwe minister van Binnenlandse 

Zaken om de boel te stroomlijnen met 

een kiesdrempel en een beperking van 

het aantal kandidaten op het stembiljet 

(tenzij hij of zij toch iets bedenkt om 

veilig elektronisch te stemmen).

48 stapels badlakens

Beelden uit stembureau 4 in het restau-

rant van Veenstaete in Kortenhoef. Je 

hoort er op een verkiezingsavond wel 

wat geklaag over, maar verder vindt heel 

Nederland het doodnor-

maal dat rond midder-

nacht de eerste uitslagen 

bekend worden. Maar 

dat is niet normaal. Zeker 

niet bij een hoge opkomst 

en met stembiljetten die 

door hun omvang al-

leen te hanteren zijn voor 

mensen met heel lange armen, die er 

bovendien geen bezwaar tegen hebben 

om langdurig op de grond te zitten en 

urenlang rond te lopen om op stapels 

te sorteren. De hele ruimte bezaaid met 

biljetten. Lijsttrekkers gescheiden van 

de voorkeursstemmen. 24 lijsten keer 

twee. 48 stapels op tafels, stoelen en 

alles waar maar formulieren op kon-

den liggen. Voorkeursstemmen die het 

spel ‘Zoek de Rode Stip’ soms tot grote 

hoogte stuwden, als een voorkeursstem 

helemaal rechtsonder, aan het eind van 

een lijst , was uitgebracht. Bijna ging 

een dergelijk stembiljet naar de afdeling 

blanco, tot de stip toch gevonden was.

Vier uur tellen

Om klokslag negen uur gingen de stem-

bussen open en begon het telproces 

met acht man (vroeger kwamen er 

scholieren mee tellen, maar dat is 

kennelijk afgeschaft).  Om één uur 

was het gedaan en was het meubi-

lair weer op zijn plaats gezet, opdat 

de Veenstaete-bewoners er de vol-

gende ochtend weer gebruik van 

konden maken. Sorteren, tellen en 

noteren. Tellen van enorme lappen heel 

dun papier die vrijwel niet netjes op el-

kaar gelegd konden worden, omdat de 

omvang en het gewicht van de stapel dat 

onmogelijk maakte. Telfouten, die daar-

door ontstonden en leidden tot hertel-

lingen net zo lang tot de complete ad-

ministratie klopte. Zoveel stempassen, 

evenzoveel stembiljetten en evenzoveel 

uitgegeven stembiljetten afgeteld aan 

de resterende stapel ongebruikte stembiljet-

ten. Net zo lang door tellen en tellen tot het 

klopt. Zou zo’n minister van Binnenlandse 

Zaken (Plasterk, Blok) wel enig idee hebben 

wat hij in al die stembureaus in Nederland 

veroorzaakt? Dat moet toch anders kunnen.

Hulde aan al die tellers die zich gisteravond 

in het zweet werkten om de honger naar 

uitslagen bij de media en de burgers zo snel 

mogelijk te stillen!!

Zoek de rode stip! 

WIJDEMEREN- De gemeentelijke be-

lastingaanslagen 2017 voor inwo-

ners en ondernemers van Stichtse 

Vecht, Weesp en Wijdemeren lig-

gen eind maart op de mat. De 

afgelopen maanden is hard ge-

werkt aan een kwaliteitsslag van 

de WOZ-bestanden. Dit heeft ge-

resulteerd in groen licht van de 

Waarderingskamer, de instantie die 

belast is met onafhankelijk toezicht.

‘Belastingen Stichtse Vecht Weesp Wij-

demeren’, de organisatie die de belas-

tingen int voor deze drie gemeenten, 

betreurt de vertraging van een maand 

maar benadrukt dat dit geen gevolgen 

heeft voor de belastingplichtigen. De 

aanslagen worden vanaf 30 maart be-

zorgd (met als dagtekening 31 maart 

2017). De betalingstermijn van acht 

maanden bij automatische incasso blijft 

gelijk, alleen schuift de einddatum van 

betaling een maand op (30 november). 

Wie zich bij de Berichtenbox van Mijn 

Overheid heeft aangemeld, ontvangt de 

aanslag digitaal.

Extra controle

Waar sprake is van een grote stijging 

of daling van de WOZ-waarde ten op-

zichte van de gemiddelde waardeont-

wikkeling, wordt eerst nog een extra 

controle uitgevoerd om de kwaliteit te 

waarborgen. In dat geval krijgt men de 

aanslag later. Dit is landelijk gebruike-

lijk en was ook vorig jaar het geval. Ook 

hier geldt dat de acht betalingstermij-

nen overeind blijven en dat de eindda-

tum van betaling mee opschuift.

Bij het opleggen van de aanslag wordt 

belastingplichtigen gevraagd bij vragen 

of twijfel over de WOZ-waarde contact 

op te nemen met BSWW. Als er spra-

ke is van onjuiste gegevens, wordt dit 

opgelost. Contact voorkomt mogelijk 

onnodige en tijdrovende procedures. 

Deze oproep is vorig jaar ook gedaan en 

werd door inwoners en ondernemers 

als nuttig ervaren. Contact met BSWW 

is mogelijk via: tel. 035 - 6559194 of e-

mail: info@belastingensww.nl.

Opdracht tot evaluatie

Het bestuur van BSWW heeft - nu de 

eerste prioriteit van de verzending van 

de aanslagen 2017 is afgerond - de inte-

rim-directeur van BSWW de opdracht 

gegeven een evaluatie op te stellen en 

verbeterpunten aan te dragen.

Komen eind maart 

Gemeentelijke belastingen 

REGIO- Binnen Regio Gooi en 

Vechtstreek werken zeven gemeen-

ten op allerlei terreinen nauw sa-

men. Dagelijks levert de Regio dien-

sten aan inwoners zoals het ophalen 

van huisvuil en het voorkomen van 

huiselijk geweld. 

Het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 

is gebaseerd op de speerpunten die de 

gemeenteraden van Blaricum, Eemnes, 

Gooise Meren, Hilversum, Huizen, La-

ren, Weesp en Wijdemeren in een ge-

zamenlijke agenda hebben vastgesteld. 

Daarin komen actuele thema’s naar vo-

ren zoals voldoende werkgelegenheid 

in de regio, het toegankelijk en bereik-

baar maken van landschap en beziens-

waardigheden en het versterken/posi-

tioneren van cultuur en erfgoed. Met 

concrete actiepunten en afspraken. 

Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek 

slaan de gemeenten bestuurlijk, be-

leidsmatig en financieel de handen 

ineen. Middelen, capaciteit en kennis 

worden gebundeld en zo wordt slag-

kracht gecreëerd. Wethouder Eric van 

der Want, voorzitter van het sociaal 

domein, zegt hierover: “Gemeenten 

hebben de afgelopen jaren goed sa-

mengewerkt om zichtbare resultaten te 

bereiken voor inwoners van deze regio. 

Zo hebben we het in onze regio gere-

Gooi&Vechtstreek toont slagkracht 
geld dat inwoners zelf gaan over welke aan-

bieder hen ondersteuning biedt en hoe dit 

gebeurt (…). Ook de komende jaren slaan 

we de handen ineen om het steeds beter te 

regelen voor onze inwoners. Bijvoorbeeld 

voor de meest kwetsbare groepen, mensen 

die moeite hebben met zelfstandig wonen 

en leven. Voor hen zorgen we voor goede 

opvang en de juiste begeleiding.” 

Dinsdagmorgen 14 maart even voor 

10 kregen wij de melding verkeerson-

geval letsel aan de Zuidsingel. Er was 

een meisje met haar voetje tussen de 

spaken gekomen van een fiets. Toen 

wij ter plaatse kwamen, hadden in de 

buurt werkende bouwlieden al een aan-

tal spaken verwijderd en daarmee was 

het voetje losgekomen. Een huisarts 

heeft de wond bekeken, maar bleek al-

lemaal mee te vallen. Woensdagmiddag 

om half 2 snelden wij naar de kazerne 

voor een brandgerucht aan de Cornelis 

Tromplaan in ’s-Graveland. Een veront-

ruste mevrouw meldde dat haar wasma-

chine een brandlucht veroorzaakte. Bij 

nader onderzoek adviseerden wij me-

vrouw of de machine na te laten kijken 

of een nieuwe te halen. Woensdagavond 

om 10 voor half 8 werd er een buiten-

brand gemeld aan de Kwakel. Dit bleek 

een vuurton te zijn en gingen wij onver-

richter zaken retour kazerne.

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer
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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 

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.

Trompe l’oeil- en landschap

schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Ervaar wat voetreflex-

behandeling met u doet

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

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 

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. Tel. 0294-

254598. 

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

 

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

Wees zuinig op uw voeten!

Meer info: 0294-741464 of

www.voetzorgreehorst.nl

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

TUINCENTRUM BOSSON 

heeft weer:

groentezaden en

groenteplanten

Loodijk 7A ’s-Graveland

Tel: 035-6562513

Belle Makelaardij

Je bent zo verkocht !!!! 

035-656 0235

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

Restaurant Vlaar zoekt part-

time medewerkers bediening 

en afwassers. Zoek je een leuke 

en afwisselende parttime baan 

in de horeca, stuur dan jouw 

CV naar info@restaurantvlaar.

nl  RESTAURANT VLAAR, 

Noordereinde 129 in ’s-Graveland 

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

Gediplomeerde schoonheids

specialiste, aan huis. 

06-52692679 Elbie 

www.baiemooi.nu

Volkstuin Ankeveen huren?

Bel 0294-412110

Thuishulp Woudenberg B.V

is dringend op zoek naar 

collega’s in Wijdemeren

kijk voor meer info op

thuishulpwoudenberg.nl

BestCare4Feet - pedicure 

Salon op begane grond

Rolstoelvriendelijk

Ook voor manicure

leuke lente aanbiedingen

06 11493208

info@bestcare4feet.nl

Sloten & Inbraakbeveiliging

Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Aangeboden Huishoudelijke

Hulp. tel: 06 858 127 97

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

Pijnlijke voeten? Maak 

dan een afspraak. Voor

meer info: 0294-741464 of

www.voetzorgreehorst.nl

Groene handjes gezocht om
onze tuin netjes te houden.

mail: Syloli4@live.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

ZONNESTUDIO
Een belevenis apart

20 m zonnen 15 m betalen
7 d.p.w Open. vrij parkeren                                                                                                                             

Zuidereinde 254
`s-Graveland 035 6550705 
zonnestudioluxurasun.nl

Sleutels
en 
sloten
service

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 23 mrt. film, vr. 24 mrt. ca-

baret, za. 25 mrt. toneel, zo. 26 

mrt. NMF Jong Talent, do. 30 

mrt. film, zo. 2 apr. film. Info: 

www.wesopa.nl

Vrijdag 24 maart in er om 20.00 

uur een Friese avond in woon-

dienstencentrum ‘Nieuw Ker-

kelanden’, Franciscusweg 137 te 

Hilversum. Info: 035-6218626 

of 6249624.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; locatie 

Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131 of www.bcwijdeme-

ren.nl

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.
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Veiligheid DOOR: HERMAN STUIJVER

’s-GRAVELAND- Jan van Buuren is 

een betrokken burger die zijn ogen 

en oren altijd heeft open staan. Op 

zijn fietstochten door het dorp komt 

hij nogal eens in aanraking met ge-

vaarlijke verkeerssituaties. Nu heeft-

ie een plannetje voor het begin-

stuk van de Stichtse Kade vanaf de 

Noordersluis. 

