
KORTENHOEF – Sommige 

kinderen keken er al weken 

naar uit. “Ze hebben het er 

constant over” meldt een 

moeder. “Wanneer kunnen 

we er weer heen?” Gelukkig 

was het afgelopen zaterdag 

zover: het openingsfeest van 

speeltuin de Eekhoorn.

Door: Saskia Luijer

Met het thema ‘cowboys en in-

dianen’ vierde de Kortenhoefse 

speeltuin de feestelijke opening 

van het nieuwe seizoen. Dat 

was bij binnenkomst direct 

merkbaar. Een aantal kinde-

ren liep rond in cowboypak-

ken en met westernhoeden op 

het hoofd, en anderen hadden 

zich verkleed als indiaan, met 

vlechtjes in de haren en een ver-

entooi. Geheel in stijl gekleed 

en geschminkt was ook Jeffrey 

Oudshoorn aanwezig in zijn 

rol als ‘Opperhoofd Berenvel’. 

De stamhouder legde uit dat de 

Eekhoorn niet alleen vandaag 

een western was. Ook het zo-

mer- en sluitfeest zal dit jaar in 

de sfeer van het Wilde Westen 

worden gehouden. In de zo-

mervakantie komt er zelfs een 

driedaags westernkamp.

Western spelletjes

Ter ere van de opening waren in 

de speeltuin allerlei cowboy- en 

indianenactiviteiten. Zo kon je 

je koelbloedigheid testen bij de 

western electrospiraal, je reac-

tiesnelheid meten bij het van-

gen van cowboyhoeden en je 

precisie bepalen in de schietsa-

lon. Daar mocht je vanaf de bar 

proberen om met een echt ‘ko-

gelelastiekje’ een stapel blikken 

om te schieten. Een nauwkeu-

rig klusje, dat best lastig was. Bij 

de jongens en meisjes die zich 

liever wilden uitleven, was het 

speciale springkussen meer in 

trek. Maar de topper van de dag 

was toch wel Billy de rodeo-

stier. Daar wilde iedereen wel 

even op! Goed vasthouden en 

draaien maar. De meeste kids 

bleven stevig in het zadel zitten, 

al werd bij de oudere jeugd de 

snelheid wat opgevoerd en nam 

ook de bravoure wat toe. Dus 

klonk er gelach als er weer een 

jongen in de kussens belandde. 

Voor jong en oud

Op deze mooie lentedag was 

het druk bij de Eekhoorn. Veel 

enthousiaste kinderen, maar 

ook veel (groot)ouders die op 

hun gemak op een stoel, bankje 

of zelfs op het gras gingen zit-

ten. Met een kopje koffie of 

thee in de hand en af en toe 

een aarzelend zonnetje was het 

gezellig bijkletsen. De kinde-

ren vermaakten zich ondertus-

sen prima en haalden met hun 

kaartje een bekertje limonade, 

een snoepje, zakje popcorn of 

een broodje knakworst. Al-

lemaal voor niets, want bij de 

opening was de entree inclu-

sief de versnaperingen gratis. 

Een aantrekkelijke start, maar 

een jaarabonnement is volgens 

de ouders ook ‘supergoedkoop’. 

Voor slechts 21,50 kan het hele 

gezin een jaar lang naar de 

speeltuin. “Het is gewoon heel 

leuk hier” motiveerde men. 

“Het is overzichtelijk en veilig, 

je hoeft niet bang te zijn dat de 

kinderen weglopen. En het is 

ook altijd netjes!” Fraaie com-

plimenten waar Jeffrey Ouds-

hoorn terecht trots op was. Hij 

liet ter illustratie het nieuwe 

naambord bij de ingang zien en 

vertelde dat er bij de overkap-

ping nog een wandschildering 

komt, mét lachspiegels. Weer 

iets om naar uit te kijken!
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Landjepik ‘t KOOR Theater op
wielen

David Endt Tom in 
New York

Speeltuin de Eekhoorn is weer open

Hoveniersbedrijf

WWW.BOUWERTOTAAL.NL

Tuinontwerp, aanleg en onderhoud

Nederhorst den Berg Tel.: 0294-251957

Mobiel 06-21802474

Mede door de medewerking 

van de drie Bergse Basisscholen 

is de door de Diaconie van 

de Protestantse Gemeente 

Nederhorst den Berg en de 

P.C.I. voor de KAN-parochies 

gehouden actie rond Pasen 

voor de Voedselbank Gooi & 

Omstreken een succes gewor-

den.

De actie heeft geresulteerd in 

42 goed gevulde kratten met 

voedingsmiddelen en reini-

gingsmiddelen, die op dinsdag 

29 maart aan de Voedselbank 

zijn overgedragen. Daarnaast 

hebben de collectes in diverse 

vieringen nog een bedrag opge-

bracht voor de Voedselbank. Wij 

zijn de drie Bergse basisscholen 

bijzonder dankbaar, dat zij aan 

de actie hebben meegewerkt en 

om zo ook de kinderen hierbij 

te betrekken en hen bewust te 

maken van de armoede van  een 

deel van onze medemensen.

De inzamelingactie werd dit 

jaar ook gehouden in het kerk-

portaal van de Sint Martinus 

parochie in Ankeveen. Tevens 

ontvingen wij via een van de 

scholen een partij wasverzach-

ter en 5 dozen met rollen bis-

cuits. Ook deze goederen zijn 

op 29 maart aan de Voedsel-

bank overgedragen. Wij willen 

iedereen bedanken die door 

hun gaven of inzet aan deze ac-

tie hebben meegewerkt. Hebt u 

de actie gemist en wilt u alsnog 

uw steun geven, dan kunt u een 

gift overmaken naar bankre-

keningnummer: NL10 RABO 

0383 7380 83 t.n.v. Voedselbank 

Gooi & Omstreken, Huizen.

De Voedselbank heeft ons har-

telijk bedankt voor onze bereid-

willigheid om deze actie te or-

ganiseren en stellen onze steun 

aan hun werk zeer op prijs.

42 kratten plus meer 
voor de Voedselbank 

In Nederland zijn er 1,7 mil-

joen mensen met een handi-

cap die extra ondersteuning 

nodig hebben. Sporten voor 

mensen met een handicap is 

nog steeds niet vanzelfspre-

kend. Wij hebben daarom de 

missie er voor te zorgen dat 

gehandicaptensport op een 

dag wel vanzelfsprekend is. 

Tijdens de landelijke collec-

teweek zetten gelukkig velen 

zich in om te collecteren voor 

de gehandicaptensport. Het 

doel is steeds zoveel mogelijk 

geld op te halen om zo sport 

voor iedereen met een handi-

cap mogelijk te maken.  

Collecteweek: van 10 april tot 

en met 16 april. Collecteert u 

mee? Geeft u zich op via mir-

jamklaver@hotmail.com of 

06-57066059.

Collecteweek Fonds Gehandicaptensport
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   6561285 
 Vr. 8 apr.: 14.00 uur: 
 A. Bakker, 
 Zo. 10 apr.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé en W. Balk,
 Wo. 13 apr.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus   6561252    
 Zo. 10 apr.: 09.30 uur:
 L. Wenneker,  
 Wo. 13 apr.: 19.00 uur: 
 J. Dresmé. 
◗ OLV Hemelvaart   251315
 Za. 9 apr.: 19.00 uur:   
 J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk   251230
 Zo. 10 apr.: 10.00 uur:
  Ds. R. van Duijn.
◗ De Graankorrel   6560995
 Zo. 10 apr.: 10.00 uur:
  Ds. C. Groot.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 035 - 6560598   
 Zo. 10 apr.: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren,
 19.30 uur: Zangdienst. 
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 10 apr.: 09.30 uur:
 Ds. W.H.B. ten Voorde.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   035-6561961
 Zo. 10 apr.: 11.00 uur:
 Godelieve van Liebergen. 

Streek Gemeenten 
◗  Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 10 apr.: 10.00 uur: 
 P. van der Geest
◗  Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 10 apr: 10.00 uur:
 Ds. G. Zomer.

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
A. v.d. Heuvel, 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
SOS Telefonische hulpdienst  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
De Klimboom Kinderopvang 0346 - 258044
Gastouderbureau De Klimboom 0346 - 262887
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@gooi.politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@gooi.politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Zangdienst 
Met God op reis

Zondagavond  10 april 2016 om 19.30 uur

 M.m.v. Praise uit Loosdrecht
              o.l.v. Kees Grobecker
 Lezingen Wim Molleman
 Organist Jan Broekhuis

 Hervormde Kerk
 Noordereinde 14 ‘s-Graveland

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 06 apr. 19.30 u. Jubileumtoernooi De Blijkklappers Sporthal De Blijk, NdB. 

do. 07 apr. 20.00 u.  Gezamenlijke comm. R&E en B&M Rading 1, Loosdrecht

vr. 08 apr. 20.00 u. HK Lezing ‘Cacaofabriek Van Houten’ Bergplaats, Kerkstr. 7, NdB

za. 09 apr. 09.00 u. 4 x G Rommelmarkt sporthal De Fuik, Kortenhoef

za. 09 apr. 10.00 u. Workshop ‘Tekenen in Jugendstil’ Art to Join, K’hoefsedijk 86A

za. 09 apr. 15.00 u. Volleybal 3 tegen 3 Sporthal De Blijk, NdB.

za. 09 apr. 20.15 u. Radio Filharmonisch Strijkoctet Willibrordkerk, NdB. 

9 / 10 apr. 11.00 u. Kunstexpositie De Oude School, Kortenhoef

zo. 10 apr. 13.00 u. ARTV Voorjaars Tennistoernooi naast St.-Martinus, Ankeveen

di. 12 apr. 10.00 u. Beveiligingstips KBO Bergplaats, Kerkstr. 7, NdB.

di. 12 apr. 18.30 u. Leef- en geloofavond Bergplaats, Kerkstr. 7, NdB.

do. 14 apr. 11.15 u. Zonnebloem Pannenkoeken vertr: Veenstaete, Kortenhoef

do. 14 apr. 14.00 u. Beveiligingstips KBO Achterom, Kerklaan, K’hoef

za. 16 apr. 19.30 u. Voorjaarsconcert Crescendo Spieghelhuys; NdB. 

zo. 17 apr. 15.00 u. Voorjaarsconcert Gemengd Koor WM St.-Martinus, Ankeveen

zo. 17 apr. 16.30 u. Hoornensemble Capricorno Jagthuis; Middenwg 88;  NdB.

ma. 18 apr. 08.15 u. Uitgaansdag ouderen Wijdemeren vertr. Plein NdB., enzovoort

vr. 22 apr. 09.00 u. Koningsspelen Bergse basisscholen Sportpark Meerzicht, NdB.

20-23 apr. 20.00 u. Toneelvoorstelling ‘Hetty’ door DSO De Dobber, Kortenhoef

do. 05 mei 04.00 u. Dauwtrappen Kortenhoef Oude School, Kortenhoef

vr. 13 mei 21.00 u. Feesttent SFG Noordereind, ’s-Graveland

za. 14 mei 10.00 u. Jaarmarkt // Braderie SFG  Noordereind, ’s-Graveland

Activiteiten agenda

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

Lopers gevraagd voor het Weekblad Wijdemeren 

in Kortenhoef en ‘s-Graveland. Info: 06-13667848
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

De Ankeveense Dorpsondersteuner 

Henny Dijst hecht niet aan uiterlijk 

vertoon of formele functies. Zij is wel-

iswaar door de gemeente gevraagd 

om als dorpsondersteuner bij te dra-

gen aan leefbaarheid en welzijn in 

Wijdemerens kleinste kern, maar tot 

nu toe lijkt het een papieren functie.

“Als ik iets doe, wil ik wel concreet iets 

voor de mensen betekenen. Tot nu toe 

heb ik de indruk dat er weinig behoefte 

is aan een dorpsondersteuner. Mijn 

naam staat dan wel fraai in het colofon 

van het Weekblad Wijdemeren, maar 

daar doe ik het niet voor.” Ongeveer een 

jaar geleden werd Henny Dijst voorge-

steld als dorpsondersteuner. Zij wilde 

deze vrijwillige functie wel combineren 

met haar secretariaat voor de r.k. kerk 

St.-Martinus, waar Henny elke dinsdag-

ochtend tussen 9.30 en 12 uur te vinden 

is.  Ze heeft een uitgebreid netwerk in 

Ankeveen, maar dat heeft er niet toe 

geleid dat haar (oudere) dorpsgenoten 

bij bosjes langs komen voor advies, hulp 

of doorverwijzing. Integendeel, het is 

erg stil. “Misschien moet ik zelf actie-

ver zijn. Mijn oor nog meer te luisteren 

leggen in de samenleving. Zo drink ik 

geen koffie op de Ankeveense markt, 

waardoor ik wellicht bepaalde infor-

matie mis.” Maar Henny heeft vooral de 

indruk dat mensen die hulp nodig heb-

ben zelf de weg goed weten te vinden. 

Er zijn blijkbaar nogal wat buren en 

familieleden die een oudere ondersteu-

nen met mantelzorg. 

Tijdens workshops en andere bijeen-

komsten over dit onderwerp hoort ze 

veel informatie, plannen en goede voor-

nemens, maar tot een werkelijke aanpak 

heeft het niet geleid. “Ik zie geen initia-

tieven uit het dorp komen, dus weet je 

ook niet waar je op aan moet sluiten.”

D-100 gesprekken

Toch laat Henny de moed niet zakken. 

Dorpsondersteuner Henny Dijst is zoekende

Haar oproep om met ouderen zo af en toe 

te gaan winkelen, leverde nauwelijks reac-

ties op. Maar uit de D-100 gesprekken op 

het gemeentehuis kwamen desalniettemin 

een viertal ideeën tevoorschijn. Zou er geen 

gezamenlijke eettafel kunnen worden opge-

zet? Moet er iets geregeld worden voor het 

vervoer voor ouderen van en naar andere 

plaatsen? Is een dagelijkse telefooncirkel een 

oplossing om het isolement te doorbreken? 

Zou een soosmiddag een leuk idee zijn? 

Wie voedt Henny? Ze is zoekende. Wie heeft 

er concreet behoefte aan een dergelijke acti-

viteit? Wie wil er meedenken? Henny staat 

open voor alle suggesties, maar er moet wel 

animo voor zijn.  U kunt haar bellen: 035- 

656 0620 of mailen: hmdijst@gmail.com of 

op dinsdagochtend even langs komen op de 

pastorie. De koffie staat klaar! De Dorpson-

dersteuner wil aan de slag.

Niet alleen 609 Wijdemeerders ble-

ken in december 2012 aan ‘land-

jepik’ te doen, ook de gemeente 

Wijdemeren zelf heeft onrechtmatig 

grond in bezit van burgers. Wanneer 

Wijdemeren op een intimiderende 

manier revindicatie eist van de 

Wijdemeerders, dan mag ik ook 

geld eisen voor de 180 m2 die de 

gemeente al jarenlang gratis van mij 

gebruikt, dacht Gerard Kemp aan de 

Kortenhoefsedijk. Het zou een lange 

weg worden.