Komend over de brug bij ’t Swaentje ra-

zen de auto’s en vrachtauto’s vaak met 

hoge vaart de smalle dorpsweg op, op 

weg naar de bedrijven links en rechts 

van de Stichtse Kade of naar de indus-

trieterreinen aan de Cannenburger-

weg. Jan en zijn partner Thea ergeren 

zich aan de roekeloosheid van menig 

chauffeur, niet iedereen, maar ze wor-

den vaak geconfronteerd met asociaal 

verkeersgedrag. Het plan van Van Buu-

ren bestaat uit een soort verkeerssluis, 

direct na de sluis, zodat twee tegenlig-

gers elkaar niet kunnen passeren. In 

het midden komt een rijstrook waar 

één voertuig over kan rijden over zo’n 

30 meter, aan de andere kant wacht 

de tegenligger. Met een kleur of stre-

pen zou je het wegdek van de auto’s in 

het midden moeten markeren, naast 

een bord met die aanwijzing. Aan de 

zijkanten een kort voet/fietspad. Een 

beetje vergelijkbaar met de straatjuwe-

len op de Koninginneweg bepaalt het 

verkeersgedrag wie het eerst rijdt over 

die brede middenstrook. Het zal vol-

gens Van Buuren niet alleen een stuk 

veiliger zijn, ook de snelheid wordt dan 

getemperd.

“Het wordt dan een kwestie van geven 

en nemen. Ik geloof in dit plannetje. 

Nu de andere werkzaamheden met de 

waterleiding onder het wegdek zijn af-

gerond, is dit het moment. Het zou een 

gemiste kans zijn als dit niet wordt uit-

gevoerd. Ik heb al een positieve reactie 

Veiligheid bij Noordersluis kan beter

gehad van een ambtenaar. Het wachten is 

nu op wethouder Reijn van verkeer” sluit 

Jan van Buuren af. 

WIJDEMEREN - De volgende fase 

in de herinrichting van het Willie 

Dasplein in Nederhorst den Berg 

gaat van start. 

In deze fase wordt het grootste deel van 

het plein, samen met de Dammerweg 

en de Voorstraat, opnieuw ingericht. 

De jeu-de-boulesbaan wordt verplaatst 

en er komen hagen rond het plein. 

Gelijktijdig met deze werkzaamheden 

worden vijftien slechte bomen op het 

plein vervangen door nieuwe bomen. 

De bomen zijn ziek of verkeren in 

slechte staat en hebben een levensver-

wachting van maximaal vijf jaar. Op 

vrijdag 24 maart worden de bomen 

verwijderd. Als het plein in novem-

ber opnieuw is ingericht, komen er 30 

nieuwe bomen voor in de plaats. De 

gemeente overlegt met omwonenden 

over de boomsoort.

Vervangen bomen plein Nederhorst den Berg

WIJDEMEREN- Na het be-

zoek van een delegatie van de 

Veiligheidsregio aan de commissie 

Bestuur en Middelen uitte VVD-er 

Martin Vuyk zijn woede over het 

gebrek aan solidariteit van de ge-

meente Huizen. Dat ging dus over 

de financiën van de Veiligheidsregio 

waar Wijdemeren fors meer moet 

gaan betalen. 

Met een groep van zes personen kregen 

leden van de Veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek de gelegenheid om nader 

kennis te maken met Wijdemeren dat 

met zes andere gemeenten deel uit-

maakt van de kleinste veiligheidsre-

gio van Nederland (250.000 inwoners, 

176 km2). De Veiligheidsregio is een 

overkoepelend orgaan, bestaande uit 

de brandweer, de geneeskundige hulp-

verlening en de bevolkingszorg. De 

politie valt hier niet onder, al wordt er 

wel samengewerkt. Uiteraard is de Vei-

ligheidsregio voorbereid op rampen en 

crises, bestrijdt branden en andere inci-

denten, coördineert de geneeskundige 

zorg en handelt de 112- meldingen af. 

Daarnaast zorgt men voor opleidin-

gen en oefeningen, en adviseert men 

over veiligheid. Volgens René Stumpel, 

directeur publieke gezondheid, is het 

op den duur onontkoombaar dat deze 

regio groter moet worden. Hij wees 

op het feit dat ook het aantal meldka-

mers naar een andere schaalgrootte 

gaat, van 25 naar 10. Een ander lastig 

punt is de afstand tot de gemeentes. De 

Veiligheidsregio wil meer communica-

tie naar gemeenteraden en inwoners. 

Hoe deze regio staat ten opzichte van 

andere in Nederland is moeilijk verge-

lijkbaar, gezien de verschillen in opper-

vlakte, inwoneraantal en taken. Zelf-

redzaamheid van de burgers is een van 

de speerpunten. Bestuurlijk gezien gaat 

de nieuwe Omgevingswet die gemeen-

ten meer ruimte biedt bij het bouwen 

ook gevolgen hebben voor de regio die 

met een advies moet komen over ruim-

terisico’s. Hoe dat vorm gegeven moet 

worden, staat nog lang niet vast. 

Pieter Benschop, ex-brandweercom-

mandant van Wijdemeren, is nu hoofd 

Veiligheidsbureau. Hij gaf een toelich-

ting op een lijst met bedreigingen voor 

ons leefgebied. Daarop staat niet het 

water- en ijsrisico, hoewel de Wijde-

meerse raad dat wel graag gewild had. 

Ziektegolven, giftreinen, wegongeluk-

ken en uitvallen van computers hebben 

een hogere prioriteit. Wel gaf Benschop 

aan dat de gewone ongevallen met ijs 

en water wel op een fatsoenlijke wijze 

worden afgehandeld. Er zijn draaiboe-

ken voor gewondenvervoer, parkeren, 

ijsduiken, enz. 

Veiligheidsregio op bezoek

Martin Vuyk woedend over solidariteitsheffing
Gebrek aan solidariteit

Het rijk heeft de verdeelsleutel van gelden 

voor de veiligheid in 2016 ingrijpend ge-

wijzigd. Kreeg Wijdemeren vanaf 2014 een 

voordeel van 315.000 euro, dat is nu veran-

derd in een nadeel van 217.000 euro. Vol-

gens burgemeester Smit heeft dat te maken 

met een ander meetsysteem van de rijks-

overheid. Om de klap voor onze gemeente 

niet te groot te laten worden, hebben de 

andere gemeente een solidariteitsheffing 

ingesteld, waarbij ze drie jaar een deel mee-

betalen voor Wijdemeren. Alleen Huizen 

wil daaraan niet meewerken. Dit tot grote 

woede van VVD-raadslid Martin Vuyk die 

zei dat de ‘rijkste gemeente in het Gooi het 

vertikt solidair te zijn’. 

In de Gooi-en Eemlander weerlegt de Hui-

zer burgemeester Hertog die aantijging. 

Hij wijst erop dat zijn gemeente eerder 

(2014) een nadeel had van 307.000 min een 

voordeel van nu van 81.000 is nog altijd in 

het totaal een nadeel van 226.000. Terwijl 

Wijdemeren toen 315.000 kreeg min die 

217.000 nadeel van 2016 is een voordeel 

van 98.000 per jaar. Een ontnuchterend re-

kensommetje. 

Zicht op de Stichtse Kade vanaf de 

Noordersluis (foto: Douwe van Essen)

Martin Vuyk laakte solidariteit Huizen 

(foto: Douwe van Essen//WWK)
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Van onze veelzijdige 
bakkers

Appeldriehoek
Van € 1,73 voor 

€ 1,35
 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Bij de overhandiging door het Burgerinitiatief 

Wijdemeren2020 van het petitieresultaat ‘geen 

fusie met Hilversum’, 7734 ondertekenaars uit 

Wijdemeren, gaf u bij monde van uw porte-

feuillehouder J. van der Hoek als reactie: “Dit 

is een duidelijk signaal; draagvlak is belangrijk. 

De gemeente kan dit niet negeren. Als ze iets 

anders beslissen, hebben ze wat uit te leggen.”   

Gezien uw besluit van 7 februari hebt u nu wat 

uit te leggen. In de bij dat besluit gegeven toe-

lichting beperkt u zich met betrekking tot de 

bestuurskracht van Wijdemeren tot een kort 

citaat uit het rapport Deloitte: dat ‘de ambities 

vanwege de beschikbare middelen beperkt zijn 

en grote opgaven als het aanpakken van de 

Loosdrechtse Plassen niet tot stand komen.’

Een slechtere uitleg is moeilijk voorstelbaar. 

U weet immers als geen ander hoe de zeggen-

schap over de Loosdrechtse Plassen bestuurlijk 

is geregeld. Niet de gemeente Wijdemeren is 

daarvoor de verantwoordelijke partij maar het 

Plassenschap, een bestuurslichaam waarin u 

zelf participeert, en als grootste financiële con-

tribuant meer verantwoordelijkheid draagt dan 

de gemeente Wijdemeren.     Alstublieft geachte 

college, herstel het vertrouwen van onze burge-

rij in uw eigen geloofwaardigheid en kom terug 

op het in uw besluit aangegeven uitgangspunt.  

Mr. E.C. Lambers, 

namens het Burgerinitiatief Wijdemeren2020  

Open brief aan Gedeputeerde Staten N-H

KORTENHOEF- Afgelopen 

maandagochtend startte 

de 12e editie van de Week 

van de Lentekriebels op 

de Curtevenneschool te 

Kortenhoef. Dit jaar staat 

de week in het teken van 

respect. Het is belangrijk als 

school te zorgen voor een 

sociaal veilig schoolklimaat 

waarin respectvol met elkaar 

wordt omgegaan en leerlin-

gen, leerkrachten en ouders 

zich veilig voelen. Met rela-

tionele en seksuele vorming 

kun je hiervoor een goede 

basis leggen.

Niet buiten met rode ballon-

nen, maar binnen vanwege de 

nattigheid, kwamen de kinde-

ren van de Curtevenneschool 

samen in de aula. Bijna ie-

dereen in felrode kleding, de 

juffen droegen zelfs een rood 

knipperend hartje op hun kle-

ding. Nadat meneer Daan van 

de GGD een openingswoordje 

had gedaan, barstte het feest 

los. Alle groepen droegen een 

regel voor uit gedicht Respect. 

Gevolgd door het lied ‘Je mag 

er zijn’: ‘Ook al flap je met je 

oren/ of ben je enigst kind/ of 

in een kippenhok geboren/ of 

heb je altijd tegenwind/ Je mag 

er zijn/. Ter afsluiting gingen de 

juffen en de kids los op het lied 

Respect van Aretha Franklin. 

De dag eindigde met het huis-

waarts gaan met hartjesballon-

nen op een stokje om daarmee 

thuis iemand blij te maken. 

Record aantal scholen

Zoals ieder jaar coördineert 

GGD Gooi en Vechtstreek in 

samenwerking met Jeugd en 

Gezin, de Week van de Len-

tekriebels.  Dit jaar met een 

record aantal van 28 deelne-

mende scholen. Scholen met 

regulier onderwijs en speciaal 

onderwijs. Daarnaast doen ook 

een organisatie voor naschool-

se opvang, KinderVilla en Ko-

ninklijke Visio Onderwijs mee 

aan Lentekriebels. Bovendien 

presenteren de bibliotheken in 

Gooi en Vechtstreek een deel 

van hun collectie rondom het 

thema ‘relationele en seksuele 

vorming’. Zij richten speciaal 

een themahoek in.

Seksualiteit kerndoel

De Week van de Lentekriebels 

is een landelijke themaweek 

over ‘relationele en seksuele 

vorming’ voor het basisonder-

wijs. Seksualiteit is een ver-

plicht thema binnen de kern-

doelen van het onderwijs. 

Tijdens de Week van de Lente-

kriebels gaat het in groep 1 t/m 

8  onder meer over kriebels in 

je buik, vriendschap, verliefd-

heid, lichamelijke veranderin-

gen en -verschillen, puberteit, 

respect, seksuele weerbaarheid 

en –diversiteit.  Dat gebeurt op 

een manier, die bij de leeftijd en 

de belevingswereld van de kin-

deren past en aansluit bij hun 

relationele en seksuele ontwik-

keling. Ook krijgen leerlingen 

de kans om positieve normen 

en waarden te ontwikkelen met 

respect voor elkaar en in het 

bijzonder voor seksuele diver-

siteit zoals homoseksualiteit.

Lentekriebels opening 
op Curtevenneschool

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

Een afspraak is zo gemaakt:
telefoon 0294 - 25 74 88

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

aannemersbedrijf

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

Kort nieuws

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 

3e woensdag v.d. maand v.a. 10 

uur in de Bergplaats a.d. Kerk-

straat.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad no-

digt alle mannen van harte uit.
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Voeding

Cantemus Afscheidsconcert 
De 62 jaar geleden opgerichte chris-

telijke koorvereniging Cantemus gaat 

stoppen. Na het goed bezochte jubile-

umconcert 2 jaar geleden kreeg men 

vele enthousiaste reacties. Maar door de 

teruggang in het aantal leden is beslo-

ten om het koor op te heffen. Met nog 

één maal een groots afscheidsconcert op 

vrijdagavond 7 april om 20.00 uur in de 

Sijpekerk te Nieuw Loosdrecht.  

Aan dit concert werken mee: soliste Ju-

dith Sportel die haar carrière bij Cante-

mus ooit begon, Annemieke Jussen op 

de piano, Jan Schuring op het orgel, mu-

ziekvereniging B.M.O.L en dirigent Paul 

Snoek, die ook de algehele leiding heeft.

‘s-GRAVELAND- Sinds kort is restau-

rant ’t Swaentje aan het Noordereind 

te ’s-Graveland versterkt met twee 

jonge koks. Het zijn de gebroeders 

Patrick en Jeffrey Freriks die samen 

met eigenaar Mijndert Groen het 

restaurant op een nog hoger niveau 

willen brengen.

“Na 12,5 jaar succesvol draaien, wil ik 

me volledig richten op de voorkant. Als 

gastheer optreden om de bezoekers te 

adviseren in hun keuze uit het menu. 

Dan krijg ik ook nog meer de kans om 

mijn expertise op het gebied van wij-

nen over te brengen. Ik ben heel blij dat 

ik in mijn zoektocht naar goede koks 

geslaagd ben” opent Mijndert Groen. 

De broers staan al van jongs af aan in 

de keuken. Een enkele keer werkten 

ze al eerder samen, onder andere in 

het Damhotel aan de Edamse Keizers-

gracht en bij het sterrenrestaurant De 

Hoefslag in het landelijke Bosch en 

Duin. Patrick (28) was ook actief bij De 

Nederlanden (met ster) en bij Trivio in 

Loosdrecht, terwijl zijn jongere broer 

Jeffrey (25) solo zijn kookkunsten 

mocht vertonen bij de Vrienden van Ja-

cob in Santpoort dat ook de eer van een 

Michelinster heeft. Een indrukwek-

kende carrière al op jonge leeftijd. “Het 

koken, omgaan met voeding, is ons als 

het ware met de paplepel ingegoten” 

vertelt Patrick “onze vader en grootva-

der waren banketbakker en slager. Dus 

creatief omgaan met gerechten hebben 

we niet van een vreemde.”

De aanstelling van dit talentvolle duo 

past in het streven van ’t Swaentje om 

stapje voor stapje beter te worden. 

“Ik wil naast het à la carte menu, dat 

onze gasten vaker zullen kiezen voor 

een menu. Dan kun je als restaurant 

veel meer je kwaliteiten etaleren. Dan 

komt de culinaire beleving op de eerste 

plaats” vervolgt Mijndert Groen. “Met 

een compleet menu proef je een vari-

atie die in z’n totaliteit verschillende 

smaken zal combineren” vult Jeffrey 

aan. Dagelijks zullen de koks een an-

der dagvers vijfgangenmenu bereiden. 

Trots tonen de gebroe-

ders het zogenaamde 

Prestigemenu van 

komende  week. Als 

voorgerecht: carpaccio 

tonijn met geconfijte 

gamba’s en sesamklets-

kop, dan in champagne 

gesmoorde heilbot, een 

mousse van eenden-

lever/ gerookte paling 

met gepofte boekweit, 

gevolgd door kalfslen-

den met een pastinaak 

mousseline en als des-

sert gebrûleerde citroentaart. Inder-

daad, een veelkleurig en gevarieerd 

geheel. De eerste ervaring als gezamen-

lijke chefs in het kleine ‘s- Gravelandse 

restaurant was voor Jeffrey en Patrick 

Freriks hoopgevend, de gasten waren 

uitermate tevreden. “We gaan samen 

iets opbouwen. Steeds creatief op zoek 

naar een totaliteit” zegt Patrick. “We 

gaan ons in de kijker koken” vult Jef-

frey aan. En wie weet, prijkt er op het 

KORTENHOEF- Voor de zevende keer 

organiseren de vijf kerken op zater-

dag 25 maart in De Meenthof een in-

zamelactie voor de Voedselbank. Ze 

hebben de afgelopen jaren steeds 

meer dan 100 kratten volgepakt 

voor de Voedselbank. Die dankt de 

gulle gevers uit Kortenhoef. 

Dertig vrijwilligers van de verschil-

lende kerken hebben zich aangemeld 

om te helpen met deze diaconale actie. 

In Nederland leeft meer dan een mil-

joen mensen onder de armoedegrens. 

De voedselbanken helpen de arm-

sten door ze tijdelijk te voorzien van 

voedselpakketten. Daarnaast willen 

de voedselbanken de zelfredzaamheid 

van de klanten vergroten door hen te 

stimuleren adequate hulp te zoeken, 

zodat zij weer op eigen benen kunnen 

staan. Zo zorgen we er samen voor dat 

armoede wordt bestreden, voedse-

loverschotten verdwijnen en het milieu 

minder wordt belast.

De Voedselbank Gooi & Omstreken 

is gevestigd te Huizen, van waaruit 

ook de distributie van de voedselpak-

ketten voor ’t Gooi plaatsvindt. Er zijn 

uitgiftepunten in Baarn, Eemnes, Hil-

versum, Huizen, Soest en Weesp. Zij 

geven elke donderdag een krat met 

voedingsmiddelen, waar de cliënten 

ongeveer 3 dagen van kunnen eten. 

Meenthof 

Op zaterdag 25 maart a.s. staat bij 

beide supermarkten een kraam in de 

Meenthof om van 9 tot 17 uur voed-

sel in te zamelen voor de Voedselbank. 

Komt u dan ook even langs? 

De boodschappenlijst van de Voedsel-

bank: thee en koffie; zonnebloemolie; 

groenten in blik; waspoeder (niet vloei-

Voedselbankactie op de Meenthof 

baar); broodbeleg (geen vers); visconserven 

en schoonmaakartikelen. 

Twee nieuwe koks bij ’t Swaentje

NEDERHORST DEN BERG- De meeste 

lammetjes van 2017 zijn weer gebo-

ren en daarom houden we onze jaar-

lijkse Lammetjesdag. 

Als jullie het leuk vinden om te komen 

kijken en aaien, zijn jullie van harte 

welkom op zaterdagochtend 25 maart 

van 10 tot 12 uur. Misschien tot dan!

Familie Galesloot/Boshuizen; Reeweg 

5 te Nederhorst den Berg.

NB: In de aflamperiode is op een scha-

penbedrijf, net als op andere bedrijven 

waar dieren gehouden worden of die-

rentuinen, altijd het risico van zoö-

nosen aanwezig (ziekten die 

van dier op mens over kun-

nen gaan, zoals Q-koorts). Op 

dit moment hebben zowel wij 

van onze dierenarts geen en-

kele aanwijzing dat er op ons 

bedrijf iets mis is, maar voor 

mensen en kinderen met een 

sterk verminderde weerstand 

is het niet verstandig om ons 

te bezoeken. Voor zwangere 

vrouwen geldt dit zeker. In-

dien u hier nog een vraag over 

heeft, bel gerust Sylvia Boshui-

zen, 06-55886242.  

Lammetjesdag

witte pareltje naast de Noordersluis ooit 

een eervolle vermelding. “Ach”zegt Mijn-

dert Groen “ik ben al blij met die talloze 

positieve reviews. Met deze keukenbrigade 

plus gastvrouw Janine Hagen en ik in het 

restaurant gaat het lukken.” ( Een 9,1 op ba-

sis van 110 meningen- red.)

Restaurant ’t Swaentje; Noordereinde 353, 

1243 JZ, ’s-Graveland; tel. 035 - 656 2016; 

www.hetswaentje.nl; geopend van dinsdag 

tot en met zondag vanaf 17.00 uur.

Nieuwe koks: Patrick 

en Jeffrey Freriks 
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Karakteristiek woonhuis met sfeervolle, 
riante en hoge living, panoramisch 
uitzicht over de landerijen van Natuur-
monumenten, een zonnig terras en een 
patio aan de ’s-Gravelandse Vaart. De 
verdieping is in 2010 vernieuwd (incl.
 zoldervloer) en praktisch ingedeeld 
waardoor twee grote, lichte slaap-
kamers  zijn ontstaan.

Noordereinde 243A ‘s-Graveland

NIEUWNIEUW

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

De Dillewijn

ANKEVEEN- Het aanwezige 

publiek ( de Dillewijn was op-

nieuw uitverkocht) kreeg afge-

lopen zaterdag een zeer verras-

send en veelzijdig programma 

voorgeschoteld. 

Drie halve finalisten van het 

Amsterdams Kleinkunst Fes-

tival waren naar Ankeveen 

gekomen om elk een half uur 

het publiek te vermaken. Lon-

neke Dort begon uitbundig en 

uitdagend met een lied over 

een onmogelijke liefde, zich-

zelf begeleidend op gitaar. Een 

mooie stem, rake teksten, waar-

bij zij ook de politiek niet uit de 

weg ging, zoals in het prachtige 

lied over een relatietherapie 

in Damascus, te midden van 

bommen en mortieren…. We 

hebben haar nauwelijks horen 

praten, ook niet tussen de lied-

jes in, maar dat was misschien 

ook wel de bedoeling.

Van een heel ander kaliber was 

het duo Struisveren & Confetti. 

De vonken spatten ervan af 

en de show denderde in hoog 

tempo over het publiek heen. 

Revue, poppenkast, kleuterklas, 

bejaardenhuis, het kwam alle-

maal voorbij. Hilarische, soms 

pikante teksten, een mooie 

choreografie, subtiel begeleid 

door twee ‘ingehuurde Polen’ 

op accordeon en piano, die het 

soms zwaar te verduren kregen. 

Na de pauze tenslotte Tobi 

Kooiman. Hij nam het publiek 

mee in de wereld van de wis-

kunde en de ratio, waarmee 

zijn optreden weer van een ge-

heel ander kaliber was dan de 

andere twee. Hij vertelde over 

zijn mislukte pogingen om 

contact te maken met meisjes, 

( steeds wiskundige principes 

hanterend), daarbij dapper 

geholpen door zijn vrienden. 

Topstuk was het tegelijkertijd 

in 2 toonsoorten gespeelde 

‘Halleluja’ van Leonard Cohen, 

een prachtvondst. Tobi bleek 

ook nog een verdienstelijk rap-

per te zijn. Al met al een heer-

lijke avond, waarbij het publiek 

met blije gezichten de zaal ver-

liet! We zijn zeer benieuwd wie 

dit jaar de Wim Sonneveldprijs 

gaat winnen. In april zullen we 

het weten.

Verrassende kleinkunst 

ANKEVEEN- Het 3e concert 

van Michiel Borstlap in De 

Dillewijn op dinsdag 28 

maart a.s. valt midden in 

de presentatietour van zijn 

nieuwe cd ‘Velvet’. Hij toert 

dan langs vele grote theaters 

in Nederland en doet dus ook 

Ankeveen aan. Een unieke 

kans voor alle muziekliefheb-

bers. Dit mag je niet missen.