“De brief die veel inwoners kregen, 

kwam als een donderslag bij heldere 

hemel. Bovendien was de toon onsym-

pathiek. Dus heb ik in dezelfde stijl, 

bijna letterlijk, op 31 januari 2013, een 

brief verstuurd aan de gemeente met 

het verzoek om te betalen voor mijn 

180 m2 die ze al jaren in bezit heb-

ben” opent Gerard. Op een kort be-

richtje na dat het antwoord wat langer 

zou duren, hoorde Kemp bijna drie (!) 

jaar niets. Pas toen hij op 12 oktober 

2015 een klacht indiende over de lange 

wachttijd, kwam de zaak in een lichte 

stroomversnelling. Elf dagen later was 

er bericht dat de afdeling REO de zaak 

in behandeling zou nemen, het beloof-

de telefoontje kwam er nooit. Op 8 de-

cember van het vorig jaar antwoordde 

wethouder Frijdal dat bij ‘natrekking’ 

was gebleken dat de strook berm met 

drie bomen, twee lantaarnpalen en een 

verkeersbord inderdaad Kemps eigen-

dom was. Hij mocht het terug hebben, 

de gemeente zou het onderhoud beëin-

digen. “Terug hebben?” dacht Gerard 

“het was toch mijn eigendom?”. Over 

de stoep die vanaf de bocht met de 

Kerklaan voor hun huis loopt, was geen 

discussie mogelijk. Die wordt gebruikt 

als openbare weg met de bestemming 

‘verkeer’. Dat trottoir zou de gemeente 

zeker niet huren of kopen, omdat het 

verjaard zou zijn. 

Kemp schakelde een jurist in. “Het gaat 

mij vooral om de onrechtvaardigheid, 

plus de lakse houding van de gemeen-

te. Als inwoners onder druk worden 

gezet om gemeentegrond af te staan, 

te huren of te kopen. Dan mag je toch 

als eerzaam burger verwachten dat de 

overheid ook zijn verplichting nakomt. 

Gelijke monniken gelijke kappen, 

dacht ik.” Een gesprek met de wethou-

der leverde weinig op. Ingaan op koop 

van de grond, wilde de wethouder niet, 

omdat hij vreesde voor meer claims 

in de dorpen. Slechts dat men bereid 

was om alsnog het onderhoud van de 

bomen voort te zetten, tenzij Kemp ze 

om wil hakken. Wat hij mag doen, als 

eigenaar. “Dat zal ik niet doen, maar ik 

zit wel met de verantwoordelijkheid als 

er een ongeval gebeurt, dan ben ik aan-

sprakelijk.” Voorts vraagt Kemp zich af 

hoe het zit met de vele leidingen die 

in zijn grond lopen, hiervoor is nooit 

vergunning aangevraagd, laat staan een 

vergoeding betaald. En wat te doen met 

de lantaarnpalen?

Voor Gerard Kemp en zijn gezin is het 

nog niet afgelopen. “We zullen zeker 

Ook gemeente doet aan landjepik

bezwaar maken tegen deze oplossing. Ik kan 

heel slecht tegen oneerlijkheid.”

Wethouder Frijdal zegt dat de gemeente 

juist onrechtmatige gronden terug wil heb-

ben vanwege het rechtvaardigheidsprincipe: 

“Wij treden op voor de gemeenschap waarin 

burgers hebben betaald voor snippergroen, 

dan moeten anderen dat ook. Het gaat niet 

om de gemeente die aast op bezittingen.”

Gerard Kemp is al vast begonnen om 

de lantaarnpaal te verplaatsen

Wijdemeren heeft het grootst aantal 

WhatsApp Buurtpreventiegroepen van 

Nederland ( 26,75 per 1000 inwoners). 

Uiteraard gaat de lijst alleen uit van 

groepen die zich bij Wabp hebben aan-

gemeld en ook zijn er groepen die een 

overkoepelende regionale functie heb-

ben. Ook impliceert een grote hoeveel-

heid groepen niet dat een hele gemeente 

is afgedekt. Of er een relatie bestaat tus-

sen de buurt-apps en een verminderd 

aantal misdrijven valt nog te bezien. 

Grootste Buurtpreventie WhatsApper
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd in 

outdoor loopbaanbegeleiding.

- Individuele loopbaandagen

- Meerdaagse loopbaanreizen

06-12513085. info@dereiscoach.nl 

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

Laat gerust De Leeuw los in 

uw tuin! Tuinontwerp, -aanleg, 

-onderhoud en bestratingen. 

www.lionhoveniers.nl 
tel. 0294-253848.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk 
en (sier)bestrating. Tel. 0294-
254598. 

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

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 

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

Trompe l’oeil- en landschap
schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Bedrijfs – opslag ruimtes te 
huur Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3 
m. hoog  Beveiligd – huur p/
wk mogelijk 035-656 3517 – 
info@opslagVL.nl

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980  

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751 

Zeilvereniging Het Witte 
Huis zoekt bar personeel 

voor de za en zo. Leuk 

bijbaantje! Mail naar ka

thelijne@fotostudio71.nl

Glazenwasser nodig? Nu voor

de actieprijs van €12,50!!

Bel: 0647591759 

DenCan Nederhorst

Kwekerij Krijn Spaan

diverse groenteplanten
en zaden (ook Bio)

Voetzorg Wijdemeren
0650919719 Pedicure

Jan Vos Sierbestrating Aanleg 

tuin, vijver en schuttingen. Tel. 

0294-252794 of 06-54924508.

www.janvossierbestrating.nl

Altijd 250m2 vol 2e hands
Uit inboedels! Open elke

Vrijd. & zat. 10.00-17.00 u.
Koninginneweg 66, K’hoef.

www.inboedelsenzo.nl

Sloten & Inbraakbeveiliging
Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Woningontruiming na 
overlijden ? 035-6224216

Expositie MOOI Nederhorst
en Futen-kuikens tot 26-4

Cult.Centrum Blijklaan 1
door Ada d’Arnaud ma/vrij

van 12-17 (48 werken).

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. Voor schriftelijk 

aanleveren gaarne uw bericht sturen naar: Dunnebier Print BV, Postbus 88, 1394 ZH Nederhorst den Berg. 

Betaling uitsluitend contant op kantoor (niet bijsluiten!), Nieuw Walden 6 te Nederhorst den Berg. 

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

Nieuw Walden 6 

1394 PB  Nederhorst den Berg

 tel. 0294 25 62 00 

info@dunnebier.nl 

 www.dunnebier.nl

Wijdemeertjes
In City of Wesopa:  do. 7 apr. film, 

vr. 8 apr. muziek, zo. 10 apr. mu-

ziek, wo. 13 apr. geschiedenisles, 

do. 14 apr. film, za. 16 apr. toneel. 

Info: www.wesopa.nl

Do. 7 april is er Alzheimercafe 

Weesp om 19.30 uur in Het Hart 

van Weesp met als gast Tosca 

Niterink, schrijfster van “De Ver-

geetclub”.

Leren Bridgen en vervolgens spe-

len op donderdagavonden in De 

Bergplaats? Bridgeclub Neder-

horst. Bel 0294-254975 of 254925.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad nodigt 

alle mannen van harte uit.

Cultureel Centrum Nederhorst 

den Berg nieuwe cursussen/

lezingen/workshops www.berg-

secultuur.nl

De heren van biljartclub Keu 

60+ zoeken versterking. Op 3 

niveaus biljarten op di.-, wo.-  en 

do.middag in cafe sporthal Ei-

kenrode, Loosdrecht. Vr. vrij spe-

len. Meldt u aan: 06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten van 

Spotjes, Spotpourri, Open Atelier, 

Handwerkatelier op www.despot-

fabriek.nl

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; locatie 

Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131.

Kort nieuws

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Je paasvakantie is voorbij en weer klinkt de bel voor een wisseling van 

les in jouw school met ‘ontdekkend leren’. Als een pelgrim te midden van 

andere bedevaartgangers ga je op weg voor de volgende ontdekking.  De 

schooltrappen ervaar je als slingerende bergpaden op weg naar het nieu-

we onbekende en ongekende. Bij weer een bocht kijk je omhoog naar het 

pad boven je en dan verschijnt de ontdekking van je leven.

Leren is plotseling onbelangrijk, want je beseft dat dit gevoel toch in geen 

schoolboek staat beschreven.

Verderop in dit weekblad de oplossing.

Zoek de verschillen

School - een ontdekkingsreisVerhuisplannen 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

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

Lopers gevraagd 
voor het Weekblad 

Wijdemeren
 in Kortenhoef en 

‘s-Graveland.
 Info: 06-13667848
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Evenementen DOOR: JASPER VLAANDEREN

Op vrijdag 22 april bundelen de drie 

basisscholen in Nederhorst den Berg 

de krachten om voor het eerst geza-

menlijk de Koningsspelen te organi-

seren. Nu de bewuste dag dichterbij 

komt, groeit op de scholen het besef 

hoe leuk de op poten gezette sa-

menwerking is. “Het wordt een heel 

bijzondere dag.”

“Meestal staan de scholen in het dorp 

tegenover elkaar, zoals bij het School-

voetbaltoernooi op 13 april aanstaan-

de,” vertelt Nina Welling, leerkracht 

op de Meester Kremerschool, lachend. 

“Maar dat wordt bij de Koningsspelen 

anders en daarom is het een heel erg 

leuk idee.” Anke Herber, leraar sport 

op de Jozefschool, is het daar mee 

eens. “We doen niet veel activiteiten 

met elkaar. Dit is een gezamenlijk ini-

tiatief.” Directeur van de Warinschool 

Peter van den Doel kan zich, met ruim 

veertig jaar onderwijservaring, eigen-

lijk maar één eerder evenement herin-

neren waarbij alle drie de scholen be-

trokken waren. En dat levert meteen 

een mooie anekdote op. “In een peri-

ode waarop er enorm werd bezuinigd 

op het onderwijs zijn we een keer met 

zijn allen gaan staken bij het gemeen-

tehuis. De precieze datum heb ik niet 

meer voor ogen, maar ik denk dat het 

in het tijdperk van het eerste kabinet-

Lubbers in de jaren tachtig was.”

Op 22 april wordt die samenwerking 

dus in ere hersteld. Niet door op de 

barricades te staan voor het onder-

wijs, maar op een groots opgezette 

sportdag met ontbijt. De Koningsspe-

len sluiten daarbij naadloos aan op het 

belang van gezond eten en bewegen, 

dat de scholen uiteraard altijd aan hun 

leerlingen willen duidelijk maken. Zo 

heeft de Kremerschool in aanloop 

naar de Koningsspelen een voedings-

project, is sport een van de speerpun-

ten op de Jozefschool en organiseerde 

de Warinschool dit jaar al twee keer 

eerder een gezamenlijk ontbijt. “Op de 

dag van de Koningsspelen kunnen we 

het nog een extra feestelijk tintje mee-

geven,” aldus Van den Doel.

Organisatie

De expertise van de scholen komt 

goed van pas bij het organiseren van 

het evenement. “Hoe organiseer je een 

sportdag voor 500 kinderen? Daar 

komen veel praktische zaken bij kij-

ken, bijvoorbeeld het bedenken van 

de verschillende soorten sportclinics,” 

legt Welling uit. “Er moet ook worden 

nagedacht over het wisselen van groe-

pen tussen de clinics door, de juiste 

indeling van die groepen en het wer-

ven van ouders die willen helpen,” vult 

Herber aan. De eerste reacties zijn ge-

lukkig positief. Welling: “Ouders zijn 

enthousiast. Ze vinden het leuk dat 

de kinderen nu ook in schoolverband 

samen kunnen sporten met vriendjes 

die ze normaal alleen bij de voetbal of 

volleybal treffen. Het wordt een bij-

zondere dag.”

Bijzondere samenwerking op 22 april

Bergse basisscholen slaan handen 
ineen voor Koningsspelen

Voor het zover is, moeten de leerlingen 

echter ook nog even zwoegen op school. 

“In de dagen voor de Koningsspelen vindt 

de Cito-toets plaats. Daar is groep 8 op dit 

moment vooral mee bezig,” verduidelijkt 

Herber. Desalniettemin kijkt de organi-

satie alvast met zin vooruit naar 22 april. 

Over de reden dat een gezamenlijke activi-

teit zo lang op zich heeft moeten wachten, 

zijn de scholen eensgezind: de dagelijkse 

gang van zaken slokt al veel tijd op. “Door 

de jaren heen hebben we weleens ideeën 

gevormd om iets samen te ondernemen, 

maar daar is een enorme organisatie voor 

nodig. Het is daarom erg leuk dat de Stich-

ting Voetbalcomplex Nederhorst dit heeft 

opgepikt,” deelt Van den Doel een compli-

ment uit naar de initiator van het project. 

Koning Willem-Alexander en Koningin 

Maxima zullen helaas niet getuige zijn van 

de uitvoering. Zij hebben per brief laten 

weten niet de tijd te hebben om te kunnen 

komen.       

Aan het Noordereind 41A waar ooit 

de wasserijen en blekerijen zich aan 

de ’s-Gravelandse Vaart aaneen re-

gen, kunt u nu terecht bij Kortenhoef 

Kledingreparatie & Stomerij voor rei-

nigen en herstellen van kleding. 

Door: Herman Stuijver

Huseyin Dagli was in het Turkse Ko-

nya al lang actief als kleermaker, later 

ook in Nederland. Bijna twee jaar ge-

leden opende de heer Dagli zijn Döner 

Kebab-zaak MEY in de Meenthof, een 

andere tak van sport. Hij zag echter 

dat Wijdemeerders niet alleen verzot 

zijn op Turkse kebab en ‘kapsalons’, 

ook de ateliers van zijn landgenoten 

zijn populair. Een kort marktonder-

zoek wees uit dat er in Nederhorst 

den Berg, Ankeveen, ’s-Graveland en 

Kortenhoef geen kledingatelier is (uit-

gezonderd een aantal thuisnaaisters). 

Dagli hoorde ook van zijn klanten dat 

er behoefte was aan een goede kle-

dinghersteller en dus ging hij naarstig 

op zoek naar een plek. 

Dagli gaat niet zelf aan de slag achter 

de naaimachine, dat werk heeft hij 

overgedragen aan zijn vriend Emin 

Uzun. “Ik ben al 30 jaar kleermaker, 

ook eerst in Konya, later in Amers-

foort. Nu wil ik hier graag de mensen 

van dienst zijn” vertelt Emin. 

Voor inkorten, innemen, uitleggen, 

nieuwe rits, nieuwe voeringen in alle 

stofsoorten (ook leer, suède en bont) 

kunt u bij Emin terecht. Niet alleen 

is hij in staat om met zijn jarenlange 

vakmanschap een hoge kwaliteit te 

leveren, ook de prijzen zijn scherp. 