‘Velvet’ vertelt over vriendschap 

en verlangen en is genoemd 

naar Michiel’s thuistheater ‘The 

Velvet Room’ (de kleinste con-

certzaal van Nederland met 18 

plaatsen, in Nigtevecht). Met 

zijn virtuoze speeltechniek 

zoekt hij doorlopend naar ba-

lans. De juiste balans tussen 

hoofd, hart en onderbuik. Mi-

chiel Borstlap ontdoet muziek 

van onnodige ballast en vindt 

de juiste stiltes tussen de noten. 

‘Less is more’ ten voeten uit. Hij 

gaat met ‘Velvet’ terug naar de 

oorsprong van muziek die ont-

staat uit akkoorden, melodie 

en ritme. ‘Velvet’ belooft een 

hoogtepunt te worden in zijn 

omvangrijke oeuvre. 

Muzikale loopbaan

Michiel Borstlap wordt vaak 

in één adem genoemd met 

Ludovico Einaudi. De ruimte 

die hij tussen de noten speelt, 

zorgt voor een wonderbaar-

lijke spanning. Michiel staat 

hierdoor bekend als een groot 

verteller. In december heeft 

Michiel in opdracht van de 

NOS een tribute gebracht aan 

Johan Cruijff. Dit werd live uit-

gezonden tijdens het sportgala, 

dat volgens velen als hoogte-

punt van de avond werd erva-

ren.  Deze track staat natuurlijk 

op het nieuwe album. Borstlap 

won in het verleden, als eerste 

niet-Amerikaan, de prestigieu-

ze Thelonious Monk Compo-

sers Award. Ook bemachtigde 

hij een Gouden Kalf voor zijn 

soundtrack bij de film Tira-

misu en won hij een Edison 

Award.

Kaartverkoop

Michiel voelt zich thuis in An-

keveen. Dat bewees hij al met 

de twee concerten eerder dit 

seizoen. Eerst bracht hij, samen 

met Sherry Dyanne, een schit-

terende ode aan Billie Holiday 

en daarna verraste hij ons met 

een ongelooflijk talent: singer-

songwriter Leonie Meijer. Tij-

dens deze concerten bracht hij 

ook enkele solostukken van 

eigen hand. Adembenemend 

mooie muziek in een muisstille 

zaal. Nu dus zijn 3e concert in 

De Dillewijn, solo, met nog veel 

meer van dit moois. 

Toegang: € 22.-; www.michiel-

borstlap.com; www.dedille-

wijn.nl

3e theaterconcert

Michiel Borstlap, nu solo!

DOOR: JAN VAN INGEN

Struisveren & Confetti  

(foto: Margreet de Groot)
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KORTENHOEF- Donderdagavond 

23 maart is er op basisschool de 

Regenboog in Kortenhoef een infor-

matieavond voor ouders over on-

derwijs voor hoogbegaafde kinde-

ren. Om tegemoet te komen aan de 

specifieke onderwijsbehoeften van 

hoogbegaafde kinderen start deze 

school in het nieuwe schooljaar, bij 

voldoende aanmeldingen, met vol-

tijds onderwijs voor hoogbegaafde 

leerlingen. 

Bij ‘hoogbegaafdheid’ denken de mees-

te mensen aan ‘heel slim’. Maar hoogbe-

gaafdheid gaat niet zozeer om slimheid. 

Kinderen die hoogbegaafd zijn denken, 

voelen en ervaren anders dan hun leef-

tijdgenoten. Ze hebben ook andere be-

hoeften: op cognitief gebied, maar ook 

op sociaal en emotioneel vlak. Ze voe-

len aan dat ze anders zijn, maar voelen 

net zoals ieder kind de behoefte aan 

aansluiting bij de groep. Vaak verande-

ren ze daarom in hun gedrag, wat kan 

verschillen van aanpassen tot uitdagen, 

van excelleren op CITO tot onderpres-

teren. Soms zijn ze op school vrolijk, 

maar thuis gefrustreerd of bozig. Of 

andersom. Veel ouders maken zich zor-

gen of hun kind zich wel optimaal kan 

ontwikkelen in een reguliere onderw-

ijssetting.

HB-onderwijs op de Regenboog

Omdat de cognitieve, sociale en emo-

tionele leerbehoeften van voor hoog-

begaafde kinderen zo verschilt van 

die van hun leeftijdgenoten, is de be-

geleiding, kennis en kunde binnen de 

reguliere schoolsetting niet altijd toe-

reikend. Ook missen hoogbegaafde 

kinderen de veiligheid en herkenning 

van ontwikkelingsgelijken. Omdat ba-

sisschool De Regenboog het belangrijk 

vindt dat elk kind het onderwijs krijgt 

dat past bij zijn of haar onder-

wijsbehoeften en mogelijkheden, 

start zij met ingang van komend 

schooljaar bij voldoende inschrij-

vingen met voltijds onderwijs 

voor hoogbegaafde leerlingen 

(HB-onderwijs). Onderwijs spe-

cifiek voor deze kinderen dat 

gewoon onderdeel uitmaakt van 

de school, en dat samendoet met 

de reguliere groepen waar samen 

kan. Onderwijs dat hoogbegaafde 

kinderen doet opbloeien.

Informatieavond

Op donderdag 23 maart is er om 20.00 

uur in de school aan de Elbert Mooij-

laan 86 in Kortenhoef een informa-

tieavond voor ouders. Dan vertelt de 

schoolleiding, samen met het Oude-

rinitiatief HB-onderwijs Hilversum, 

over haar visie en missie, het onderwijs, 

het aanmeldingstraject en de kosten. 

Onderwijs

Hoogbegaafde kinderen op de Regenboog

Ook kunt u de school bezichtigen. U bent 

van harte welkom (graag vooraf aanmel-

den via a.vanweeghel@proceon.nl)!

Voor meer informatie kunt u contact op-

nemen met directrice Annemieke van 

Weeghel-Luijer via telefoonnummer 035 

- 656 04 08 of mailadres a.vanweeghel@

proceon.nl. Ook kunt u een kijkje nemen 

op de website www.regenboogkortenhoef.

nl/onderwijs/hoogbegaafdenonderwijs.

NEDERHORST DEN BERG- Judith van 

Thiel (40) is per 1 mei de nieuwe di-

recteur van de Jozefschool. Judith is 

op dit moment leerkracht groep 7 

en 8 van basisschool de Wilgetoren 

in Hilversum. 

De Wilgetoren is net als de Jozefschool 

een IPC-school en beide scholen zijn 

onderdeel van Alberdingk Thijm Scho-

len. Judy Ruiter vervolgt haar loopbaan 

binnen de scholenkoepel  als adjunct-

directeur van het St.-Aloysius College 

in Hilversum.  Het International Pri-

mary Curriculum (IPC) is een effec-

tieve manier van lesgeven waar Judith 

al veel ervaring mee heeft. Judith: “In 

2015 rondde ik de masteropleiding tot 

schoolleider af. Mijn eindscriptie ging 

over Assessment for Learning, dit is 

een belangrijk onderdeel in het IPC. 

In het IPC wordt vooral gekeken naar 

de ontwikkeling van vaardigheden: wat 

kun je al goed en waarin moet je je nog 

verder ontwikkelen?”

De afgelopen jaren is er al veel samen-

gewerkt bijvoorbeeld tijdens studieda-

Judith van Thiel nieuwe directeur Jozefschool

’s-GRAVELAND- Op zaterdag 10 juni 

herhalen we  - na het succes van 

2012 – de wandeling langs 8 parti-

culiere Historische Buitenplaatsen 

in ‘s- Graveland. Daarvoor zoekt de 

organisatie ook gidsen. 

De unieke wandeling onder begelei-

ding van een gids langs de buitenplaat-

sen waar u normaal nooit komt. Vanaf 

het bezoekerscentrum van Natuurmo-

numenten, gaan we per bus naar Trom-

penburg, en vervolgens lopen we naar 

Schoonoord, Hilverbeek (ook 

de wijngaard), Stalpaert NH-

Kerk, Westerveld, Wolfsbergen, 

Spanderswoud, Sperwershof 

en Berg en Vaart. Het eind-

punt ligt bij Boekesteijn. Bij 

deze wandeling gaat het om de 

bezichtiging van de tuinen en 

parken, een wijngaard en arboretum. 

De eigenaren van de buitenplaatsen 

vertellen een persoonlijk verhaal. De 

huizen van de buitenplaatsen zijn niet 

toegankelijk. De zeeverkenners zor-

gen voor veilige oversteekplaatsen. De 

wandeling duurt 4 uur: waarvan 1 uur 

wandelen, 2 uur toelichting en 1 uur 

bezichtiging,  tentoonstelling en pauze.

Wandelaars kunnen zich vanaf 15 april 

Wandeling langs particuliere buitenplaatsen in ‘s- Graveland

Nu gidsen gezocht

gen over IPC en de Kanjertraining. Tijdens 

een recente studiereis naar Engeland met 

een deel van het Jozefschoolteam, heeft 

ze  de school al goed leren kennen. Van 

Thiel: “Ik vind de Jozefschool een goede, 

fijne school en in hun speerpunten: What 

really matters, Engels en ICT, herken ik 

mijn ambitie.” 

Overdragen

Hoewel Judy Ruiter nog tot de meivakantie 

de taken van de directie op haar neemt, is 

Judith van Thiel al regelmatig te vinden op 

de Jozefschool. Judy Ruiter: “Het is fijn om 

in rust op een gedegen manier alles over te 

dragen. De ontwikkeling die we de laatste 

jaren hebben doorgemaakt, gaan we vast-

houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat 

Judith een prima directeur is voor de Jozef-

school.”

Op vrijdagavond 24 maart draait de 

Zweedse film ‘Heaven on Earth’ in 

het Filmhuis. 

In het vervolg op de Zweedse art-

househit ‘As it is in Heaven’ zien we 

de bewoners van het dorp Ljusåker 

weer terug na de dood van hun diri-

gent Daniël Daréus. Het koor is nog 

altijd een hechte groep. Lena treurt 

nog altijd om het verlies van haar ge-

liefde Daniel, vol passie stort ze zich 

op haar nieuwe taak als dirigent om zo 

met de hulp van een nieuw zangkoor 

de kerk weer vol te krijgen. In de hoop 

dat hemelse muziek verbindt en in het 

dorp voor een wonder zal zorgen. De 

film wordt vertoond in het gebouw 

van de Vecht & Angstel Kerk, Rijks-

straatweg 139 te Loenen aan de Vecht. 

Inloop vanaf 

19.30 uur, de 

film start om 

20.00 uur. De 

toegang is 

gratis, maar 

een bijdrage 

om de kos-

ten te dek-

ken wordt 

gewaardeerd. 

Filmhuis Loenen

inschrijven via de website van Natuurmo-

numenten. Nog even geduld graag. 

Nu zoeken we nog vrijwillige gidsen die de 

wandelaars in groepen van 25 gaan begelei-

den. Op 10 juni tussen 09.00 en 14.00 uur 

starten. Proef wandelen gaan we op zater-

dag 13 mei van 14.00-16.00 uur.

Meld je als gids graag aan bij: wendelasand-

berg@gmail.com
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Lijkt het u leuk om een lokaal 

kunstwerk aan de muur te 

hebben? Dat niet alleen ge-

maakt is door een kunstschil-

der uit uw buurt, maar ook 

een herkenbaar beeld geeft 

van de mooie omgeving; het 

zicht op het oude postkan-

toor, de theekoepel op de 

Leeuwenlaan, of het kerkje 

op de Kortenhoefsedijk? Dan 

is een schilderij van André 

Tellier misschien wat voor u!