Een broekspijp inkorten kan al vanaf 

9 euro. En als het meezit, kunt u hem 

dezelfde dag ophalen. 

Daarnaast kunt u uw kleding laten 

reinigen, dat duurt maximaal twee 

dagen. Uw kostuums, pantalons, gor-

dijnen, dekbedden en overhemden 

neemt meneer Uzun mee in zijn auto 

naar Amsterdam, waar Stomerij Ni-

cole alles op milieuvriendelijke wijze 

stoomt. Wassen is ook mogelijk. Voor 

een gestoomde broek betaalt u € 5,95. 

Snelle service en hoge kwaliteit zijn de 

kernwoorden voor de vrienden.

De heren Dagli en Uzun denken dat 

het ook voor de forensen over het 

drukke Noordereind aantrekkelijk is 

om hun zaak te bezoeken. Parkeer-

Nu ook Turks kledingatelier in Wijdemeren
ruimte in overvloed aan de overkant. Tot 

slot hebben de heren wat plannetjes voor 

de toekomst. Zoals deze: “Wij willen een 

rek maken met tweedehandskleding die 

mensen uit de buurt gewoon mogen mee-

nemen. Er is zoveel voorraad, dat kan best. 

Wij vinden dat een winkel ook een sociale 

functie heeft.” Op 22 maart kwam de eer-

ste klant langs. Dat er nog veel klanten die 

hun kleding een tweede kans willen geven, 

langs mogen komen!

Kledingreparatie & Stomerij Kortenhoef; 

Noordereind 41A; 1213 JH ’s-Graveland; 

06- 44 97 72 13. Open: dinsdag t/m zater-

dag van 9- 18 uur. 

Huseyin en Emin achter de naaimachine

Moeders over stress
Op woensdagavond 20 april organiseert 

platform Anders Stress de thema-avond 

‘Moeders over stress in het gezin’. Twee 

moeders vertellen hun verhaal en delen 

hun ervaringen over stress en burn-out. 

De avond wordt gehouden in Wijkcen-

trum De Koepel in Hilversum (Kapittel-

weg 399/A in Hilversum) van 19:30 tot 

22:00 en is bedoeld voor moeders, vaders, 

leerkrachten en andere nieuwsgierigen.

De toegangsprijs is € 10,- inclusief koffie/

thee. Inschrijven: www.andersstress.nl/

moedersoverstress of per e-mail info@

AndersStress.nl. 
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Vernieuwd!

Bergs Kinderkopje
desembrood met
dadels en vijgen

€ 2,80 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Op 24 maart heeft hove-

nier Gè Leurs in het Sociaal 

Cultureel Centrum in 

Nederhorst den Berg een 

avond verteld over de werk-

zaamheden in de lente.

Door: Bep ten Berge

Gewapend met veel informa-

tie op papier, gereedschap en 

planten die een snoeibeurt 

konden gebruiken heeft Gè de 

aanwezigen interactief geprik-

keld tot nadenken. Alle vragen 

van de aanwezigen werden be-

antwoord en van voorbeelden 

voorzien. Handige tips vlogen 

over en weer en de ene vraag 

bracht weer inspiratie voor een 

andere vraag. Kortom de avond 

is omgevlogen. Ook het ge-

bruik van verschillende soor-

ten gereedschap is uitgebreid 

aan de orde geweest, evenals 

verschillende soorten bestrij-

dingsmiddelen en het reinigen 

van de terrastegels.

Gè heeft het snoeien van de 

rozen aan ons voorgedaan. In 

de uitgebreide informatie kun-

nen we alles thuis terug vinden 

zodat we ons niet hoeven af te 

vragen hoe het ook alweer zit. 

Ook is er naslagwerk over de 

inrichting van tuinen en het 

maken van stappenplannen. De 

avond is iedereen goed beval-

len en wellicht kunnen er  in de 

toekomst vaker deze avonden 

worden gehouden b.v. over het 

tekenen van tuinplannen. On-

danks het feit dat we al langer 

tuinieren hebben we toch veel 

nieuws geleerd. Met plezier ga 

ik aan het werk in mijn tuin om 

de lente te verwelkomen.

Lente in de tuin

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

• Oude 5, 7 en 10 duimers op pallet of losgestort 

• Diverse betonklinkers • Safari split 

• Wit-, geel en beton grind • Vulzand 

• Metselzand • Tuingrond • Gebroken puin

Middenweg 106 - 1394 AM Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 14 51- Telefax 0294 - 25 22 57

Van alle vogels die zich weer laten zien in het 

voorjaar vind ik de scholekster een hele bijzon-

dere. Met hun schelle, piepende roep hoor je ze 

komen overvliegen. Ze hebben een strak zwart-

wit verenkleed; hun fel oranje snavel en poten 

steken daar scherp bij af. Ze zijn onmiskenbaar.

Ieder voorjaar laten ze van zich horen en ne-

men ze weer hun plek in op de weilanden. Ze 

brengen meestal de winter door in het noorden 

van ons land, op de wadden. Daar is in de win-

ter iets meer te eten voor ze. Ze leven vooral van 

schelpdieren en krabben. Een aantal vertrekt in 

het voorjaar naar het binnenland, maar velen 

blijven aan de kust.

Wanneer ze in het voorjaar weer hier in onze 

weilanden komen, eten ze regenwormen als 

voornaamste voedsel. Met hun lange snavel 

prikken ze in de grond om de wormen uit de 

grond te trekken. In de winter doen ze dit op het 

strand en het wad. Ze knippen dan de sluitspier 

van een schelpdier door voordat deze dicht kan 

klappen. Zo kunnen ze het diertje uit de schelp 

te pakken krijgen. Als een schelp al dicht zit 

slaan ze deze stuk op een harde ondergrond. De 

snavel krijgt veel te verduren en slijt hard. Ge-

lukkig groeit de snavel van de scholekster ook 

met ongeveer 0,4 mm per dag. Van april tot in 

juli broeden de scholeksters. Ze leggen de 3 tot 

4 eieren in een ondiep kuiltje in het weiland. Na 

ongeveer 26 dagen komen de eieren uit en zul-

len de ouders nog een tijd de jongen voeden. 

Dit in tegenstelling tot de meeste weidevogels 

waarvan de jongen al snel voor zichzelf moe-

ten zorgen. Zeker langs de kust maar af en toe 

ook in het weiland zie je een groepje bij elkaar. 

Ze zitten dan allemaal met de snavel de zelfde 

kant op en op ongeveer een meter van elkaar 

vandaan. Dit doen ze om elkaar niet in de weg 

te zitten als ze moeten vluchten. Wanneer ze 

vluchten gaat dit met veel kabaal. 

Ze zijn erg territoriumvast en beschermen hun 

leefgebied met veel geluid. Door dit sterke ter-

ritoriumgedrag is het zeker in de winter lastig 

voedsel te vinden. Door de intensive visserij is 

veel voedsel als kokkels en mosselen verdwe-

nen. De visserijwet is aangepast maar de plek-

ken waar nu weer wat meer schelpdieren zijn 

wordt maar moeilijk gevonden door de schol-

ekster. Ze  keren terug naar dezelfde plek, hun 

plek, waar nu dus minder te eten is. De aantal-

len scholeksters lopen nog steeds behoorlijk te-

rug in Nederland. Ook tijdens het broedseizoen 

sneuvelen nog heel wat nesten door te vroeg 

maaien en mestinjectie. Veel boeren doen al erg 

hun best rekening te houden met de weidevo-

gels maar voor de scholekster heeft dit nog niet 

het gewenste resultaat.

Ieder voorjaar zie ik gelukkig nog scholeksters 

wat betekent voor ons dat het echt voorjaar is. 

Een bijzonder mooie en drukke vogel die als 

een stripfiguur in net pak aftekent in het groene 

gras. De natuur is zo mooi.

De natuur is zo mooi
Mirjam de Hiep was boswachter en schaapherder. 

Met partner Mark, de kinderen Suzanne en Gijs en 

bordercollie Loes trekt ze er vaak op uit. 

Haar liefde voor de natuur is zo groot dat ze die 

graag op de lezer wil overdragen. Verhalen vol 

verbazing, verwondering en ontroering.

Herrieschoppers ,maar wat zijn ze mooi...
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Muziek

De leden van ’t KOOR! ondertitelden 

hun lustrumconcert met ‘Une belle 

histoire’. Het moet haast wel een 

mooie 5-jarige geschiedenis zijn ge-

weest met veel ups en weinig downs, 

want het plezier in het zingen spatte 

er van af. Een volle zaal in het Muziek 

Centrum van de Omroep genoot za-

terdag jl. van een afwisselend con-

cert. 

Na een sfeervolle opkomst op een pi-

anodeuntje vanuit de coulissen gingen 

de spots aan en kon iedereen de 78 (!) 

zangeressen en zangers in volle glorie 

ontwaren. Een machtig gezicht! Jam-

mer dat het licht zo spaarzaam was 

afgesteld waardoor de gezichten van 

de zangers op de eerste twee rijen niet 

goed te zien waren. Het geluid was 

echter optimaal toen het bekende ‘Une 

belle histoire’ van Michel Fugain werd 

vervolgd door een medley uit Porgy 

& Bess. Geheel in het zwart zoals pre-

sentator Paul van de Heuvel, lekker 

losjes, opmerkte. En ach, dat de eerste 

tonen van de klarinet wat schor waren, 

deed niets af aan de intensiteit van de 

songs van Gershwin. Bij het eerste pi-

ano intermezzo van pianiste Ludmila 

de Klerk- Tokareva en dirigent Michiel 

van Laarhoven sprong de variatie in het 

oog. Eerst een langzaam quatremains 

(Dromen), daarna een opgewekte Mars 

van Gavrilin. Bij The Rhythm of Life 

was ’t KOOR goed op dreef, heel ex-

pressief met gebaren en ritmisch stam-

pen. De 13 bassen en tenoren konden 

in dit stuk goed op tegen de overvloed 

aan vrouwen (65), wat bij andere num-

mers niet altijd uit de verf kwam. De 

oproep in het programmaboekje dat 

er ‘mannen gezocht’ werden, bleek ook 

tijdens dit concert een noodkreet, want 

soms klonken de tenoren en/of bassen 

tamelijk zwak. 

Na de musicalmedley tussen de Sound 

of Music en Oklahoma was er een ont-

roerend mooi Ave Verum Corpus. Zo 

zuiver meerstemmig. Hieruit bleek dat 

Michiel van Laarhoven op zijn koor-

leden niet alleen het geijkte musical-

repertoire kan overbrengen, maar ook 

klassieke liederen beheersen ze tot op 

de laatste noot. Tussendoor waren er 

ook optredens van Dansstudio Van 

Harten, een leuke ondersteuning van 

de liedjes en soms een gedurfd optre-

den van een duo of zestal. 

Na de pauze, met gratis drankje, kwam 

’t KOOR goed op stoom. De zwarte 

kostuums waren verruild voor jeans en 

wit. Dat samen in een koor zingen een 

metafoor voor het leven kan zijn, met 

liefde, verdriet, isolement en saamho-

righeid, weten we allemaal uit de film 

‘As it is in Heaven’. Of dat bij deze club 

zangers en zangeressen het geval is, 

zal ongetwijfeld. In ieder geval toonde 

de energie bij Gabriella’s Song en The 

Lion King aan dat zingen bevrijdend 

is. Overigens vormde het combo met 

drummer Carlo Balk, bassist Theo 

Dusseldorp en klarinettist Jasper Lok-

horst een onopvallende maar belang-

rijke ondersteuning naast de vaste 

’t KOOR! al 5 jaar plezier in zingen

DOOR: HERMAN STUIJVER

begeleidster op piano Ludmila de Klerk- 

Tokareva. Het fabelachtige intro van de 

Freddy Mercury-song ‘Somebody to Love’ 

bezorgde iedereen kippenvel. Bij de slot-

serie van ABBA melodieën zongen Corry 

Goedemans en Jolanda Som de Cerff fraaie 

solopartijen. En overheerste het gevoel dat 

samen zingen ook na vijf jaar nog steeds 

heerlijk is. Het vonkje van ‘Thank you for 

the Music’ sprong over op het publiek dat 

blij en tevreden huiswaarts keerde. Op naar 

het 10-jarig jubileum. 

Foto: met dank aan Theo Klein Woud

Zaterdag 16 april geeft Crescendo haar 

jaarlijks donateurs concert. Het thema 

van dit concert is ‘Change’. Het thema 

zegt het al, soms wil je wat anders, iets 

wat vooral de drumband laat zien. 

Maar niet alleen de drumband doet 

mee, ook het blazersensemble, de bla-

zersklas van de Meester Kremerschool 

en de blokfluitgroep doen mee. Muziek 

door en voor jong en oud dus!! U bent 

allen van harte welkom. Het concert 

vindt plaats in het Spieghelhuys en be-

gint om 19.30 maar de zaal is al open 

vanaf 19.00 zodat u de avond kunt be-

ginnen met een lekkere kop koffie. De 

entree voor donateurs en kinderen tot 

12 jaar is gratis, vanaf 12 jaar €5,-. 

Wij hopen u allen te zien. 

Voorjaarsconcert Crescendo    

Donderdagavond 31 maart speelde 

de familie Zemtsov - altviolisten - de 

sterren van de hemel in het Oude 

Kerkje in Kortenhoef op uitnodiging 

van de Stichting Kunst aan de Dijk. 

Het kerkje was tot de laatste stoel 

bezet met snarenminnend publiek. 

Door: Micaela van Rijckevorsel

Bij de inleiding werd verteld dat de 

Zemtsovs oorspronkelijk uit Rusland 

afkomstig zijn en eerder op het Prin-

sengrachtfestival in Amsterdam suc-

cessen oogstten. Het plezier waarmee 

vader, moeder, dochter en oom sa-

menspeelden was duidelijk zichtbaar 

en voelbaar. De pater familias, groot-

vader Zemtsov, was aanwezig in de 

zaal en zichtbaar trots op zijn familie. 

Voor de pauze werden stukken ge-

speeld, speciaal gecomponeerd voor 

vier altviolen, waaronder een schrille 

maar prachtige Nocturne van Max 

von Weinzierl, gevolgd door een Fan-

tasy Quartet van de minder bekende, 

maar daarom niet minder spannende 

York Bowen. Componist Arno Werk-

man was aanwezig bij het concert. Hij 

verscheen ten tonele nadat zijn Suite 

voor 4 altviolen was uitgevoerd. Werk-

mans composities zijn en worden re-

gelmatig uitgevoerd in binnen- en 

buitenland door grote musici. In 1992 

componeerde hij o.a.  muziek voor 

Prinsjesdag; zijn Intermezzi werden 

door leden van het Residentie Orkest 

Zemtsov Altvioolkwartet groeide uit tot Kwintet
in het bijzijn van H.M. Koningin Beatrix 

in de Ridderzaal uitgevoerd. In februari 

2000 werd de première van Alice in Won-

derland, gebaseerd op het boek van Lewis 

Carroll, uitgevoerd in het Stedelijk Muse-

um te Amsterdam door Emmy Verhey en 

Camerata Antonio Lucio. 

Behalve de voor het Kunst aan de Dijk pu-

bliek min of meer onbekende Werkman, 

werd na de pauze een stuk van componiste 

Vanessa Lann uitgevoerd, speciaal gecom-

poneerd voor de jongste telg, Alexander, 

waarin de Zemtsovs van Kwartet opeens 

veranderden in een Kwintet. Het concert 

werd afgesloten met een bruisende tango 

en milonga van Astor Piazzolla, dat tevens 

een toegift werd. Het is verfrissend om te 

zien hoe Kunst aan de Dijk haar publiek 

altijd weer weet te verbazen en te verwon-

deren, en haar een blik gunt op nieuwe 

componisten, niet altijd de gemakkelijkste, 

maar nieuw en verrassend.

Bibliotheek Hilversum
Dinsdag 12 april 19.30 tot 20.30 uur: 

Afscheid en Herinnering dichtbij. Een 

lezing rondom de komst van een klein-

schalig crematorium in het ontwerp van 

Dudok. Deze lezing is gratis, aanmelden 

is niet per se nodig. Verder heeft de Bi-

bliotheek Hilversum een vaste program-

mering van activiteiten, spreekuren, 

Senveractiviteiten etc. Meer info: www. 

bibliotheekhilversum.nl
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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

Vanaf 01-02-2016 te huur aangeboden in Ankeveen op Ind. Terrein “De Slenk”

Magazijn/productie ruimte + evt. buitenterrein – kantoor ruimte.

- Ca. 600 m2 (ca. 25m X 24m)
- Ca. 7 m hoog
- Compleet kolomvrije overspanning
- Overheaddeur ca. 5 m + aparte loopdeur
- Dichte/gevlinderde betonnen vloer
- Goede toegang door ruim buitenterrein

Voor meer informatie of bezichtiging:

035-656 3517 / info@verhuizers.nl

* 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

Op zondagavond 10 april om 

19.30 zal er weer een zang-

dienst worden gevierd in het 

NH kerkje aan het Noorder-

einde in ‘s-Graveland. Omdat 

christenen door de eeuwen 

heen onderweg zijn met God, 

zijn er vele mooie pelgrimslie-

deren geschreven. Vandaar dat 

de zangdienstcommissie dit 

keer het thema “Met God op 

reis” heeft gekozen. Tijdens de 

viering reizen we door vele tij-

den en plaatsen in ons leven; 

door de nacht (van strijd en 

zorgen), door de wereld (gaat 

een woord), ik wandel in het 

licht (met Jezus) en (ik ben 

reizend) naar die stad. Maar 

altijd in de vaste wetenschap: 

wat de toekomst brenge moge, 

mijn geleidt des Heren hand.

Tijdens de dienst zullen wij 

luisteren naar Praise Loos-

drecht dat onder leiding van 

Kees Grobecker zes prachtige 

liederen bij dit thema zal la-

ten horen. De schriftlezingen 

worden verzorgd door Wim 

Molleman en onze organist is 

Jan Broekhuis. Wilt u de dienst 

(live of later) thuis beluisteren 

via www.hervormdegemeen-

tesgraveland.nl,  bel dan even 

met Yvar Steketee (035 – 656 

45 21) voor de liturgie. Via 

hem kunt u ook vervoer naar 

de kerk aanvragen. Wij horen 

en zien u graag op zondag 10 

april om 19.30, Noordereinde 

14 in ’s-Graveland.

Met God op reis

Op 9 april gaan de kinderen bij 

de Spotjes grote schilderijen 

maken. Met allerlei kleuren 

verf, grote en kleine kwasten 

maken zij fraaie kunstwerken. 

Overal om ons heen begint er 

al meer kleur te komen in de 

natuur. De lammetjes en scha-

pen staan in de wei tussen de 

witte en gele bloemetjes. In het 

gras staan de gekleurde kro-

kussen en bij je ouders of oma 

en opa beginnen vast ook  de 

eerste bloemen te voorschijn te 

komen. Kleur, daar gaat het bij 

deze Spotjes op 9 april over. De 

kinderen mogen zoveel moge-

lijk verfkleuren kiezen en ge-

bruiken. Het Spotjesteam zorgt 

voor de materialen en heel veel 

grote vellen karton. 

We starten om 9.30 u. in de 

Vuurtoren op de bovenverdie-

ping van Kidswereld, Platanen-

laan 3. Het programma duurt 

tot 11.30 u. en de kosten zijn 

€3. Voor drinken en wat lekkers 

wordt weer gezorgd. Doen jul-

lie oude kleren aan of neem je 

een verfschortje mee? Zonodig 

heeft het team ook wat oude 

overhemden. Alle kinderen die 

in maart hun handafdruk in de 

klei hebben gezet kunnen deze 

ook mee naar huis nemen. Ze 

zijn prachtig geworden!

We kijken weer uit naar jullie 

komst, vrienden en vriendin-

nen zijn ook van harte welkom. 

Tot zaterdag 9 april. 

Spotjes, 

April doet wat wij willen

Activiteiten

Op donderdag 14 april gaat de 

Zonnebloem, afdeling KAG, in 

’t Vossenhol in Oud Valkeveen 

een pannenkoek eten. Het the-

ma is: even gezellig met elkaar 

en bijpraten. 

We verzamelen vanaf 11.15 

uur bij Veenstaete, om 11.30 

uur vertrekken wij met een 

aantal privéauto’s naar Oud 

Valkeveen om daar gezellig 

met elkaar te eten en weer eens 

bij te praten. We beginnen met 

een drankje, koffie, fris, daarna 

kiezen we een pannenkoek, 

drie ingrediënten, tot slot een 

drankje en een ijsje toe. Er is 

een keuze uit zeker 20 soorten 

pannenkoeken, u vindt op de 

kaart zeker iets van uw gading. 

De Zonnebloem garandeert 

een gevulde maag. 

Na afloop rijden we weer te-

rug naar Veenstaete, wij ver-

wachten omstreeks 14.00 uur 

weer terug te zijn. 

Prijs per gast: € 15, deze kosten 

worden na uw aanmelding bij 

u thuis opgehaald. Aanmelden 

kan tot maandag 11 april bij 

Jan Nijnuis, tel. 035-656 20 73, 

graag tussen 18 en 19  uur.

Pannenkoek eten met 
de Zonnebloem 
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Op dinsdagavond 12 april organiseert 
Roosdom Tijhuis, in samenwerking met de 
gemeente, een inloopavond over de ge-
plande woningbouw en herinrichting van 
het openbaar gebied op de locatie van het 
voormalig Trefpunt in Oud-Loosdrecht. 

De inloopavond is van 19.00 tot 20.15 uur in basisschool 
De Catamaran in Oud-Loosdrecht (Bleekveld 1). Tijdens 
de inloopavond worden de schetsontwerpen gepresen-
teerd en zijn er vanuit Roosdom Tijhuis en de gemeente 
vertegenwoordigers aanwezig om de plannen toe te 
lichten en uw vragen te beantwoorden. U bent van 
harte welkom! 

Meer informatie
Meer weten over het bouwplan? Kijk dan op 
www.roosdomtijhuis.nl/project/oud-loosdrecht-oppad. 

Wijdemeren Informeren 6 april 2016

Kort
Werkzaamheden begraafplaatsen
Op de algemene begraafplaatsen in Ankeveen

en Kortenhoef is de grondwaterstand te hoog

om nog volgens de Wet op de Lijkbezorging diep

te kunnen begraven. Een groot gedeelte van de

graven is daardoor onbruikbaar geworden. De

gemeente neemt hiervoor maatregelen, om te

voorkomen dat er op beide begraafplaatsen 

onvoldoende capaciteit komt. Deze starten na 

de zomervakantie. Rechthebbenden van de be-

trokken graven zijn onlangs via een brief over de 

werkzaamheden geinformeerd. Kijk voor meer 

informatie op www.wijdemeren.nl/begraven.

Subsidie verwijderen asbestdaken
Vanaf 1 januari 2024 geldt een landelijk verbod

op asbestdaken. Sinds 2016 is hiervoor de

‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ voor

bedrijven, particulieren en instellingen van kracht.

De subsidieregeling loopt tot 1 januari 2020. De

subsidie bedraagt € 4,50 per m2 met een maxi-

mum van € 25.000,- per adres. Meer informatie

over deze subsidieregeling en voorwaarden kunt

u vinden op de website van de Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl.

Vervanging bomen Loosdrecht
De gemeente vervangt drie honingbomen, te-

genover de Schouw 28 / 30 en 32 in Loosdrecht. 

De bomen zijn ziek en geven veel wortelopdruk. 

De vervanging van deze bomen stond gepland 

voor de toekomstige herstructurering. Vanwege 

het participatieproject in het plantsoen tegenover 

de huisnummers 13 en 15, hebben een aantal 

bewoners verzocht de bomen eerder te vervan-

gen en de straat gezamenlijk op te knappen. De 

werkzaamheden starten in de week van 4 april. In 

de week van 11 april wordt de bestrating hersteld. 

Vanuit het participatiebeleid plaatsen de bewoners 

van de Schouw 30 en 32 drie plantenbakken met 

siergrassen en heisoorten op de plekken waar de 

bomen verdwijnen. Zij zorgen vervolgens ook voor 

het onderhoud. 

Raadgevend referendum
Vandaag is er een landelijk raadgevend referen-

dum over de wet tot goedkeuring van de asso-

ciatieovereenkomst tussen de Europese Unie en 

Oekraïne. De stembureaus zijn open van 07.30 

uur tot 21.00 uur. U kunt in Wijdemeren in alle 

vertrouwde stembureaus stemmen.

Volg ons @gemwijdemeren

Woensdag 20 april om 19.30 uur organi-
seert de gemeente, samen met Coalitie 
Erbij, in het gemeentehuis een bijeenkomst 
tegen eenzaamheid. 

Het doel is belanghebbenden bij elkaar te brengen. 
Verschillende verenigingen,  vrijwilligersorganisaties en 
zorgverleners hebben een uitnodiging ontvangen. Heeft 
u goede ideeën over hoe iedereen te betrekken en sa-
men activiteiten op te zetten? U bent van harte welkom! 
Aanmelden kan via e-mail: ra.zoetmulder@wijdemeren.nl 
met als onderwerp ‘aanmelding’. 

Cijfers
8% van de Nederlanders voelt zich ‘matig’ eenzaam, 

30% zelfs ‘sterk’ eenzaam. Door vergrijzing, ontkerkelij-
king en verdergaande individualisering dreigt het aantal 
eenzamen verder toe te nemen. Het gevoel van niet 
‘erbij’ horen speelt onder alle leeftijden en kan leiden tot 
lichamelijke klachten en slapeloosheid. Het leidt vaak tot 
gezondheidsproblemen.

Wethouder
Wethouder Betske van Henten vindt het belangrijk dat 
Wijdemeren hier aandacht aan geeft: “Veel mensen voe-
len zich eenzaam, maar niemand praat hier graag over. 
Toch is eenzaamheid een groot persoonlijk en maat-
schappelijk probleem. Het wordt tijd dat we eenzaamheid 
uit de taboesfeer halen. Dat doen we samen met vrijwilli-
gers, zorgorganisaties, kerken, scholen en verenigingen.“

”Het wordt tijd dat we eenzaamheid uit de taboesfeer halen”

Conferentie ‘Samen tegen 
eenzaamheid’

Inloopavond woningbouw 
Oud-Loosdrecht
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Als u te weinig geld heeft om rond te ko-
men, komt u misschien in aanmerking voor 
een bijstandsuitkering. U ontvangt dan een 
bijstandsuitkering, totdat u weer genoeg 
inkomen heeft. Eén van de voorwaarden 
voor een bijstandsuitkering is dat u op ver-
zoek een tegenprestatie levert, zoals vrij-
willigerswerk.

Rensa Degenkamp uit Kortenhoef is één van de personen 
die gevraagd werd om een tegenprestatie te leveren. Zij 
doet nu vrijwilligerswerk als afwashulp in de Brasserie van 
Veenstaete, een appartementencomplex voor ouderen. 
Rensa: “Ik heb jarenlang gewerkt als secretaresse in de 
makelaardij en advocatuur. Tijdens de recessie verloor 
ik mijn baan en kwam ik niet meer aan het werk.” De 
gemeente en Rensa keken vervolgens samen naar de 
mogelijkheden. “Ik werk nu een paar uur per week als 
afwashulp bij de Brasserie in Veenstaete. Ik vind het echt 
leuk om te doen! Ik sta nu dicht bij de mensen. Ook be-
ginnen mensen op straat spontaan een praatje met me, 

waarin ze hun dankbaarheid uitspreken voor mijn inzet.”, 
aldus Rensa. Ook Sandra van Vliet, kok in de Brasserie, is 
lovend over Rensa: “Rensa is een echte duizendpoot. Ze 
helpt ons met van alles en denkt overal aan. We zijn echt 
ontzettend blij met haar!”.  

Rensa probeert naast haar vrijwilligerswerk ook nog bij te 
blijven voor de arbeidsmarkt: “Ik doe het vrijwilligerswerk 
ook voor mezelf. Ik kom echt tot rust. Dat helpt me bij 
mijn zelfstudie. Ik heb namelijk wat studieboeken aange-
schaft, waarmee ik mijn kennis bijspijker over het secre-
taressevak. Daarnaast wil ik binnenkort wat lessen volgen 
aan de Open Universiteit. Ik vind namelijk dat je jezelf wel 
moet blijven inzetten, om bij te blijven.” 

Over de tegenprestatie, zegt Rensa: “Toen ik nog geen 
vrijwilligerswerk deed, zeiden mensen tegen mij ‘je bent 
nog jong, je kunt toch gewoon werken?’. Ze begrepen 
niet dat ik juist ontzettend graag wilde werken, maar dat 
ik gewoon niet aan het werk kwam. Met het vrijwilligers-
werk kan ik die twijfel nu ook bij anderen wegnemen en 

laten zien dat ik van werken hou! De gemeente heeft 
me hierin prima begeleid. Ik voel me gerespecteerd door 
zowel de gemeente als de gemeenschap.”

Meer informatie
Meer weten? 
Kijk op www.wijdemeren.nl/bijstandsuitkering.

Iets terugdoen voor een uitkering

Op zoek naar een betrouwbare en betaal-
bare hulp? Kijk op schoonthuis.nl en maak 
gebruik van het speciale aanbod voor in-
woners van Wijdemeren. Wie hulp regelt 
via schoonthuis.nl, ontvangt een bijdrage 
in de kosten. Het maakt niet uit of u jong of 
oud bent, alleenstaand of een gezin heeft, 
gezond bent of minder mobiel. Het aanbod 
geldt voor iedereen. 