“Ik zie mezelf niet als een echte 

kunstschilder. Het is meer een 

hobby waar ik al mijn creati-

viteit in kwijt kan” zegt André 

Tellier bescheiden. Maar echt 

of niet, in de afgelopen vier jaar 

maakte hij een grote groei door. 

Waar eerder sport het meren-

deel van zijn vrije tijd in beslag 

nam, slaat de balans nu door 

naar schilderen. “De hoofdoor-

zaak dat ik beter ben gewor-

den, is dat ik meer energie in 

het schilderen steek. Het is oe-

fenen, oefenen, oefenen. Door 

het veel te doen leer je het. En 

daarnaast ook meer rust. Het is 

de kunst om ruimte te nemen. 

Echt de tijd, om in je schilderij 

te komen.”

Landschapsschilder

Het is voor Tellier geen issue 

om inspiratie te  krijgen voor 

zijn werk. Hij is een natuur-

mens, geboren in Loosdrecht, 

en heeft iets met water, plassen, 

riet en pol-

derlandschap-

pen. “Waar je 

hier ook bent, 

je ziet zoveel 

mooie plekjes 

die je pakken” 

verduidelijkt 

hij enthousiast. 

De plaatjes die 

hem raken legt 

André met een 

foto vast, zodat 

hij het beeld 

later op een 

schildersdoek 

kan uitwerken. 

Dat probeert hij zo realistisch 

mogelijk te doen, maar geeft 

er meestal ook een eigen draai 

aan. “Het wordt geen kopie van 

de foto. Qua kleur maak ik het 

vaak wat sprekender, wat zon-

niger. Zo is ieder schilderij 

uniek, maar altijd herkenbaar.”

Steeds dichterbij

Toen hij net met schilderen 

begon, was het vaak een wor-

steling om het beeld goed op 

het doek te krijgen. Er zat een 

groot gat tussen het plaatje dat 

hij in zijn hoofd had en de uit-

werking ervan op het paneel. 

Dat plaatje en het uiteindelijke 

resultaat komen de laatste ja-

ren steeds dichter bij elkaar. 

Door meer ervaring, maar ook 

door beter materiaal. André: 

“Je begint met ’t huis-, tuin- en 

keukenwerk, dan vraag je wat 

advies, koop je ook eens duur-

dere pencelen en dan merk je 

gewoon dat het beter strijkt. 

Dat je de dingen makkelijker 

egaler maakt. Neem bijvoor-

beeld de reflectie in het water. 

Met goede materialen kun je 

met olieverf beter nat-in-nat 

schilderen, dan krijgt je meer 

diepte en een mooiere spiege-

ling.” De keerzijde van André’s 

persoonlijke groei, is dat hij zijn 

schilderijen moeilijker los kan 

laten. “Als ‘t bijna is zoals het in 

je hoofd zit, wil je het eigenlijk 

ook niet kwijt” lacht hij. Maar 

tegelijkertijd hoopt hij toch wat 

van zijn doeken te verkopen, 

omdat alles thuis opslaan ook 

geen optie is. Hij rekent voor 

zijn werk geen commerciële 

prijs, maar vraagt een kosten-

dekkend bedrag voor het ge-

bruikte materiaal. “Het is een 

kwestie van smaak natuurlijk 

of je het mooi vindt” legt hij uit. 

“Waar het mij vooral om gaat, 

is dat mensen er door geraakt 

worden. Het verhaal erachter. 

Dat het herkenning oproept en 

dat de koper enthousiast met 

het schilderij onder de arm 

weggaat. Dat is geweldig.” 

Jaarmarkt en kunstroute

Wilt u het werk van André Tel-

lier eens van dichtbij bekijken? 

Bezoek dan zaterdag 13 mei 

zijn kraampje op de ’s-Grave-

landse jaarmarkt. Of ga in de 

week daarna naar Galerie Wij-

demeren in Breukeleveen, waar 

Tellier tijdens de Kunstroute 

live zal schilderen. Ook kunt u 

natuurlijk een blik werpen op 

de website www.andretellier.

nl. Een persoonlijke afspraak is 

altijd mogelijk.

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

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

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

• 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

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

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Kunst

Herkenbare lokale kunst van 
André Tellier

DOOR: SASKIA LUIJER
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DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG- Het 

Amarone Ensemble, aangevuld 

met twee vrienden, speelde in de 

serie Concerten op de Berg zater-

dagavond twee hoogtepunten uit 

de kamermuziek: strijkkwintet-

ten van Glazunov en Schubert. Het 

was weer genieten voor een volle 

Willibrordkerk. 

Het ensemble is als de goede Italiaanse 

wijn waarnaar het gezelschap ver-

noemd is, van hoge kwaliteit die niet 

verpietert na een vol glas. Met musici 

die hun sporen in diverse orkesten en 

op vele podia in de wereld verdiend 

hebben, woonachtig in de luwte van 

het fraaie Vechtdorp. Francien Schat-

born is eerste alt-violist van het Radio 

Filharmonisch Orkest. Daarnaast is ze 

veel gevraagd voor diverse kamermu-

ziekgezelschappen, onder andere het 

Hermitage Kwartet (dat op 22 april 

optreedt). Haar echtgenoot Ronald 

Hoogeveen speelde na zijn cum laude 

studie aan de Staatliche Hochschule in 

Hannover jarenlang als eerste concert-

meester van het Radio Filharmonisch 

Orkest. Ook hij trad vaak solistisch 

op met zijn Nicola Amati-viool uit ± 

1680. En Fred Pot was onder andere 

verbonden als violoncellist aan het Ko-

ninklijk Concertgebouw Orkest. Dit 

edele Bergse trio werd versterkt tot een 

kwintet door violiste Hebe Mensinga, 

die ook in talloze samenstellingen con-

certen geeft. Tot slot schoof Ronalds 

broer Godfried Hoogeveen aan. Ook 

een oud Concertgebouw- cellist die 

over de hele wereld heeft opgetreden. 

Vooraf gaf Francien Schatborn al aan 

hoe het Strijkkwintet (opus 39) van de 

Rus Aleksandr Glazunov opgebouwd 

is. Het opent in allegro met de verha-

lende muziek, geleid door de altvioliste, 

gevolgd door een langzamer melodisch 

deel. Het scherzo is onderhoudend 

door het veelvuldig gebruik van het 

pizzicato, het tokkelen op de snaren. Bij 

het allegretto hoor je vaag wat Russi-

sche klanken, in een opzwepend ritme, 

wat mevrouw Schatborn deed denken 

aan ‘Pirates of the 

Carribean’. Mooi 

om een werk te 

horen van een on-

bekende componist 

(1865-1936). 

Na de pauze was 

echter het ware 

meesterwerk van 

Franz Schubert te 

beluisteren. Zijn 

afscheidscomposi-

tie, twee maanden 

voor zijn dood, is 

fenomenaal. Al bij de eerste klanken 

van zijn opus 163 proef je dat dit de op-

bouw is naar een dramatisch slot. Wat 

voor de luisteraar ook boeiend is dat in 

dit kwintet heel mooi te horen is dat elk 

instrument zijn eigen rol speelt, regel-

matig samen, maar ook fraaie partijen 

binnen het geheel. Het tweede deel 

klinkt melancholiek, waarbij de lage re-

gisters van de cello’s goed tot hun recht 

komen. In het scherzo met een pittig 

volume klinkt het optimisme door, met 

Amarone Ensemble en Vrienden in Concerten op de Berg

Genieten van topstukken uit de kamermuziek

door een groot toeval, na de laatste tel een 

slag van de kerkklok. Het laatste deel is uit-

bundig met een machtig slotakkoord dat 

het naderend einde van Schubert lijkt te 

symboliseren. 

Terecht gaf het publiek een staande ovatie, 

omdat het kwintet alle emoties tot in de 

kleinste finesses op vakkundige wijze ten 

gehore bracht. Weer een avond genieten 

van prachtige muziek door gelouterde ar-

tiesten. 

In de gewaardeerde reeks COM-

missieconcerten zal op 31 maart 

a.s. de getalenteerde, 22-jarige or-

ganist Gert van Hoef te horen en te 

zien zijn. Het belooft een luisterrijke 

avond met gevarieerde muziek en 

samenzang te worden in de his-

torische Sijpekerk aan de Nieuw-

Loosdrechtsedijk 171 te Nieuw-

Loosdrecht.

Gert van Hoef (1994) ontvangt op13-

jarige leeftijd zijn eerste orgellessen van 

zijn grootvader. Na een jaar orgelles bij 

mevrouw Daamen volgt hij vanaf 2010 

achttien maanden lessen bij Evert van 

de Veen, waar zijn talent tot bloei komt. 

Gert wordt vanaf dat moment regelma-

tig gevraagd voor optredens en concer-

ten in het gehele land. De vele video’s 

die Gert op YouTube plaatst, doen ook 

de belangstelling voor hem in het bui-

tenland groeien. Vanaf september 2011 

ontvangt Gert orgelles van de Amers-

foortse organist Herman van Vliet, die 

hem voorbereidt op zijn conservatori-

umstudie. 

In september 2013 begint hij zijn studie 

bij Jos van der Kooij aan het Konink-

lijk Conservatorium in Den Haag met 

hoofdvak orgel. Als bijvak volgt Gert 

pianolessen van Katy Satur. Hij studeert 

ook muziektheorie, muziekgeschiede-

nis en koordirectie bij de operadirigent 

Giacomo Formentini.

Daarnaast geeft hij veel orgelconcerten 

door het gehele land. In 2015 geeft hij 

zijn eerste buitenlandse concerten in 

Stoke-on-Trent en Londen.

Gert zijn eerste concours vindt plaats 

in 2009 op het Interclassicmusic Orgel-

concours bij Johannus Orgelbouw in 

Ede waar hij in februari de eerste prijs 

in zijn leeftijds- en muziekcategorie be-

haalt. In juni vindt de aan de finale ver-

bonden CD-opname (‘Finale’) plaats in 

de St. Maartenskerk in Tiel. In augustus 

2010 wint hij het Feike Asma concours 

bij Johannus Orgelbouw. In 2011 wordt 

hij tweede op hetzelfde concours. Juni 

2015 wint Gert het Govert van Wijn 

Orgelconcours in de Grote Kerk te 

Maassluis. Inmiddels is een groot aan-

tal DVD’s en CD’s verschenen en heeft 

COM-missieconcert in Sijpekerk 

hij ook een viertal liedimprovisaties gepu-

bliceerd.

De COM-missie biedt u als altijd een kopje 

koffie of thee aan in de pauze. De aanvang 

is 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.30 

uur. De toegang is zoals altijd vrij.

HILVERSUM – De jonge kunstenaar 

Thijs van Geloven (1991) ontving 

uit handen van Pia van Wijnbergen 

de Jong Talent Prijs van Kunst aan 

de Dijk uit Kortenhoef. In Museum 

Hilversum leidde een zwarte streep 

over de vloer naar een zaal waar de 

tentoonstelling ‘Mini World Champ’ 

van de winnaar te zien was. 

Dat behoorde naast een bedrag van 

5000 euro tot het prijzenpakket voor 

het jonge talent dat zeven andere geno-

mineerden versloeg. Thijs van Geloven 

is volgens jurylid Cato Cramer vooral 

een onderzoekende kunstenaar die 

allerlei visuele verschijningen als ob-

jecten benadert. Verbonden door een 

houten stellage worden diverse forma-

ten schilderijen met elkaar verbonden. 

Ook maakt hij veelvuldig gebruik van 

lampjes en projectors om het werk in 

het licht te zetten. De oppervlaktes be-

staan soms uit dikke lagen verf, soms 

beplakt met objecten of soms gewoon 

een stuk wapperend plastic op een 

frame. De kunstenaar verwoordt het zo: 

‘Als observerende schilder bevraag ik 

de schilderkunst in relatie tot mijn ob-

jecten, om deze eindeloos in herhaling 

met elkaar te verbinden en vervolgens 

te projecteren in de ruimte. Ik bevraag 

datgene waar we naar kijken, door het 

buiten het kader te laten treden, en een 

stapje terug te doen. Daarna wordt het 

vervreemde beeld weer op het doek ge-

projecteerd’. 