Schoonthuis.nl
Op schoonthuis.nl vindt u schoonmaakbedrijven die 
hulpen aanbieden in Wijdemeren. Via de website vraagt 

u snel en eenvoudig een offerte aan. U bepaalt zelf het 
aantal uur per week. Per uur betaalt de gemeente een 
bijdrage van € 10 aan het schoonmaakbedrijf. De rest 
van het bedrag betaalt u zelf. U krijgt dus één overzich-
telijke rekening waarop de bijdrage van de gemeente al 
is verwerkt. De bijdrage geldt voor maximaal 4 uur per 
week. Wie gebruik maakt van een hulp via schoonthuis.nl 
weet zeker dat deze hulp werkt voor een werkgever met 
goede arbeidsvoorwaarden. 

Gemeente stimuleert huishoudelijke hulp 
Met subsidie van het Rijk stimuleert Wijdemeren, samen 
met andere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, de 
vraag naar huishoudelijke hulp. Betske van Henten, 
wethouder wonen, welzijn en (jeugd)zorg: “Voor veel 
mensen draagt een huishoudelijke hulp bij aan hun onaf-
hankelijkheid. Met de Rijkssubsidie kunnen we inwoners 
tegemoet komen in de kosten voor een huishoudelijke 
hulp. Deze regeling is voordelig voor iedereen. Voor u is 
het extra aantrekkelijk om iemand te vinden die u helpt 
bij het huishouden. De huishoudelijke hulp heeft een 

baan met goede arbeidsvoorwaarden. En bovendien blijft 
er werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen in onze 
regio.”

Meer weten? 
Ga naar schoonthuis.nl voor een hulp in de huishouding.

Zelfstandig met hulp 
Bent u door een ziekte of beperking niet in staat om 
uw huishouden zelf te regelen? Dan kunt u altijd 
aankloppen bij de gemeente voor ondersteuning 
vanuit de Wmo. Voor de hulp betaalt u, afhankelijk 
van uw inkomen, een eigen bijdrage. Naast de on-
dersteuning vanuit de Wmo kunt u gebruik maken 
van schoonthuis.nl om extra uren huishoudelijke 
hulp in te huren. Hebt u een hulpvraag vanwege 
een ziekte of beperking? Bel dan 14 035 voor de 
mogelijkheden of vul het hulpvraagformulier in op 
onze website.

Betrouwbare en betaalbare hulp via schoonthuis.nl

Op maandag 11 april organiseert de ge-
meente een inloopavond van 19.00 tot 
21.00 uur in het Spiegelhuys in Nederhorst 
den Berg over de herinrichting van het 
dorpsplein. 

Eind 2014 is een burgerinitiatief bij het bestuur van de 
gemeente ingediend om iets in de gemeente te doen om 
Willie Das te herinneren. Willie Das was een bijzonder 
gewaardeerd en actief persoon, grondlegster en motor 
van tal van activiteiten en initiatieven. Mede ter nage-
dachtenis aan Willie Das is sindsdien een werkgroep van 
bewoners en ondernemers uit Nederhorst den Berg bezig 

met de plannen voor de herinrichting van het plein. De 
werkgroep heeft vervolgens samen met de gemeente een 
voorlopig ontwerp gemaakt. Het voorlopig ontwerp is 
gereed en willen we graag aan inwoners en ondernemers 
van Nederhorst den Berg laten zien tijdens een inloop-
avond. 

Aanpassen verkeersgebied
De gemeente wil ook het verkeersgebied om het binnen-
plein heen aanpakken: de parkeerplaatsen, de wegen en 
het groen. Hier is nog geen ontwerp voor gemaakt. We 
horen tijdens de inloopavond graag welke ideeën u heeft 
voor dit gedeelte van het plein en welke probleempunten 

hier eventueel spelen rond parkeren, verkeersveiligheid, 
logistiek of andere zaken. Dat nemen we mee bij het ma-
ken van een ontwerp voor dit gedeelte van het plein.

11 april: inloopavond voorlopig ontwerp 
dorpsplein Nederhorst den Berg

Sandra aan het werk in de Brasserie waar Rensa vrijwilligerswerk verricht.

Een impressie van het dorpsplein.
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Breukeleveen
-Herenweg 9: vergroten terras (22.03.16)
-Herenweg 12a: vervangen stallingloods (15.03.16) 
’s-Graveland
-Leeuwenlaan 42: brandveilig gebruik hoofdhuis (23.03.16)
-Oude Meentweg 2: maken theeschenkerij (15.03.16)
Kortenhoef
-Bernard van Beeklaan 67: plaatsen dakkapel (21.03.16)
-Moleneind 77: vervangen achterpuien, vergroten terras en garage 
(22.03.16)
Loosdrecht
-De Kreek 25: wijzigen dakbedekking (25.03.16) 
-Nieuw-Loosdrechtsedijk 19: tijdelijk plaatsen units (19.03.16)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 191: uitbreiden dakverdieping woning 
(21.03.16) 

-Oppad 2: bemalen ten behoeve van ontgraving (15.03.16)
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 6: vernieuwen damwand en steiger 
(30.03.16)

-Rading 1: aanleggen van 16 parkeerplaatsen (23.03.16)
Nederhorst den Berg
-De Boomgaard: bouwen bedrijfsgebouw (29.03.16)
-Eilandseweg 16: bouwen opslagloods (22.03.16) 
-Eksterlaan 2: vergroten woning (15.03.16)
-Hinderdam nabij nr. 22: tijdelijke ligplaats woonark (17.03.16)
-Vaartweg 3; verbouwen twee bestaande woningen (24.03.16)

Informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 557. 
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
Kortenhoef
-Kerklaan 22: plaatsen dakkapellen (29.03.16)
-Kortenhoefsedijk 74: wijzigen gevel (16.03.16)
Loosdrecht
-Bloklaan 5: realiseren drijvend zonne-energiesysteem (29.03.16)
-Eikenlaan 49: plaatsen dakkapel (23.03.16)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 245: plaatsen tuinhek, potdekselen van twee 
gevels en wijzigen constructie (23.03.16)

-Oud-Loosdrechtsedijk 11 a: verhogen kap woning (30.03.16)
-Van Mijndenlaan 42: plaatsen dakkapel (24.03.16)
-Vrijheid 15: plaatsen dakkapel (29.03.16) 
-Sectie F 1129: vernieuwen beschoeiing (21.03.16)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvragen met zes weken verlengd:
Loosdrecht
-Frans Halslaan 16: plaatsen tuinberging 
-Nieuw-Loosdrechtsedijk 276: realiseren steiger, slipway en damwand 
Nederhorst den Berg
-Dwarsweg 18 a: vervangen werkplaats met opslagruimte 

Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing 
bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied 
Noordoost - 2012
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken het volgende 
bekend. Op 28 mei 2015 heeft de raad van de gemeente Wijdemeren 
het bestemmingsplan ‘Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost – 2012’ 
gewijzigd vastgesteld. Op 7 juli 2015 heeft Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord Holland een reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 lid 6 van 
de Wet ruimtelijke ordening op dit plan gelegd. De aanwijzing zag op 
de volgende onderdelen:

-Wijzigingsbevoegdheid ruimte voor ruimte (artikel 3.6.4 en 4.6.4);
- Oud-Loosdrechtsedijk 24, de bestemming “bedrijf”, de functieaandui-
ding “opslag” en “bedrijfswoning uitgesloten”, de bouwaanduiding 
“specifieke bouwaanduiding - beperkte oppervlakte” en het bijbeho-
rende artikel 5.2.1 sub c.

Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing
Op 8 maart 2016 heeft voornoemd college besloten de aanwijzing, voor 
zover het betreft de bedrijfsbestemming aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
24 te Loosdrecht in te trekken. Het gaat hier niet om het planologisch 
mogelijk maken van een nieuwe ontwikkeling, maar om het bestemmen 
van een bestaande vergunde situatie. 

Deze intrekking heeft tot gevolg dat de bedrijfsbestemming ter plaatse 
van  Oud-Loosdrechtsedijk 24 weer deel gaat uitmaken van het bestem-
mingsplan ‘Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost – 2012’, zoals door 
de gemeenteraad van Wijdemeren op 28 mei 2015 is vastgesteld. 

Inzage
Het intrekken van de reactieve aanwijzing, het bestemmingsplan en de 
hierbij behorende stukken liggen met ingang van 7 april 2016 voor ie-
der gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het plan inzien via onze web-
site www.wijdemeren.nl, via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code 
NL.IMRO.9927.GIRABPlglsdno2012-VG01) en in het gemeentehuis 
(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 
uur) aan de Rading 1, Loosdrecht.

Beroep
Tegen het onderdeel van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 
dat door de intrekking van het aanwijzingsbesluit door gedeputeerde 
staten van Noord-Holland alsnog deel uitmaakt van het bestemmings-
plan (locatie Oud-Loosdrechtsedijk 24), kan gedurende de termijn van 
terinzageligging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, 
door:

- belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 
hebben ingediend;

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdens 
de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze 
in te dienen;

- belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend tegen wijzigingen die 
bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft 
geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking 
treedt, kan degene die beroep heeft ingesteld gedurende de beroepster-
mijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Het besluit 
van de gemeenteraad treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek 
is beslist.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 
Verplaatsing agrarisch bedrijf Juliana-
Berhardplein/Eilandseweg Nederhorst den Berg
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat het 
voorontwerpbestemmingsplan “Verplaatsing agrarisch bedrijf Juliana-
Bernhardplein/Eilandseweg” te Nederhorst den Berg voor inspraak ter 
inzage gaat.

Het plan
Het agrarische bedrijf wordt verplaatst naar de Eilandseweg. De grond 
is gelegen tussen de Torenweg en het perceel Eilandseweg 26a. De 
vrijkomende locatie aan het Juliana-Bernhardplein wordt benut voor de 
bouw van 12 woningen en bijbehorende infrastructuur. Het plangebied 
wordt ontsloten op de Torenweg. De twee aanwezige bedrijfswoningen 
(Juliana-Bernhardplein nrs. 6 en 7) worden burgerwoningen.

Inzage
Het voorontwerp ligt ingaande vrijdag 8 april 2016 gedurende een 
termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis 
(afdeling RO), Rading 1 te Loosdrecht van 08.30 - 12.30 uur. Het 
bestemmingsplan kan eveneens worden ingezien op de website van 
de gemeente: www.wijdemeren.nl (bestemmingsplannen/bestemmings-
plannen in voorbereiding).

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de 
heer F. Lieste van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 
(035) 65 59 446.

Reacties
Gedurende de inzagetermijn kunnen reacties schriftelijk worden inge-
bracht bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 190, 
1230 AD LOOSDRECHT. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen 
tevens mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een 
afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (035) 65 59 557.

Ontwerpbestemmingsplan Horstermeer 
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
Horstermeer en de hierbij behorende stukken ter inzage worden gelegd.

Het plan
In het kader van de herziening van bestemmingsplannen in Wijdemeren 
is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de Horstermeerpolder 
(incl. rioolwaterzuiveringsinstallatie) te Nederhorst den Berg.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken lig-
gen met ingang van 7 april 2016 gedurende een termijn van zes weken 
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling op werkdagen van 08.30 – 12.30 uur). 
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is tevens 
in te zien op de website van de gemeente www.wijdemeren.nl 
(bestemmingsplannen/bestemmingsplannen in voorbereiding) en 
op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schrif-
telijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 
naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht 
aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze 
of het inwinnen van informatie kan contact op worden genomen met de 
heer F. Lieste van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, die telefonisch 
bereikbaar is onder nummer (035) 65 59 446. De inspraakprocedure is 
afgerond.

Verleende vergunningen/ontheffingen APV 
en Bijzondere Wetten
Kortenhoef
- W. Pouw, parkeerterrein Sporthal De Fuik, Zuidsingel, rommelmarkten 
op 16 mei en 28 augustus 2016 (29.03.16)

Loosdrecht
- Stichting SLOEP, Monument rotonde Molenmeent / Oud- en Nieuw-
Loosdrechtsedijk, Dodenherdenking op 4 mei 2016, 2017, 2018, 2019 
en 2020 (24.03.16)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tus-
sen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij cluster Vergunningen). 
Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen. 

Kennisgeving Incidentele Festiviteiten
Loosdrecht
-Hilversumse Mixed Hockey Club, ’t Jagerspaadje 24, op 9 april 2016
- Hilversumse Mixed Hockey Club, ’t Jagerspaadje 24, op 15 en 16 mei 
2016

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Meldingen APV en Bijzondere Wetten
Kortenhoef
- Sint Antonius van Padua parochie, Kerklaan 24, Parochiefeest op 12 
juni 2016

Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Tijdelijke verkeersmaatregel
Houd rekening met de volgende verkeersmaatregelen in verband met de 
kermis in Kortenhoef.
Maandag 11 tot en met maandag 18 april 2016 is de 
Parklaan afgesloten.
Deze afsluiting geldt niet voor het bestemmingsverkeer voor de Van 
Heumenhof en de Anton Smeerdijkgaarde. Het is hierbij echter niet 
toegestaan auto’s te parkeren op de Parklaan. Fietsen moeten op de 
Parklaan worden geplaatst tegen de daarvoor bestemde hekken.

Colofon
Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht 
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl 
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak, inzien in 
het gemeente- huis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via 
telefoonnummer: (035) 65 59 557.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen haakjes) 
kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het indie-
nen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzie-
ningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u 
een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 
190, 1230 AD Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 59 557. Het indienen 
van een zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van 
het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

 Officiële bekendmakingen 6 april 2016 Wijdemeren Informeren
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Zoek de verschillen

Oplossing

Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) op-

sturen voor vrijdag16.00 uur en 

voor de weekendactiviteiten is 

de sluitingstijd: zondag 20.00 

Kopij

KAN Nieuws 
april

Door: Willeke Veens – van der Wal & Wil van Erp

Pasen

Afgelopen week hebben ve-

len van u waarschijnlijk Pasen 

gevierd. Wat u mogelijk niet 

weet, is gedurende het kerke-

lijk jaar verschillende kleuren 

worden gebruikt. Deze kleuren 

zijn niet willekeurig en hebben 

een symbolische betekenis. Zij 

sluiten aan bij de lezingen en 

gebeurtenissen van het ker-

kelijk jaar. Bijvoorbeeld in de 

veertigdagentijd, maar ook op 

Goede vrijdag en Paaszaterdag 

is de liturgische kleur paars. 

Echter, met Pasen en de tijd 

tot Pinksteren is de liturgische 

kleur wit. 

Wit is een feestkleur, een kleur 

van zuiverheid en licht, die ge-

bruikt op de feesten die te ma-

ken hebben met nieuwheid en 

bevrijding. 

Jongeren

In deze rubriek heeft u al een 

en ander kunnen lezen met 

betrekking tot de Wereld Jon-

geren Dagen (WJD) die deze 

zomer te Krakau gehouden 

zullen worden. Vanuit Neder-

land worden er verschillende 

reizen naar de WJD georgani-

seerd. De kern van iedere reis is 

hetzelfde. Van 25 juli tot 1 au-

gustus neem je deel aan het gi-

gantische WJD- festival in Kra-

kau. De tocht richting Krakau 

kan evenwel zeer verschillend 

worden ingevuld.  Een van de 

reizen kiest voor een wel zeer 

bijzondere tocht richting Kra-

kau: niet per trein of touring-

car maar per fiets. Een heuse 

fietspelgrimage die dwars door 

Duitsland richting Polen voert. 