Het was de jury opgevallen dat alle acht 

schilders die waren voorgedragen door 

de kunstacademies min of meer gelijk-

gestemd waren, namelijk fundamenteel 

onderzoekend wat schilderkunst nu 

eigenlijk inhoudt. Voor Thijs van Ge-

loven spelen termen als mooi en lelijk 

geen rol. Zijn werk en de tentoonstel-

Thijs van Geloven wint Jong Talentprijs

Muziek

ling Nieuwe Streken zijn tot en met 17 april 

te bewonderen in Museum Hilversum op 

de Kerkbrink. 
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 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

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

ANKEVEEN- Op 2 maart was 

het al weer zover, Tien van 

Rood- tijd, de derde avond 

van 2017 stond op het pro-

gramma. 

DOOR: RICHARD SPOOR

Dat het spel af en toe erg popu-

lair is, hebben we ook nu weer 

gezien. 16 mannen hadden zich 

aangemeld en dat is eigenlijk een 

record. Ook nu waren er weer 

veel partijen op het scherpst 

van de snede, velen werden er 

op het laatste moment beslist. 

In Ankeveen hebben we dub-

bele ‘Dalton’- families te weten 

de gebroeders Hilhorst en de 

gebroeders Schouten. Daar alle 

Hilhorsten afwezig waren, had-

den nu ook de anderen een kans. 

Eén persoon kwam er zeer over-

tuigend binnen, René de Rooij, 

hij was er heilig van overtuigd 

dat hij deze avond hoge ogen 

zou gaan gooien. In zijn eerste 

partij kon hij goed opwarmen, 

Bert Grootjans moest helaas het 

onderspit delven. De mooiste 

partij was die tussen Peter Spoor 

en Robur Schouten, die was bij-

zonder spannend en er werden 

hele mooie ballen geproduceerd. 

Uiteindelijk was het Peter die 

met een bijzonder fraaie ‘losse 

driebander’ uit ging en dus door 

naar de kwartfinale. Ook opval-

lend was de partij tussen Marc 

Degenkamp en Richard Spoor, 

Richard had geen enkele kans, 

dus niet naar de kwartfinale. 

Dat de macht van René de Rooij 

deze avond te groot was bleek 

in het verloop van de avond 

waar hij een demonstratie van 

de mooie biljartsport gaf. Hij 

overwon elke tegenstander om 

tot het slot in de finale tot een 

echte en verdiende eerste plaats 

te brengen. Verliezend finalist 

was Peter Janssen, hij had al een 

goede competitie wedstrijd ge-

speeld, maar kwam hier net te 

kort.

Volgende maand is er weer een 

kans om maand kampioen te 

worden, dit is op donderdag 6 

april. U komt toch ook? 

Meer info: 

www.wapenvanankeveen.nl

Tien van Rood in Ankeveen

Overmacht René de Rooij te groot

Be Happy & Healthy
Leer je grenzen aan te geven

Barbara Schriek (27) leeft volgens een po-

sitieve healthy lifestyle. In deze rubriek 

schijnt zij haar licht over geluk, positiviteit 

en een gezonde levensstijl door middel van 

recensies, workouts, recepten en quotes 

in de hoop de lezer achter te laten met een 

glimlach of een positieve kijk op de wereld. 

Ze studeerde journalistiek, deed een cursus 

Personal Nutrition en Positieve Psychologie.

Als een ander over je grenzen gaat, kun je je 

erg ongemakkelijk voelen. Je kunt gefrustreerd 

raken, boos worden. En vaak ben je niet eens 

boos op die ander, maar op jezelf. Omdat je niet 

op tijd je grenzen hebt aangegeven. Eerst moet 

je bepalen wát je grenzen zijn. Wat laat je wel 

toe, wat niet. Je krijgt meer balans in je leven en 

je krijgt meer grip.

Hoe doe je dat:

1.  Ik heb het eigenlijk al gezegd: maar leer je 

grenzen kennen. Je kunt achter je grenzen 

komen door gevoelens van boosheid, irritatie 

en verdriet te ontcijferen. Iedere keer als je dit 

voelt, vraag je je even af waarom je dit voelt. 

Schrijf je gedachten hierover op en breng het 

zo in kaart.

2.  Leer deze grenzen aangeven. Vaak geven we 

onze grenzen te laat aan. Het kwaad is dan al 

geschied. Geef het op tijd aan de ander aan, 

misschien heeft diegene het niet eens door.

3.  Hoe zeg je het tegen 

iemand. Schreeuw 

niet, word niet boos. 

Vertel je gevoel en 

vertel het vanuit je-

zelf. Beschuldig de 

ander niet. Wees specifiek, dus vertel de an-

der precies waar je tegenaan loopt. Haal geen 

oude koeien uit de sloot. Vertel ook wat het 

met jou doet. Wat zou je willen dat de an-

der anders doet. Houd er rekening mee dat 

de ander reageert. Luister hier naar, zodat je 

hem of haar ook begrijpt.

4.  Doe dit op het goede moment. Niet als ie-

mand echt boos is of misschien zelfs wel 

moet huilen. Heftige emoties maken alles 

moeilijker. Doe het ook onder vier ogen en 

niet met een hele groep mensen erbij.

5.  Let op je houding. Kijk diegene in de ogen. 

Let op dat je houding hetzelfde is als je je 

voelt.

Om de twee weken plaats ik elke column. Ik be-

denk zelf de onderwerpen waarbij ik goed om 

me heenkijk. Maar jullie kunnen altijd vragen 

stellen of onderwerpen naar mij sturen. Ik ben 

benieuwd: barbara@behappyandhealthy.nl

Voor meer inspiratie/vragen/reageren:

www.behappyandhealthy.nl

facebook.com/behappyandhealthynow

instagram.com/behappyandhealthy.nl

twitter: @BarbaraSchriek

Op 9 september is er weer 

een rommelmarkt bij de 

O.L.V. Hemelvaartkerk in 

Nederhorst den Berg. 

Hebt u spullen die nog goed, 

mooi en schoon zijn? Breng ze 

dan op 25 maart van 8.30 tot 

12.00 uur naar Transportbe-

drijf Van de Broek, Middenweg 

11 . Op zaterdag 22 april is de 

volgende inzamelingsdag. Bent 

u niet in de gelegenheid uw 

spullen zelf te brengen, neem 

dan contact met ons op, dan 

komen wij het bij u ophalen. 

Erg grote meubelen, bedden, 

kasten etc., kunnen wij niet in-

nemen daar wij hiervoor geen 

opslag- en verkoopruimte heb-

ben. 

Petra v/d Broek tel.: 0294-

251606; Francis van Ruiten-

beek tel.: 0294-253883; Anita 

van Wijk tel.: 0294-253957. 

Rommelmarkt r.k. kerk



Weekblad Wijdemeren  13Woensdag  maart 

Sport DOOR: HERMAN STUIJVER

Zaterdag kofferbakverkoop 
Op zaterdag 25 maart organiseert Brui-

send Ankeveen van 8.00 tot 12.30 uur 

haar tweede kofferbakverkoop. U kunt 

hier, als particulier, uw tweedehands 

spulletjes aanbieden vanuit de kofferbak 

van uw eigen auto. Hiervoor zijn diverse 

plekken te huur: een plek ter grootte van 

uw auto/busje + ongeveer 1,5 meter er-

naast voor € 7,50; een plek ter grootte 

van auto/busje en een (kleine) aanhang-

wagen voor € 12,50

De verkoop is uitsluitend bedoeld voor 

particulieren. Er is alleen plek voor 

auto’s of busjes, geen vrachtauto’s. Non-

profit organisaties, stichtingen, vereni-

gingen, scholen, kerken krijgen korting 

op de huurprijzen. Info: bruisendanke-

veen@gmail.com of 035- 6561507.

NEDERHORST DEN BERG- In een 

nieuwe recordtijd van 32.07 minuten 

won Jurjen Polderman de 10 km. van 

de Spiegelplasloop. Eerste Berger 

was de jonge Rick Smits (overall 23e) 

net onder de 40 minuten. 

Deze 9e editie van de loop via Over-

meer langs de Spiegelplas en terug via 

de Dammerweg kende in totaal 323 

deelnemers, verdeeld over diverse cate-

gorieën. Dankzij de strakke organisatie 

van de Bergse Runnersclub gaat het 

ieder jaar sneller. Niet alleen hoofd-

sponsor Seneca Formulierenserver en 

diverse subsponsors maken het ge-

heel aantrekkelijk voor de lopers, ook 

de vrijwilligers van de IJsclub Neder-

horst en de EHBO ’s-Graveland dragen 

hun steentje bij aan het feit dat deze 

loop inmiddels gecertificeerd is door 

KNAU. Mede door het gure windje viel 

de belangstelling langs de route een 

beetje tegen. Ook de lopers moesten 

afzien door de sterke wind, waardoor 

de gewenste looptijd binnen een half 

uur uitgesloten was.De Bergse lopers 

Rick Smits en Gijs Bergman zochten 

elkaar onderweg op bij tegenwind. 

De laatste 3 km. snelde Smits weg van 

Bergman die eigenlijk een 5 km-loper 

is, maar zichzelf nu eens wilde testen 

op de dubbele afstand. Hij eindigde 

direct achter zijn plaatsgenoot. Edo 

Baart won vorig jaar overtuigend, maar 

moest nu de jongere lopers voor laten 

gaan. In de categorie 45+ stak hij met 

kop en schouders boven de rest uit, al 

leverde Kortenhoever Raimon Knip 

een knappe prestatie door op 1 seconde 

onder de 40 minuten te finishen (over-

all 25). Tussen de tweelingbroers Daan 

en Tim Jacobs uit Weesp liep de span-

ning op, er zaten slechts 14 seconden 

tussen hen. Bij de vrouwen ook een fa-

milietwist, hier net 2 seconden verschil 

tussen de Limburgse Bo en Britt Um-

mels (36.39 min.), in het voordeel van 

laatstgenoemde. 

De wedstrijddag begon met een loop 

van 1200 meter voor de kinderen. Dat 

ging weer razendsnel. De speakers, 

Ewald van 

Huisstede en 

Mark Hilberts, 

waren nog net 

klaar met hun 

voorbereidin-

gen toen Friso 

Bruins al na 

5.14 minuten 

over de finish 

sprintte, bij de 

meisjes was 

dat Joanne 

Jonker. In de 

leeftijdsklasse 

onder de 8 jaar 

waren Vince 

en Liv Veen-

endaal de nummers één. De 63 deel-

nemers van de 5 km. eindigden tussen 

de 10 km.-lopers door, hetgeen enige 

verwarring gaf. Dat maakte de prestatie 

van Peter Hildering niet minder (18.22 

min) en Anna Morsink bij de vrouwen 

niet minder. De jeugdige Stan Wallen-

burg rende zelfs met een rugzak met 10 

‘s –GRAVELAND - Dit seizoen is het 

precies 50 jaar geleden dat S.V. ‘s-

Graveland de (amateur) KNVB-beker 

won. In de finale werd met 1-0 ge-

wonnen van tweedeklasser ETO uit 

Hoofddorp. Dat was een prestatie 

van formaat. 

Zeker als je beseft dat je daarmee 

destijds bij de top van de amateurs 

hoorde. Met een dergelijke prijs zou ‘s-

Graveland tegenwoordig direct toege-

laten worden tot het toernooi  van de 

‘professionele’ KNVB-beker. De club is 

daarom nog steeds trots op deze unie-

ke prestatie en de spelers van toen.