Onderweg zullen bijzondere 

plaatsen worden aangedaan 

zoals de historische steden 

Dresden en Wroclaw, het bede-

vaartsoord Czestochowa en het 

voormalig concentratiekamp 

Auschwitz. De totale fietstocht 

bedraagt ruim 1500 km. Je bent 

van harte welkom om mee te 

fietsen. 

Vormsel

Op vrijdagavond 18 maart 

hadden de vormelingen van 

de regio Kan-Emmaus een 

bijeenkomst bij de Heilig Hart 

kerk, met de vormelingen in 

Hilversum. Op de bijeenkomst 

hebben zij een rondleiding ge-

had in de kerk waar zij in mei 

ook hun Heilig Vormsel zullen 

ontvangen. Ook was de Rock 

Solid groep aanwezig zodat de 

vormelingen kennis konden 

maken met dit programma, dat 

speciaal voor gelovige jongeren 

is ontwikkeld. Na hun vorm-

sel hebben de vormelingen de 

mogelijkheid om zich aan te 

sluiten bij Rock Solid en deze 

avond bood hen gelegenheid 

om hieraan te proeven. 

Op zondag 3 april hebben de 

vormelingen een bezoek ge-

bracht aan de Amerpoort, een 

instelling voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Daar 

hebben ze samen met de cli-

enten een viering meegemaakt 

en gezamenlijk een kop koffie 

gedronken. Ook kregen zij een 

rondleiding over het terrein 

van de Amerpoort. Het was 

een enerverende maar ook heel 

bijzondere dag.  

Vormseljongeren maken kennis met Rock Solid

Groei&Bloei
Op donderdag 14 april a.s. organiseert de afdeling Hilver-

sum/ Wijdemeren van Groei&Bloei om 20 uur weer een 

leuke lezing. Deze keer wordt het een uitgebreide kruiden-

les, verzorgd door Agnes Looman. Om gezonder te leven 

kunnen we suiker en zout vaak vervangen door kruiden en 

daarnaast zijn het ook nog eens heel mooie planten die zeker 

niet misstaan in een siertuin. Agnes Looman heeft een biolo-

gische kruidentuin en kan ons er alles over vertellen.

Bethlehemkerk;  hoek Diependaalselaan/Melis Stokelaan; le-

den € 2,50; niet-leden € 4,50 incl. koffie.  

Adverteren: 

www.weekbladwijdemeren.nl
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Er zijn nog kaarten voor ‘Hetty’ op to-

neeldso.nl en bij Huart Make-laardij te 

verkrijgen. Onder de bezielende lei-

ding van regisseur Ger van Groningen 

zijn 8 acteurs druk bezig met het 

vormgeven van Hetty, een komedie 

van Christa van Warmerdam. DSO no-

digt u van harte uit om de wereld van 

Hetty binnen te stappen. 

Actrices kunnen niet zonder publiek. 

En zeker Hetty van Dijk niet. Ooit was 

ze een gevierd actrice van het grote 

toneel. Maar de laatste jaren heeft ze 

moeite met het onthouden van haar 

teksten. Ze ziet haar rollen dan ook 

naar een jongere generatie gaan. 

Botox- en schoonheidsspecialistes zijn 

nodig en de mannen staan niet meer 

voor haar in de rij. In een wereld waar-

in mooi en jong regeert, is het moeilijk 

om te overleven. Hetty weigert dit te 

accepteren. Haar huisgenoten pro-

beren haar te steunen, maar iedereen 

heeft zo zijn of haar eigen problemen. 

Iedereen houdt de conversatie gaande, 

maar of ze naar elkaar luisteren? Hetty 

is een komedie van diva’s en nuch-

Nog kaarten voor Hetty bij DSO

Wie jacht zegt en aan muziek denkt, 

ziet een hoorn voor zich. Jachtmuziek 

en hoorngeschal zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. 

Al vanaf de Karolingische tijd kennen 

we afbeeldingen van hoornblazende 

jagers. Bovendien is de hoorn het ro-

mantische instrument bij uitstek! De 

vroeg 19e eeuwse Duitstalige literatuur 

is ondenkbaar zonder donkere bossen, 

jachttaferelen, rondtrekkende muzikan-

ten en hoorngeschal. Vooral Richard 

Wagner gaf een belangrijke rol aan de 

hoorn in zijn vele opera’s. En hoewel het 

Jagthuis geen grote operavoorstelling 

kan huisvesten, is het wel mogelijk de 

sfeer van hoornblazende jagers èn van 

Wagner-opera’s te proeven. Eén van Ne-

derlands grootste hoornisten en hoorn-

pedagoog bij uitstek, Herman Jeurissen, 

heeft historische jachtmuziek bewerkt 

voor hoornensemble. Bovendien maak-

te hij een Rapsodie met hoogtepunten 

uit de ‘Ring des Nibelungen’ van Wag-

ner. Ensemble Capricorno, bestaande 

uit negen hoornisten, zal onder leiding 

van Herman Jeurissen in het Jagthuis 

een ware jachtvoorstelling verzorgen. 

Het ensemble speelt muziek van Méhul, 

de Dampierre, Dandrieu en Daquin. 

Na de pauze wordt de Ring Rapsodie 

ten gehore gebracht. U hoort ‘Der Raub 

des Rheingoldes’ en ‘Die Siegfriedsage’, 

muziek van Richard Wagner in een be-

werking van Herman Jeurissen. Omdat 

dit concert het slotconcert is van het 

15e seizoen theeconcerten, wordt na 

afloop een feestelijk voorjaarsbuffet ge-

serveerd. U kunt zich daarvoor via de 

website van het Jagthuis aanmelden. 

Het concert begint om half vijf.

Hoornensemble Capricorno: zondag 17 

april, aanvang 16.30 uur (!), entree concert 

17,50 euro (tot 30 jaar 10 euro). Bij goed 

weer vindt het concert buiten plaats. Reser-

veren via de website www.jagthuis.nl, per 

e-mail via stal@jagthuis.nl of telefonisch 

0294-252609. De locatie van het concert is 

Het Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den 

Berg (Horstermeer).

Muzikale jacht in het Jagthuis

DOOR: HERMAN STUIJVER

Theater op wielen bij 2 scholen
Speciaal voor de kinderen uit de on-

derbouw van Meester Kremerschool 

(Nederhorst den Berg) en de 

Curtevenneschool (Kortenhoef) 

kwam de lange, beschilderde bus, 

een schouwburg op wielen, naar 

school. De theaterzaal is misschien 

klein maar de avonturen die je er 

kunt beleven zijn groots. Binnen 

werden kinderen en volwassenen 

meegenomen op reis over zee, door 

het oerwoud en de lucht naar het 

Land Dat Niet Op de Kaart Staat. 

De kinderen kijken vol belangstelling 

naar Piet de clown. Zijn rode neus zit 

te strak, maar met een beetje wrijven 

gaat het beter. Zijn leven draait om een 

lach en een traan. Dan schrikken de 

kinderen, want op een nacht is de lucht 

woest en de wolken brullen, de muziek 

klinkt angstaanjagend. Plotseling valt 

er iets naar beneden, zo in de koffer van 

Piet. Hij kijkt omhoog, ziet de maan en 

snapt dat hij op reis moet. Naar het 

Land Dat Niet Op De Kaart Staat, het 

land dichterbij de maan. Jasmijn en 

Stijn uit groep 3 vonden het een grap-

pige en mooie voorstelling. “Het was 

helemaal nieuw, zoiets had ik nog nooit 

gezien” zegt Jasmijn. En Stijn moest erg 

lachen om de clown, vooral omdat hij 

zulke gekke bekken kon trekken. Juf 

Cynthia was onder de indruk van het 

feit dat de verbeelding zo werd aange-

sproken: “Met simpele middelen wist 

de acteur een andere wereld te schep-

pen, waarin de kinderen helemaal mee 

gingen. Het was zeer fantasierijk en 

heel goed gespeeld.”

‘Piet en het broertje van de maan’ werd 

een mooie reis naar een wereld vol ver-

wondering en poëzie, Teatro Mungan-

ga met Carlos Lagoeriro verbeeldt het 

verhaal met poppen en muziek in de 

zeer speciale ambiance van de theater-

bus, met een podium, een tribune, licht, 

geluid en zelfs een rood theatergordijn

Zie ook :www.youtube.com/watch?v=Mtmt 

A8Yt3dk  (link voor de trailer).

Piet de clown met groep 2 

van de Curtevenne

Cultuur

tere mensen. Langs elkaar heen praten en 

niet accepteren, dat zelfs een actrice ouder 

wordt. U kunt Hetty gaan zien in De Dobber 

in Kortenhoef van woensdag 20 april t/m 

zaterdag 23 april, alle voorstellingen begin-

nen om 20.00u.

Bedankt Kevin Buter
De kinderen van de Warinschool heb-

ben tijdens een gezamenlijk ontbijt ge-

noten van de lekkere appels die waren 

gesponsord door Versspecialist Kevin 

Buter. Bedankt, Kevin!
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“Je maakt zulke mooie fo-

to’s, waarom maak jij van je 

hobby niet je beroep?” Een 

vraag die de Kortenhoefse 

Angeline Rijnsent al vaak 

gesteld was. De intentie om 

daadwerkelijk voor zichzelf 

te starten als fotografe is 

nooit de opzet van haar ge-

weest maar nadat een vaste 

baan uitbleef besloot ze toch 

het roer om te gooien en haar 

hart te volgen, het fotografe-

ren van mensen. 

Ze is zoals ze zelf zegt een echt 

‘mensen mens’ en ziet het altijd 

weer als een uitdaging om de 

stelling van de klant bij binnen-

komst “ik sta nooit mooi op een 

foto” te ontkrachten. “Het komt 

altijd goed” zeg ik dan. “Mijn 

kracht zit hem in het op gemak 

stellen van de gefotografeerde 

persoon en het vangen  van de 

juiste emotie zonder dat er echt 

geposeerd dient te worden”. En 

dat haar dat goed afgaat blijkt 

uit de meest gehoorde reactie 

achteraf: “Je had gelijk, ik sta er 

geweldig op!” Speciaal in het ka-

der van moederdag organiseert 

Pixel4Pixel Fotografie (Ange-

line Rijnsent) i.s.m. CVK Foto-

grafie (Chantal van Kollenburg) 

op zaterdag 16 april as. een por-

tret fotoshootdag. Op deze dag 

kan tegen een aantrekkelijk ta-

rief een mooi kinderportret ge-

maakt worden. Een mooie ver-

rassing voor alle lieve mama’s! 

Aarzel niet en maak direct een 

afspraak via tel: 06 42906135 

om een tijdstip te reserveren. 

Zie ook de bijbehorende adver-

tentie elders in dit blad.

Heb je andere wensen dan al-

leen een portretfoto? Kijk dan 

op www.pixel4pixel.nl naar de 

mogelijkheden en prijzen.

Een mooi portret behoudt 
altijd zijn waarde

Theater

Zondag 3 april genoot een volle zaal 

in Theater De Dillewijn van de pre-

mière van het programma ‘Lopen 

zonder een stap te verzetten’. Een 

prachtige poëtische voorstelling van 

de Bussumer stadsdichter, kunste-

naar en performer Gaston Bannier. 

“Zodra je geboren wordt, beland je 

in een verhaal. Je wordt als het ware 

mee in de taal getrokken.” De ope-

ningstekst van Gaston Bannier schetst 

direct de kern van zijn optreden. Het 

gaat over verhalen. Levensverhalen die 

tot uiting komen door losse zinnen en 

soms een enkel woord. Zo vormt zijn 

voorstelling een afwisseling van per-

soonlijke verhalen, gedichten uit zijn 

bundel ‘Lopen zonder een stap te ver-

zetten’, aangevuld met nieuw werk. 

Fascinatie voor lopen

Op vermakelijke wijze vertelt Bannier 

dat hij een fascinatie voor lopen heeft. 

Het is een soort tic. Als kind kon hij 

het loopje van iedereen al nadoen. 

Wanneer hij ter plekke een demon-

stratie geeft van het typische gedrag 

van opstijgers, depressievelingen en 

te laat komers, klinkt er gelach in het 

publiek. Het menselijk looppatroon 

roept herkenning op, wat logisch is 

volgens de dichter: “De manier van 

lopen zegt veel over hoe iemand in 

elkaar zit. De vraag ‘hoe gaat het met 

je?’, kun je dus rustig vervangen door: 

Loopt het een beetje?” Simpel gezegd 

stelt Gaston dat het leven bestaat uit 

lopen en een stoel. Lopen is daarbij 

het equivalent van onderweg zijn, van 

A naar B. De stoel is de komma in de 

zin van het lopen. 

Stappen in het leven

Met pakkende anekdotes en toegan-

kelijke poëzie deelt Gaston Bannier 

met de luisteraars de verschillende 

stappen in zijn leven. Het gaat over 

stilstaan en verdergaan. Over zijn 

jeugd, de schooltijd, zijn dromen en 

verlangens, de liefde, ontmoetingen 

en afscheid. Hij vertelt beeldend, met 

sprekende mimiek en mooie intona-

Een lach en ontroering bij Gaston Bannier

DOOR: SASKIA LUIJER

tie. Een klankkleur die bassist Micha Kool 

prachtig ondersteunt. Als de woorden 

ferm er krachtig zijn, klinken er heldere 

tokkeltonen op de contrabas. En bij zachte 

teksten, die bijna fluisterend worden uit-

gesproken, passen de meer melancholieke 

klanken van de strijkstok. Een samenspel 

van taal en muziek, soms opzwepend en 

vrolijk, dan weer ingetogen en ontroerend. 

Een geheel dat raakt en de verhalen nog 

meer laat spreken. 

hier komen

de verhalen uit

hun huizen, 

staan de stoelen

klaar voor 

vertrek.

hier spreekt 

men af, 

ergens in de tijd,

in het licht of 

in de duisternis,

als binnen 

op weg naar 

buiten is.

Foto: Lady M Artistique

Bent u 55-plusser en wilt u lie-

ver niet elke dag zelf koken? 

Dan heeft Amaris De Kuijer wel-

licht de oplossing voor u. U kunt 

voor € 8,50 p.p. 7 dagen p.w. van 

18.00-19.00 uur bij ons eten. 

Meld u van te voren aan via tel.

nr. 0294-253651 of per e-mail: 

trefpunt.dekuijer@amaris.nl

Kort nieuws

Sterrenwacht over ‘Kuipergordel’
De Kuipergordel is een wolk van miljarden objecten die bui-

ten de baan van de planeet Neptunus om de zon draaien. 