Aan dit hoogtepunt van de ’s-Grave-

land-historie wordt uitgebreid aan-

dacht besteed op 2 april bij de dorps-

derby van SV ’s-Graveland tegen ASV 

’65. De ‘helden van toen’ zullen zelf of 

vertegenwoordigd door partner en/of 

familieleden aanwezig zijn. Rondom 

de wedstrijd zijn diverse activiteiten. 

Onder andere zal de ‘prestatie van 

toen’ een vaste plek krijgen op het 

complex. De organisatie durft nu al te 

zeggen dat het een onvergetelijke dag 

gaat worden. Een mooie derby, veel 

gezellig publiek, leuke festiviteiten en 

een uniek gezelschap oud-spelers. 

Zet 2 april dus dik onderstreept in uw 

agenda. De wedstrijd begint om 14.00 

uur en de festiviteiten starten al vanaf 

13.30 uur.

Oude glorie herleeft bij S.V. ’s-Graveland

Nieuw record 10 km. Spiegelplasloop

kg. aan boeken, hij wilde zich waarmaken 

voor een loopbaan bij defensie. Een bonte 

stoet van sportievelingen trok voorbij, ie-

dereen leverde op zijn of haar niveau een 

prestatie van formaat. Dat is het allermooi-

ste van deze leuke Spiegelplasloop. 

Uitslagen: www.bergserunnersclub.nl    

De handbalmeiden van ASV C1 vier-

den afgelopen zondag hun kampi-

oenschap. Het krachtsverschil met 

ASC’91 was erg groot in Amersfoort, 

het werd maar liefst een 2-19 over-

winning. 

Hoe anders was dat tegen de andere 

teams in de competitie waarin ze vaak 

alles moesten geven om te winnen en 

dat ook deden! De afgelopen jaren heb-

ben de meiden zich knap ontwikkeld 

van schuchtere beginnende handbal-

meisjes tot felle tienermeiden die mooi 

aanvalsspel combineren met een sterke 

verdediging. De kern van het team, dat 

al op 6-jarige leeftijd is begonnen, is de 

afgelopen jaren aange-

vuld met nieuwe leden 

en de trainsters en be-

geleidsters zijn er in 

geslaagd een sterk en 

dus in deze competitie 

onverslaanbaar team 

te smeden. Zij èn de 

meiden mogen trots 

op zichzelf zijn. Deze 

meiden, van de enige 

handbalvereniging in 

Wijdemeren laten in 

de toekomst ongetwij-

feld meer van zich ho-

ren.  En het bleef nog lang onrustig in 

Ankeveen na de platte kar en het feest-

maal bij het Wapen van Ankeveen....

ASV handbalmeiden kampioen

Winnaar in een nieuw record: 

Jurjen Polderman uit Bakkum
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Sport DOOR:  WIM BORNHIJM

ASV Petanque ‘91

Openingstoernooi 2017
ANKEVEEN- Zaterdag 18 

maart jl. was bij ASV het ope-

ningstoernooi van het sei-

zoen 2017. Dit werd gedaan 

op de geheel vernieuwde 

boulebanen op het sport-

complex van ASV. 

De opening van de banen 

werd verricht door voorzit-

ter Ben Berends en wedstrijd 

secretaris Marja Nijnuis. Met 

een miezerig weertje werden 

de openingspartijen gespeeld.  

Het was een ‘a la mêlee’ toer-

nooi waar na iedere ronde 

weer geloot wordt voor de 

volgende ronde. In de eerste 

ronde waren gelijk twee sterke 

teams aan elkaar gekoppeld 

wat een mooie strijd opleverde 

die na ruim 5 kwartier werd 

beslist. De wedstrijden op de 

banen zijn zeer moeilijk, daar 

het terrein zo erg is veranderd 

dat zelfs de betere boulers 

er nu ook een grote moeite 

mee hebben om de wedstrijd 

naar hun hand te zetten. In de 

tweede ronde was het eigen-

lijk een zelfde verhaal. Alleen 

werden er nu toch verrassende 

uitslagen gespeeld. Ondertus-

sen was de regen en grotere 

spelbreker geworden maar 

na een half uur kon de derde 

partij gespeeld worden. Er 

waren vier spelers die de twee 

partijen in winst wisten om te 

zetten en toen de derde ronde. 

Er waren zeer spannende wed-

strijden bij, maar ook een sof-

partij die verloren werd door 

een van de favorieten. In de 

tussentijd werd de regen ook 

niet minder en werd er beslo-

ten om na deze 3de ronde te 

stoppen, want aan zieke men-

sen heb je ook niets. 

De eerste prijswinnende spe-

lers van 2017 zijn: 1.Ton van 

Vliet: 3 gewonnen partijen 

en 31 pluspunten; 2. Wim 

Bornhijm: 2 gewonnen en 13 

pluspunten; 3. Wil Berends: 2 

gewonnen en 10 pluspunten. 

Zo de kop is eraf en nu weer 

trainen voor de volgende wed-

strijden. 

Shred-it levert diensten voor informatiebeveiliging
Organisaties verwerken heel wat gevoelige bedrijfs- en persoonsgege-
vens. Wanneer die in de verkeerde handen vallen, kunnen medewerkers 
en klanten gevaar lopen. Als wereldwijd marktleider op het gebied van 
informatiebeveiliging, biedt Shred-it een volledig pakket van diensten 
aan om persoonlijke gegevens te beschermen, zoals documenten te 
versnipperen, harde schijven te vernietigen en ondersteuning van het 
veiligheidsbeleid op het werk. Shred-it Nederland is voor de regio’s 
Amsterdam, Utrecht en Rotterdam op zoek naar

Chauff eurs met rijbewijs C

Als chauff eur bij Shred-it wordt je niet zonder reden Customer Service 
Representative (CSR) genoemd! Je bent het gezicht van een wereldwijde 
organisatie. Vind je het leuk om afwisselend, uitdagend en verantwoor-
delijk werk te hebben in een zeer gestructureerde organisatie? Dan 
ben je bij ons aan het goede adres. Shred-it maakt onderdeel uit van de 
Stericycle groep en heeft als motto: One team One Goal! Kijk voor meer 
informatie over onze organisatie: www.shredit.nl

Over de functie:
Als Customer Service Representative (CSR) zorg je binnen je regio voor 
het ophalen van vertrouwelijk materiaal bij klanten en het afl everen 
van het materiaal bij de vestiging van Shred-it in ‘s-Graveland. De 
vernietiging van het materiaal, zoals bijvoorbeeld documenten, harde 
schijven en archieven, kan bij de klant of op de vestiging van Shred-it 
in ’s-Graveland plaatsvinden. Afhankelijk van de route kan het werk 
fysiek belastend zijn. Als CSR heb je veel klantencontact vandaar dat een 
klantgerichte en vriendelijke instelling heel belangrijk is.
Je werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag. Je werkdag begint in 
‘s-Graveland om 6.45 uur en eindigt rond 16.15 uur. Incidenteel kan het 
voorkomen dat je eerder begint of later eindigt en dat je samen met je 
collega’s wordt ingezet voor loods werkzaamheden als de hoeveelheid 
werk daarom vraagt.

Profi el van de ideale kandidaat:
- Is in het bezit van C-rijbewijs, code 95 en digitale bestuurderskaart.
-  Een pré is in het bezit zijn van een VCA certifi caat. Als je VCA nog niet 

hebt dan kun je op onze kosten dit behalen.
-  Heeft goede communicatieve eigenschappen en sociale vaardigheden 

en beheersing van de Nederlandse taal.
- Is betrouwbaar, klantgericht, fl exibel, fysiek fi t en positief ingesteld.

Ben je op zoek naar een functie als chauff eur dan kan dit jouw baan 
zijn. Wil je meer informatie of wil je solliciteren bel dan 0619665556 of 
stuur dan een e-mailbericht naar loes@vanduijvenbodehradvies.nl.

 

Middenweg 106  Nederhorst den Berg
0294 - 25 14 51  info@citotransport.nl
www.citotransport.nl

T R A N S P O R T, Z A N D - G RI N D - E N G RO N D H A N D E L

Het is tijd om de tuin op te knappen!

Wij leveren verschillende soorten zand, grond,
grind en bodemverbeteraars:

- aanvulzand  - erfgrind

- metselzand  - grijs basalt split

- aanvulgrond  - menggranulaat

- zanderige grond - compost

- gemalen veengrond - boomschors

- wit grind  - gebakken stenen/
      beton klinkers 

De lente komt eraan!

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

TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE  
Twingo Collection 5drs zwart met. 01-2015 20.000 km €  9.750,-

Twingo Collection 3drs paars met. 04-2014 47.000 km €  8.475,-

Twingo Parisienne 3drs wit 11-2013 39.000 km €  7.650,- 

Clio Expression Tce  5drs zwart met. 01-2010 99.000 km €  8.600,-

Clio Dynamique dci  3drs grafi t met. 07-2006 120.000 km €  7.450,-

Clio Night & Day 5drs grafi t met. 01-2016 18.500 km  €  15.750,-

Kangoo Privilege 1.6 zilver met. 12-2006 110.000 km. €  4.500,-

Megane Estate Expression dci   d.blauw 11-2005  117.000 km €  7.000,-

Megane Estate Tce-Bose beige met. 11-2012 28.000 km  €  17.000,-

Megane Coupé Tce-Bose wit met. 06-2014 33.000 km  €  17.250,-

Scenic Conquest 2.0 cayenne met. 12-2007 185.000 km €  6.000,-

Scenic Tce-Bose beige met. 06-2012 80.000 km €  16.800,-

Laguna Estate 1.8 Dynamique   blauw met. 03-2004    134.000 km €  4.250,-

Espace Dynamique 2.0-T zwart met. 01-2006 180.000 km €  7.500,-

Dacia Duster Laureate 115 grafi t met. 01-2015 40.000 km €  15.250,-
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In de tweede minuut was er al een le-

vensgrote kans voor Sherrick Krind, 

maar hij miste jammerlijk. ASV ‘65 

was in de eerste helft de bovenlig-

gende partij en kreeg veel kansen. 

In de 33ste minuut kwamen de Anke-

veners pas op voorsprong, nadat Yoeri 

Tol een prima dieptepass losliet op 

Sherrick Krind die Emmanuel Obeng 

in stelling bracht, die vervolgens strak 

en onhoudbaar de 0-1 binnenschoot. 

Het wachten was op de 0-2, doch in de 

44ste minuut werd het 1-1, na romme-

lig optreden van de ASV-defensie. Na 

de thee weer een zelfde spelbeeld met 

veel om zeep geholpen kansen door de 

voorwaartsen. De Ankeveners hielden 

hun tegenstander zo in de wedstrijd 

en toen de Amsterdammers uit een 

penalty zelfs de 2-1 scoorden werd 

Sport DOOR:  AD VAN BENSCHOP, DICK BLOM EN MARC DEGEKAMP 

Voetballen in ’s-Graveland

Koploper Real Sranang geveld
Het doelpunt in de voorlaatste mi-

nuut was misschien wel karakte-

ristiek voor de wedstrijd. Jimmy 

Reijnders ging na een ogenschijnlijk 

te korte terugspeelbal goed door, 

ontfutselde de bal van de keeper en 

wandelde vervolgens naar de win-

nende treffer (2-1). 

Het toonde de wil om te winnen aan, 

dat dus beloond werd. In de eerste helft 

had Jimmy ook voor de gelijkmaker ge-

tekend (na mooi passje van Tim Brug), 

nadat Real Sranang via een van richting 

veranderd schot op voorsprong was 

gekomen, waarop de goed debuterende 

doelman Tristan Janmaat kansloos was.

Tweede elftal uitgeschakeld 

Derdeklasser UNO vv uit Hoofddorp 

heeft het 2e een halt toegeroepen in de 

bekercompetitie. Vorige week dinsdag 

werd het 2-4 voor de gasten. Afgelo-

pen zondag won het wèl: 6-1 van HDS 

dankzij doelpunten van Mark de Graaf, 

Michiel Dudok van Heel, Richard 

Stuijver, Hugo Wieringa (2x) en Taeke 

Bakker.