Pluto, tegenwoordig niet meer aangeduid als planeet, is het 

bekendste voorbeeld van zo’n object. Op 7 april geeft dr. Paul 

Wesselius om 20. 00 uur een lezing bij de Sterrenwacht Gooi 

en Vechtstreek over dit onderwerp en bespreekt hij de resul-

taten van de New Horizons missie die als eerste Pluto heeft 

bezocht en nu door de Kuipergordel reist.

Info: http://www.sterrenwacht-gv.nl.

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 
12.00 uur. Tarieven € 0,51 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,67 per mm per ko-
lom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.
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Op zondagmiddag 17 april geeft 

het Gemengd Koor Wijdemeren, in 

samenwerking met de Hilversumse 

Orkest Vereniging, om 15.00 uur 

een Voorjaarsconcert in de St.-

Martinuskerk te Ankeveen.

Het thema van het concert is ‘Die Jah-

reszeiten’ en dan specifiek de lente en 

de zomer (Frühling und Sommer). 

Koor en orkest zullen werken van 

Mozart, Haydn en Bach ten gehore 

brengen. Het koor staat onder leiding 

van Wim Schaap en het orkest wordt 

gedirigeerd door Paul van de Reijden. 

Naast koor en orkest zullen drie solis-

ten van zich laten horen: Naomi Cols 

(sopraan), Jean-Léon Klostermann (te-

nor) en de bas-bariton Hugo de Graaff.  

Een week eerder kunt u hetzelfde con-

cert beluisteren in de Morgensterkerk 

te Hilversum (10 april; 15.00 uur).St.-

Martinuskerk, Stichts End 23 te Anke-

veen; Kaarten: € 12,50; bij Wim Schaap, 

dirigent; tel. 035-6561826 en Johan 

Heins, voorzitter; tel. 035-6563051. Of: 

www.hilversumseorkestvereniging.nl  

Voorjaarsconcert ‘Die Jahreszeiten’ Leef & Geloofavond 
Op dinsdag 12 april organiseert de 

praisedienst-commissie van de Protes-

tante Gemeente in Nederhorst den Berg 

weer een Leef & Geloofavond in de 

Bergplaats (Kerkstraat 7). De zaal is om 

18.30 uur open. Wij bieden u een een-

voudige, maar zeker voedzame maaltijd. 

Tijdens het eten is er alle gelegenheid 

om met tafelgenoten over een in te lei-

den onderwerp te praten. We zingen 

daarna enkele (opwekkings)liederen en 

sluiten de avond zo rond 20.00 uur af 

met koffie. Aanmelden tot 10 april: prai-

senederhorstdenberg@hotmail.com. 

Kosten: er staat een bus om te geven wat 

het u waard is. Noteert u ook vast de vol-

gende avonden: 10 mei en 14 juni.

DOOR: RUUD VERKAIK

Wie zijn geschiedenis niet kent, 

kent zig zelve niet’ luidt een Oud- 

Nederlands spreekwoord. Een 

waarheid die door de leden van de 

Historische Kringen in onze dorpen 

bijna dagelijks wordt onderzocht. Uw 

huis-aan-huisblad wil ook een bijdra-

ge leveren aan het historisch bewust-

zijn. De Bergse Oranjevereniging is 

niet meer, reden voor Ruud Verkaik 

om een korte geschiedenis van deze 

vereniging aan het papier toe te ver-

trouwen. 

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de 

plaatselijke Oranjevereniging werd op-

gericht. In de jaren voor de oprichting 

werd als er feestelijkheden waren die 

betrekking hadden op het Koningshuis 

vanuit het gemeentebestuur een feestco-

mité samengesteld. Dit comité bestond 

uit enkele ambtenaren en een paar bur-

gers van goede komaf, zij moesten een 

programma voor die dag voorbereiden 

en droegen er ook zorg voor dat er gel-

den (veelal giften vanuit de bevolking) 

waren om deze dag te verzorgen. Op 

de dag zelf liep het comité in pak met 

een oranje strik, voor de muziek uit die 

door muziekvereniging Crescendo ver-

zorgd werd. Koninginnedag werd toen 

nog op of rond 31 augustus gevierd, 

de geboortedag van Koningin Wilhel-

mina. Na de troonswisseling in 1948 

werd deze dag verplaatst naar 30 april 

de geboortedag van Koningin Juliana. 

In 1936 werd er door een paar comi-

téleden besloten om een vereniging 

op te richten. In december van dat jaar 

vond er een bijeenkomst plaats in het 

dorpscafé, de belangstelling was groot. 

Dezelfde avond werd er een bestuur ge-

kozen dat bestond uit 9 personen.

Oprichting

Artikel 1 van de statuten luidde als 

volgt: De vereniging heeft tot doel het 

feestelijk vieren van de verjaardag van 

H.M. de Koningin, als ook het opwek-

ken en onderhouden van de liefde voor 

het vaderland en het regerend vorsten-

huis. De vereniging is opgericht voor de 

tijd van 29 jaar en 11 maanden, aanvan-

gende 4 december 1936.

Artikel 4 van het huishoudelijk regle-

ment betrof de contributie: Elk lid mag 

bij toetreding zijn jaarlijkse contributie 

zelf bepalen, maar het mag niet minder 

zijn dan 25 cent, en wordt geïnd per 

kwitantie.

Bij de te houden feestelijkheden dragen 

de bestuursleden een insigne, door het 

bestuur te bepalen en voor rekening 

van de vereniging aan te schaffen. Deze 

insignes worden voor elke feestviering 

door de voorzitter uitgereikt en na af-

loop van de feestelijkheden weer in ont-

vangst genomen.

Een van eerste officiële feestelijkheden 

was het planten van de herdenkings-

boom op het Achterdorp, als herinne-

ring van het huwelijk van prinses Julia-

na met prins Bernhard, in januari 1937. 

De plaatselijke smid, de firma Den Bak 

en Scherpenhuijsen mocht het hekwerk 

om de boom plaatsen. In de oorlogsja-

ren hebben zij het hekwerk in veiligheid 

gebracht om vordering door de Duit-

sers te voorkomen, na de bevrijding is 

het weer teruggeplaatst. Later (in 1948 )

zou dit stukje grond het Juliana – Bern-

hardplein gaan heten. Jaarlijks volgden 

de feestelijkheden elkaar op zoals hu-

welijken en jubilea van ons konings-

huis. Na de bevrijding, die uitbundig 

werd gevierd in mei 1945, verzocht het 

gemeentebestuur de Oranjevereniging 

om jaarlijks op 4 mei de herdenking 

van de oorlogsslachtoffers en de festi-

viteiten op 5 mei te willen organiseren. 

Hoogtepunten

Vele hoogtepunten zijn er geweest in 

het bestaan van de vereniging. Zoals de 

troonswisseling in 1980, waar koningin 

Juliana afstand deed van de troon en 

haar dochter prinses Beatrix haar op-

volgde. Het 50-jarig jubileum in 1986 

van de vereniging zelf dat uitgebreid 

gevierd werd, twee weken lang waren er 

allerlei festiviteiten met als klap op de 

vuurpeil een prachtig vuurwerk. Twee 

jaar later in 1988 werd er als afsluiting 

van de feestweek op 7 mei een mini-

schuttersfeest georganiseerd, vijf schut-

terijen met hun muziekkorps kwamen 

hier hun schietvaardigheid en muziek 

kwaliteiten vertonen. De viering van 

het 50 jaar bevrijdingsfeest in 1995 met 

als hoogtepunt het ontsteken van het 

bevrijdingsvuur, dat op 5 mei om 00.00 

uur ontstoken was in Wageningen en 

door de Bergse Runners Club en leden 

van de brandweer estafette lopend naar 

ons dorp gehaald is. Daarna was er de 

bevrijdingintocht met allerlei militaire-

nvoertuigen tot slot vlogen er nog ver-

schillende vliegtuigen boven ons dorp. 

(nu nog trouwens).

 

Een van de laatste officiële gebeurtenis-

sen van de Oranjevereniging op Ko-

ninginnedag 2008 was het planten van 

een boom ter ere van de geboorte van 

prinses Ariane op 7 maart 2007, zij is de 

derde dochter van kroonprins Willem 

– Alexander en Maxima. Burgemeester 

Bijl, de secretaris van de Oranjeveren-

ging Kees Haverkamp en de voorzitter 

van de Vrienden van t’ Plein Erik Frima 

plantten gezamenlijk de boom in het 

plantsoen ter hoogte van Voorstraat 

20. Enkele jaren later in 2011 nam de 

Stichting Vrienden van het Plein het 

organiseren van de feestelijkheden over, 

zoals de kermis, braderie en de kinder-

vrijmarkt. Afgelopen jaar is de ruim 70 

jaar oude kastanjeboom op het J.B.Plein 

vervangen door een beukenboom en 

het hekwerk gerestaureerd, laten we ho-

pen dat de beide bomen velen jaren ons 

dorp mogen sieren en de prinses Ari-

ane boom niet hoeft te wijken voor de 

nieuwe Reevaart. Vanwege de kroning 

in 2013 van prins Willem Alexander 

tot Koning is er aan de Dammerweg ter 

hoogte van de watersportvereniging “de 

Spiegel” een Kroningsboom geplant.

Gegevens: Streekarchief Gooi en Vechtstreek.

Oranjevereniging Nederhorst 1936-2016

Historie

Voorstraat ± 1962, bestuur Oranjevereniging met insigne loopt voor de muziek uit, 
ter hoogte van de  huidige AH. Foto beschikbaar gesteld door L. van Weeghel.
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In april komen veiligheids-

adviseurs van de KBO vertel-

len hoe we de veiligheid thuis 

kunnen verbeteren. Over in-

braakpreventie, babbeltruc, 

het voorkomen van vallen, 

brandveiligheid, en nog veel 

meer.

Plaats, datum en tijd:

- Nederhorst den Berg: dins-

dag 12 april, 10-12 uur, Berg-

plaats, Kerkstraat 7.

- Kortenhoef: donderdag 14 

april, 2-4 uur, ‘t Achterom, 

Kerklaan.

- Loosdrecht: vrijdag 15 april, 

2-4 uur, Bibliotheek, Tjalk 41.

Veiligheid in en om het huis

Er zijn zeven tips die u kun-

nen helpen met de veiligheid 

in en om uw huis. 

1.  Kijken. Als de bel gaat, kijk 

eerst door het raam of een 

spionnetje wie er voor de 

deur staat. 

2.  Kierstandhouder. En als u 

open doet, maak dan gebruik 

van een kierstandhouder. 

Waarmee de deur met een 

ketting op een kier gaat. Zo-

dat niemand zomaar naar 

binnen kan gaan.

3.  Verlichting. Het is verstandig 

om een lamp naast de deur 

te hebben, zodat u ’s avonds 

goed kunt zien wie er staat.

4.  Smoesjes. Ook al lijkt de per-

soon op het eerste gezicht 

netjes en vriendelijk, vraag 

toch duidelijk wat hij of zij 

komt doen. Trap niet in aller-

lei mooie smoesjes.

5.  Bankpasjes. Nooit worden 

bankpasjes of pincodes aan 

de deur gecontroleerd. Geloof 

niet in die gladde praatjes! 

Pasjes van de bank komen al-

tijd via de post.

6.  Net pak. Ook iemand in een 

uniform of een net pak kan u 

bedriegen. Het is niet onbe-

schoft om een legitimatiebe-

wijs te vragen. 

7.  Nadenken. Denk dus altijd 

goed na voor u iemand bin-

nen laat. Wees alert!

RAAK

Komt er toch iemand onge-

wenst binnen, denk dan aan 

RAAK (Rustig / Accepteren/ 

Afgeven/ Kijken). 

Rustig, blijf kalm, raak niet in 

paniek. Accepteren, accepteer 

dat het zover is gekomen, boos 

worden helpt niet. Afgeven, geef 

uw geld en andere spullen af. Al-

les is beter dan gewond of erger. 

Kijk, let goed op de dader. Pro-

beer te onthouden hoe hij of zij 

eruit ziet en wat hij/zij zegt. 

Tips voor de veiligheid

Veiligheid

Op dinsdag 19 april wordt er 

bij Viore, van 19.30 uur tot 

21.30 uur, een informatieavond  

gehouden over hormoonthera-

pie bij vrouwen en het omgaan 

met bijwerkingen. De avond 

is voor diegene, die in het ka-

der van de behandeling voor 

kanker een hormoontherapie 

(zullen gaan) ontvangen en/of 

hun naasten en andere belang-

stellenden. Voor de pauze zal 

Marjolein Rentinck, internist/

oncoloog van Tergooi, uitleg 

geven over hormoontherapie 

en Ellen Pompe, verpleegkun-

dig specialist oncologie van 

Tergooi, geeft voorlichting 

over hoe om te gaan met de 

bijwerkingen. Meer info: pro-

gramma@viore.org of bellen 

naar 035-6853532. De toegang 

is gratis. Oostereind 115, 1212 

VH Hilversum www.viore.org. 

Hormoontherapie voor vrouwen 

Op zaterdag 9 april geven 

Ingrid Jansen en Aldwin 

Kroeze tussen 10.00 en 17.00 

uur een workshop ‘Tekenen 

in de lijn der Jugendstil’ met 

als bijzondere gast de jonge 

illustratrice Nina Peckelsen.

Honderd jaar geleden gebeur-

de er ineens veel op tekenge-

bied. Binnen de kunst ontstond 

een nieuwe vormentaal die we 

tegenwoordig kennen onder de 

naam Jugendstil of Art Nou-

veau. Binnen het illustratie-

gebeuren zorgden verbeterde 

druktechnieken eerst voor 

blijdschap, maar vervolgens tot 

ontzetting toen bleek van die 

verbeterde technieken ervoor 

zorgden dat de tijdschriften 

massaal overgingen op het ge-

bruik van foto’s in plaats van 

tekeningen. De reactie is dat 

men de nieuwe vormentaal in 

de tekeningen in gaat zetten in 

luxe uitgaven en speciale tijd-

schriften die puur om het te-

kenwerk gaan. 

Tijdens de Workshop wordt 

via een lezing inzichtelijk ge-

maakt hoe deze stijl tot stand 

is gekomen en worden ook 

vergelijkingen gemaakt met 

Nederlandse tekenaars onder 

wie Jan Toorop en Theo Hoy-

tema. Daarnaast wordt ook de 

beeldtaal zelf onder de loep 

gelegd. Men zal hier vervolgens 

ook zelf mee aan de slag gaan 

en naast oefeningen zal er ook 

gewerkt worden om tot een 

waardige prent te komen in de 

lijn van de grote meesters der 

Jugendstil. 

Nina Peckelsen

Een extra bijzonderheid is dat 

het vaste team van Ingrid Jan-

sen en Aldwin Kroeze deze dag 

wordt uitgebreid met de jonge 

Nederlandse illustratrice Nina 

Peckelsen. Ook zij haalt veel 

inspiratie uit het fin-de-siècle. 