Jeugd onder 9

Van de 5 teams in deze leeftijdsklasse 

kwamen er 4 in actie, alleen de JO9-1 

was vrij. JO9-2 verloor in een span-

nende wedstrijd net met 5-6 van 

Loosdrecht JO9-1. JO9-3 won van Al-

tius JO9-2 met 6-1. JO9-4M en JO9-5 

speelden uit bij Victoria JO9-9M en 

Hertha JO9-2 en wonnen respectieve-

lijk met 0-8 en 2-3.

KNVB bekerwinst

Op zondag 2 april eren we het team dat 

in 1967 de KNVB heeft gewonnen. De 

spelers van toen zullen groots onthaald 

worden en in het zonnetje gezet wor-

den, hopelijk ook letterlijk.

Meiden naar damesinterland 

Er staat weer een stadionbezoek op het 

programma. De meisjesafdeling be-

zoekt de interland Nederland – Frank-

rijk op vrijdagavond 7 april. 

April vol van activiteiten

Maart is nog niet ten einde maar 

we kijken al uit naar april als er veel 

te beleven valt: paaseieren zoeken, 

schoolvoetbal, vriendinnenmiddag, 

voetbaldagen en dat allemaal naast de 

reguliere wedstrijden. 

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verliest van Geuzen Middenmeer 
het een moeilijke opdracht om tegen de 

hardwerkende en counterende tegenstan-

der nog terug te komen. Het geloof om te 

scoren ontbrak en dat werkte verlammend 

op de Ankeveners.

Jeugd 

JO19-1 verloor kansloos in een slechte 

wedstrijd van NVC met maar liefst 6-0, 

terwijl de JO17 met 2-1 van Altius verloor, 

waardoor ze hun koppositie kwijt zijn. 

Doelpuntenmaker was Rick Kreuning die 

bij een 2-0 achterstand nog de Ankeveense 

eer redde.

Nieuws Club 4711
Uitslag Club 4711 te-

gen BV De Tram: 7-6

13 maart: J. Vrijburg - 

C. UitdenBosch 2-0, M. 

Boelhouwer - T. Bol 0-3, 

M. Zieleman - R. van 

Kooten 2-0, J. van Wijnen - R. Kempers 

3-0, B. Worp - J. v.d. Berg 0-3

Nieuws Biljartvereniging Overmeer

Uitslag + stand onderlinge competitie 

16 maart: T. Otten - M. Verlaan 0-2, W. 

Lam - M. v.d. Velden 0-2, H. Stalenhoef 

- P. van ‘t Klooster 3-0, R. Korteling - W. 

Clements 0-2. Stand aan kop: H. Stalen-

hoef 22-44, J. Kloosterman 20-33, W. 

Clements 21-33

Uitslag BV De Poedel tegen BV Over-

meer: 8-6 17 maart: H. Bos - W. Cle-

ments 0-3, A. v.d. Velden - M. v.d. Velden 

3-0, H. Greefhorst - M. Verlaan 3-0, C. 

Bos - van ‘t Klooster 2-0, R. Bos - W. Lam 

0-3

Thuis-programma 

Donderdag 23 maart 19.30 uur: onder-

linge competitie BV Overmeer, zaterdag 

25 maart 16.00 uur: maandtoernooi bil-

jarten

Openingstijden + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Telefoon: 06.20.40.80.58

In een spannend duel hebben 

Nederhorst en AS’80 de punten ge-

deeld. Een terechte uitslag aange-

zien de gasten tot goede mogelijk-

heden kwamen om zelfs in ondertal 

de overwinning te pakken. 

Invaller-keeper Wesley van der Helm 

werd Man of the Match met uitsteken-

de reddingen. Nederhorst zonder de ge-

schorste Luuk van Huisstede en Oscar 

Vrijhoef en de geblesseerde Jean Yves 

van de Korput had het moeilijk tegen 

het goed mee voetballende AS’80. De 

door de gasten genomen voorsprong 

in de 18e minuut werd door Jesse van 

Huisstede al snel weer recht getrokken 

naar 1-1. Vanaf de 58e minuut speelden 

de gasten met 10 man aangezien de kee-

per met rood het veld af moest na het 

neerleggen van Toine Bonink. Ook met 

10 man bleven de gasten in de omscha-

keling gevaarlijk. Door het gelijke spel, 

het verlies van Real Sranang, en winst 

van Allen Weerbaar kruipen de ploegen 

bovenin aardig in elkaar. 

Volgende week speelt Nederhorst in 

Ankeveen de laatste derby van het sei-

zoen.

Senioren

Nederhorst-2 behaalde een zwaar be-

vochten maar verdiende overwinning 

op Achterveld. Tot twee maal toe werd 

een achterstand goedgemaakt en uit-

eindelijk werd er met 3-2 gewonnen. 

Nederhorst 4 won o.a. via een onver-

valste hattrick van John den Hollander 

met 5-1 van HVC. Ook Jeroen Bou-

Voetballen in Nederhorst

Punten gedeeld met AS’80 
wer was succesvol met een treffer en John 

maakte het feest compleet met zijn vierde 

treffer.

Zaterdag 2 verloor nipt met 0-1 van ’t Gooi 

waar een gelijkspel zeker verdiend was ge-

weest. 

Jeugd

Na het midweekse 2-3 verlies van koploper 

CSW speelde JO19-1 met 2-2 gelijk tegen 

VVC JO19-1 uit Nieuw Vennep. JO11-1 

liep tegen een eerste nederlaag aan, in en 

tegen Laren werd er nipt met 2-1 verloren. 

De JO8-1 blijft goed presteren. ‘s-Graveland 

JO8-1 werd in eigen huis met 2-5 verslagen. 

JO9-1 wonnen eveneens met dezelfde cij-

fers uit bij De Vecht. 

Voor info: www.vvnederhorst.org

KORTENHOEF- Zaterdag 18 maart 

hebben meer dan 125 deelnemers 

meegedaan aan de clubwedstrijden van 

Ryu ’t Gooi Sport in sporthal de Fuik in 

Kortenhoef. Alle kinderen van 3 tot en 

met 18 jaar hebben met 100% inzet ge-

probeerd om clubkampioen te worden.

In een sportieve sfeer is er met mooi 

judo door de oudere kinderen en ont-

wapenend judo door de jongste judo-

ka’s gestreden.

Door de mix van alle leeftijden konden 

ouders en kinderen elkaar bewonde-

ren. Aan het eind van de dag gingen 

alle kinderen met een prijs en een er-

varing rijker naar huis. Er zijn twee 

stijlprijzen weggeven voor de mooiste 

judoworpen, deze zijn op de clubkam-

pioenschappen gewonnen door Fay 

Hondeman en Simon Polman. De prijs 

‘Beste Judoka 2016’ ging naar Viktor 

Clijdesdale uit Ankeveen. Zie verder: www.ryugooi.nl

Ryu ’t Gooi Sport judoclubwedstrijden 
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De lente overspoelt ons land. Overal mooie plaatjes 

van ontluikend groen. Dan kan de traditionele foto 

van de krokussen bij Jagtlust aan de Leeuwenlaan niet ontbreken. 

Wijdemeren in Beeld

Achterpagina

ANKEVEEN – Afgelopen zaterdag 18 

maart werd in café het Wapen van 

Ankeveen een voorronde van het Open 

Nederlands Kampioenschap Poker ge-

speeld. Het ONK Poker kenmerkt zich 

door de vele voorronden die er ver-

spreid over heel Nederland worden ge-

speeld. Maar liefst 125 voorrondes staan 

gepland met als uiteindelijk doel plaat-

sing voor de landelijke finale.

Door het laagdrempelig karakter van het 

evenement – deelname kost € 12,50 – in 

combinatie met de titel die ook voor pro-

fessionals telt, komen beroepspokeraars 

en gezelligheidsspelers elkaar hier tegen. 

“Ja, zo is Nederlands beste pokeraar Lex 

Veldhuis ambassadeur van dit evenement” 

aldus poker semi-pro Vincent Lucardie, 

representant van organisator MEC Po-

kerevents. “Ook leuk om te melden is dat 

bijvoorbeeld Robin van Persie wel eens is 

gespot op één van onze kwalificatietoer-

nooien”. In de meeste andere sporten zou 

dat een droom verwezenlijken, want als je 

een tennisbaan opstapt, staat daar niet eens 

iemand van het kaliber Richard Krajicek 

tegenover je. 

Poker kan daadwerkelijk als (denk)sport 

gezien worden. Het is in ieder geval geen 

gokspel zoals sommige geluiden je doen 

laten geloven. Het berekenen van 

kansen, de kennis van strategieën 

en het vermogen tot een juiste psy-

chische analyse van je tafelgenoten, 

onderscheiden jou van je tegenstan-

ders. Die kunde en kennis levert de 

geoefende speler duidelijk meer 

kans om tot winst te komen dan bij 

het opgooien van een muntje.

Het Wapen van Ankeveen

Hoe was MEC Pokerevents bij het Wapen 

van Ankeveen gekomen als speellocatie? 

“Niet geheel toevallig hoor” vertelde eige-

naar Stefan van Houten. “We spelen hier 

onderling wel eens een potje. Gewoon voor 

de gein om een tientje of geeltje. Niks hef-

tigs. Een van de jongens kende het ONK 

Poker en vroeg me of het niet leuk was 

om ook hier een voorronde te organise-

ren. Dat was vorig jaar. Toen hadden we al 

zo’n veertig man, nu bijna zestig!” Omdat 

je er bijvoorbeeld ook kan darten, biljarten 

en poolen, past het evenement goed in dit 

café.

Beste van Wijdemeren?

“De winnaar van de voorronde mag een 

jaar lang de titel ‘Amateur Poker Kampi-

oen van de gemeente Wijdemeren’ dragen” 

stond in de informatie van MEC Poke-

revents. En diegene kwalificeert zich dan 

ook voor de landelijke finale. Verder ma-

ken de beste tien procent van de deelne-

mers ook nog kans zich hiervoor te plaat-

sen via de halve finales.

Na uren van concentratie, goede beslis-

singen nemen, en af en toe op het juiste 

een beetje geluk trok Bert Maas om kwart 

over twee in de nacht aan het langste eind. 

Bert Maas uit… Purmerend! Blijkt dat ie-

dereen overal in Nederland aan de voor-

rondes mee mag doen. Dit gegeven doet 

verder niks af aan het feit dat het Open 

Nederlands Kampioenschap Poker in heel 

Nederland flink leeft en zijn bestaansrecht 

heeft bewezen.

Wie in Ankeveen de halve finales heb-

ben bereikt, waar en wanneer de volgende 

voorrondes zijn, en alle overige informa-

tie over dit pokertoernooi is te vinden op 

www.omkpoker.nl.

Pokerface in Ankeveen
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Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid aan-

bod activiteiten en voorzienin-

gen, waar u ook als wijkbewo-

ner gebruik van kunt maken. 

Denkt u bv. aan de thuiszorg 

van Amaris of onze maaltijden-

service. Meer info: www.ama-

ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-

sterking. Op 3 niveaus biljar-

ten op di.-, wo.,- en do.middag 

in sporthal Eikenrode, Loos-

drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 

aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten van 

Spotjes, Spotpourri, Open Ate-

lier, Handwerkatelier op www.

despotfabriek.nl

Klusjesteam Wijdemeren, voor 

ouderen en hulpbehoevenden. 

Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-

Graveland/Loosdrecht: 035-

6561860. A’veen/Nederhorst: 

035-6563001. Ook extra klus-

sers gezocht!

Kort nieuwsDOOR: NIELS VAN DER HORST