Van haar hand is zojuist een 

boek verschenen met prach-

tige illustraties: een Friese 

uitgave van Erik of het Klein 

insectenboek. Niet alleen zal 

zij vertellen hoe haar werk tot 

stand komt, ze zal ook actief de 

deelnemers bijstaan met raad 

en daad bij het werken aan de 

prenten. 

Het belooft weer een leerzame 

dag te worden om de vele di-

mensies te ontdekken in het 

tekenen in zwart en wit.  

Kosten € 95,- inclusief materi-

aal en lunch; Atelier Art to Join, 

Kortenhoefsedijk 86A; 0294 – 

253 345; www.art-to-join.nl

De Kracht van Zwart en WitVorige week hebben we de magische grens van ruim 150 leden 

bereikt en is onze prachtige website “www.debergseakker.nl” ge-

reed gemaakt! We zijn hier heel erg blij mee en geeft ons nog 

meer energie om van De Bergse Akker weer een hele leuke plek 

te maken. We nodigen iedereen van harte uit om eens een kijkje 

te nemen om onze website, waar we apetrots op zijn! 

De verwachting is dat we in april de gebruiksovereenkomst met 

de gemeente mogen gaan tekenen en dan kan daadwerkelijk de 

schop in de grond! In de maand mei zullen we met name op de 

zaterdagen aan de slag gaan om onze plannen te realiseren. 

Onlangs hebben alle inwoners van Nederhorst den Berg een flyer 

van ons in de bus gekregen. Zoals we al eerder hebben aangege-

ven is er voor het realiseren van de plannen nog veel geld nodig. 

Als je onze vereniging een warm hart toedraagt dan willen we je 

graag uitnodigen om via de website “www.debergseakker.nl” een 

vriendenformulier of Club van 100 certificaat in te vullen. Ook 

kun je je daar aanmelden als vrijwilliger. Met elkaar gaan we er 

een heerlijke zomer van maken!

Officiele opening

Ook kunnen we alvast vertellen dat de officiele opening van De 

Bergse Akker zal zijn op zaterdag 4 juni. Noteer deze datum al-

vast in je agenda! Precieze details omtrent de opening volgen ui-

teraard in de komende weken.

Nieuws over de 
Bergse Akker!
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Olsen komen we veel te weten over de emo-

ties waarin de kleedkamer het virtuele mid-

delpunt is. Tranen, schelden, vechtpartijen, 

drankgelagen, vriendschappen, het hoort er 

allemaal bij. Met de schoenen van Jari, het 

shirt van Zlatan en de bril van Edgar kregen 

de sponsors een kijkje in de ziel van dit se-

lecte groepje Ajacieden. Heel leuk!

Op een goed bezochte sponsor-

avond van voetbalclub Nederhorst 

donderdag jl. boeide Ajacied David 

Endt bijna een uur lang zijn gehoor 

met zijn ‘imaginaire kleedkamer’. 

De sponsorcommissie van VV Neder-

horst hecht aan goede contacten met 

hun partners. Daarom is er ook zorg 

besteed aan de jaarlijkse bijeenkomst. 

Niet alleen door de voortreffelijke ont-

vangst met culinaire hoogstandjes van 

restaurant Lekr uit Ankeveen en de 

drankjes van het attente barpersoneel, 

ook heeft men altijd een gast die de 

aandacht trekt. 

Vooraf vertelde Stichting- voorzitter 

Maarten Verhoeven, dat sportcom-

plex Meerzicht een gezonde exploitatie 

heeft die niet mogelijk is zonder de vele 

sponsors. Hij herhaalde zijn adagium 

‘Zonder u zou dit niet mogelijk zijn’. 

Omdat er geen ‘partners’ waren die 

behoefte hadden aan een bedrijfspre-

sentatie, nam marketeer Verhoeven de 

kans waar om enkele behartenswaar-

dige feiten te vertellen over de eco-

nomie. Ondanks dat de Nederlandse 

economie de hoogste groei sinds jaren 

doormaakt, zijn er tragische faillisse-

menten waar te nemen. V&D ging ter 

ziele, vooral door onvoldoende te an-

ticiperen op een veranderende mens. 

Misschien staat Blokker wel hetzelfde 

te wachten, vroeg Verhoeven zich af. 

Om aan te sluiten bij de nieuwe con-

sument signaleerde de spreker rond het 

thema ‘Make Life Better’ zes opvallende 

trends.

Mensen streven naar een betere wereld; 

welbevinden van lichaam en geest is 

primair; mensen zoeken verbinding en 

betekenis voor hun handelen; gezond 

leven wordt omarmd; nodeloos inge-

wikkeld maken en intransparantie zijn 

uit den boze; gebruik staat boven bezit. 

Aan de hand van diverse voorbeelden 

maakte Maarten Verhoeven er een in-

spirerend verhaal van dat ver buiten de 

grenzen van Nederhorst den Berg reikt.

Van Jari tot Andy

Op bijna poëtische wijze 

leidde David Endt de luis-

teraars door de virtuele 

kleedkamer van Ajax. De 

club waar hij tussen 1979 

en 2013 diverse functies 

bekleedde, onder andere 

perschef en teammana-

ger. Totdat hij door ‘de 

fluwelen’ revolutie, inge-

zet door Cruyff, ook zijn 

koffers kon pakken. Endt 

is en blijft een Ajacied in 

hart en nieren en hij kon talloze inside 

anekdotes vertellen doordat hij heel 

lang dichtbij spelers en staf stond. Hij 

ontzenuwde ook het verhaal dat top-

speler Jari Litmanen van plan zou zijn 

geweest zich aan de Vecht te vestigen. 

Van nr. 1 Stanley Menzo, via Ruud Krol, 

Marcio Santos, Jan Vertongen, Daley 

Blind, Frank Rijkaard, Andy van der 

Meijde, Edgar Davids, Zlatan Ibrahi-

movic, Jari Litmanen naar nr. 11 Jesper 

Goed bezochte sponsormeeting VV Nederhorst

Imaginaire kleedkamer van David Endt

Nieuws Club 4711
Uitslag biljarttoernooi 2 

april 2016

1. Mw. T. Bos & Dhr. W. 

Clements (10 pt.), 2. Dhr. 

W. Lam & Dhr. M. v.d. 

Velden (8 pt.), 3. Dhr. J. van Greuningen & 

Dhr. J. van Wijnen (0 pt.)

Programma Club 4711

Zaterdag 9 april 16.00 uur: maandtoer-

nooi koppelklaverjassen, maandag 11 

april 19.30 uur: lente-competitie biljarten

Nieuws Biljartvereniging Overmeer

Uitslag + stand onderlinge competitie 31 

maart: R. Korteling - W. Lam 0-2, M. Ver-

laan - M. v.d. Velden 3-0, J. Kloosterman 

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

Klooster 0-3

Stand aan kop: M. Verlaan 17-36, H. Sta-

lenhoef 16-29, M. v.d. Velden 18-29

Programma BV Overmeer: donderdag 7 

april 19.30 uur: onderlinge competitie.

Op de Districtskampioenschappen 

Judo in Ede waren Tess Hondeman, 

Viktor en Steijn Clijdesdale, Abel 

Dodemont en Ram van de Pas van 

Ryu ’t Gooi Sport aanwezig.  

Steijn Clijdesdale uit Ankeveen werd 

tweede in de leeftijdscategorie tot 10 

jaar (-30kg). Tess, Viktor en Abel heb-

ben hard gestreden maar vielen net 

buiten de prijzen. Ram van de Pas uit 

Loosdrecht spande echter de kroon, 

hij werd voor de 4e maal op rij Dis-

trictskampioen judo in Midden Ne-

derland, nu in de leeftijdscategorie tot 

12 jaar, maar nog steeds onder de 30 

kg. Een unieke prestatie, want hij werd 

kampioen in 2013-2014-2015 en 2016. 

Dit is een 100% ´gouden plakken sco-

re´ over de afgelopen vier jaar. Ram 

wil graag Nederlands kampioen wor-

den en zijn droom is om ook Olym-

pisch kampioen te worden. Er is nog 

een lange route te gaan, maar hij is nu 

goed op weg!

Al deze judoka’s trainen bij Ryu ’t Gooi 

Sport in Bussum en Kortenhoef. Ryu ’t 

Gooi Sport is de judoschool voor zo-

wel recreatief als wedstrijdjudo van 3 

jaar tot volwassenen.

Judotalent Ram van de Pas 
voor de 4e keer kampioen 

Bij de start van het Lentespektakel 

op donderdag 21 april is er ook ruim-

te voor een damtoernooi bij onze 

onvolprezen Chinees, de Golden 

Crown, Overmeerseweg 1. 

Een dambord is in de meeste huishou-

dens wel te vinden en vrijwel iedereen 

van meisje/jongen tot oudere man/

vrouw, en alles er tussenin, kan een 

partijtje dammen. De belangrijkste 

damregels zijn eenvoudig, alleen voor-

uit schuiven, wel achteruit slaan, slaan 

is verplicht, en meerslag gaat voor, en 

belangrijk ook, damslag gaat bij gelijk 

aantal slaan, niet voor schijfslag. 

Schroom niet en geef je op en laat zien 

dat je kunt nadenken. Je gaat die avond 

meemaken hoe mooi dammen is en 

hoe leuk het is om een overwinning op 

het dambord te boeken. 

Deze damavond op 21 april start om 

19:30, aanwezig gaarne 19:15, en ein-

digt tussen 22:30 en 

23:00 uur. Er wordt in 

groepen van 4 perso-

nen gespeeld. Je speelt 

die avond dus drie 

partijen met een denk-

tijd van 25 minuten 

per persoon per partij. 

Er zijn leuke prijzen 

te verdienen, 1e prijs, 

kortingbon van 40 

euro; 2e 25,00. En 3e 

en 4e prijs kortingsbon 

10 euro te besteden bij Chinees restau-

rant Golden Clown; Overmeerseweg 1.

Opgeven aan B.v.d. Linden; Paulus Pot-

terstraat 1; tel. 06 55341 707 of via slot-

som@ziggo.nl.

Lentespektakel Damtoernooi 

DOOR: HERMAN STUIJVER

David Endt nam je mee naar de kleedkamer

Sport

Foto: Ram en Steijn
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Sport DOOR: AD VAN BENSCHOP

Er wordt nog wel eens gezegd, dat 

het jeu de boules-spel Pétanque een 

spel voor ouderen zou zijn.

Niets is echter minder waar! Door 

wedstrijdspelers worden bij P.C.’De 

Gooiers’ regionale en landelijke com-

petitie gespeeld, terwijl een groot aan-

tal recreatieve leden tussen 40 en 95 

jaar geniet van het clubaanbod. Naast 

de recreatieve manier van beoefening 

van het spel speelt ASV Pétanque ’91 

ook met enkele teams in de regionale 

competitie.

Voor vrij spelen en trainen is bij ASV 

Pétanque ’91 de donderdagavond ge-

reserveerd en is men inmiddels ook 

een introductiemiddag op de dinsdag 

gestart.

Bij P.C. De Gooiers zijn er meer dan 

voldoende mogelijkheden om vrij te 

spelen en te trainen. Bij ASV Pétan-

que ’91 speelt men op buitenbanen, 

terwijl bij P.C. ‘De Gooiers’ op binnen- 

en buitenbanen gespeeld kan worden. 

Zowel bij P.C.’De Gooiers’ als bij ASV 

Pétanque ’91 kan men tijdens diverse 

toernooien zijn krachten meten met 

andere clubleden.

Algemene informatie:

Pétanque Club ‘De Gooiers’ ; ’t Jagers-

paadje 34; achter Tuincentrum Puik te 

Hilversum, bij sportvelden; Pim Pol-

man (06-53446620) of Ab van Kerk-

hof (06-51333506)                                                                                    

ASV Pétanque; banen naast de r.k. 

kerk aan het Stichts End te Ankeveen; 

Wim Bornhijm (035- 656 0948)

U kunt voor meer informatie contact 

opnemen met bovenstaande personen 

of gewoon eens langs komen om de sfeer te proeven.                                                            

Het jeu de boules- spel Pétanque

De komende twee weken 

gaat Albert Heijn op zoek 

naar de grootste koffielief-

hebber van Nederland. Wie 

is de grootste koffieleut van 

ons land? 

Dat kan iemand zijn die veel 

koffie drinkt of juist graag 

experimenteert met verschil-

lende koffievarianten. Of die 

ene persoon die tijdens het 

boodschappen doen altijd een 

bakkie koffie bij de Albert He-

ijn drinkt. Zolang er maar veel 

liefde is voor koffie. Ook Al-

bert Heijn Kortenhoef aan de 

Meenthof zoekt mee naar de 

grootste koffieleut. Het is aan 

het Nederlandse publiek om de 

grootste koffieliefhebber uit de 

omgeving te nomineren via de 

website www.ah.nl/koffieleut. 

Koffieleuten gezocht

Tot en met 19 april is het mo-

gelijk om de grootste koffiefans 

van het land te nomineren. We 

zijn op zoek naar echte liefheb-

bers. Iemand die ontzettend kan 

genieten van een heerlijk kopje 

koffie en het niet bij dat ene 

kopje laat. Via het online for-

mulier op www.ah.nl/koffieleut 

kunnen familieleden en vrien-

den worden opgegeven voor 

de titel ‘Grootste Koffieleut van 

Nederland’. De leukste en ori-

gineelste inzending wint. “Het 

zou natuurlijk geweldig zijn als 

dé koffieleut uit Kortenhoef,’s-

Graveland of Ankeveen komt. 

We zijn erg nieuwsgierig naar 

de inzendingen”, aldus Johan 

Landwaart.

De uitverkozen koffieleut zal 

na het winnen van de titel naar 

hartenlust kunnen variëren 

met koffie, want de winnaar 

krijgt een prachtig pakket met 

een groot aantal koffievarian-

ten. De grootste koffieleut wint 

ook een exclusieve rondleiding 

door de Ahold Coffee Com-

pany - een van de grotere kof-

fieproducenten in Nederland 

waar de huismerkkoffie voor 

Albert Heijn geproduceerd 

wordt.

De Koffieleut-verkiezing wordt 

georganiseerd ter gelegenheid 

van de uitbreiding van het kof-

fie en thee- assortiment. Albert 

Heijn speelt daarmee in op de 

groeiende interesse in koffie 

en thee. De afgelopen weken is 

het schap met een flink aantal 

nieuwe, exclusieve producten 

aangevuld.

Voor een compleet overzicht 

van alle nieuwe koffieproduc-

ten zie www.ah.nl/koffie.

Wie is de grootste 
koffieleut van 
Kortenhoef? 

De banen van De Gooiers
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Het eerste half uur zag men een 

dominerend ASV ‘65 dat met leuke 

combinaties verzorgd voetbal liet 

zien, waaruit veel kansen onston-

den. 

Het was echter pas in de 24e minuut 

toen Prince Decker na een fraai af-

standsschot, die de goalie uit Almere 

niet kon klemmen,   Bernio Dap in 

staat stelde vanuit de rebound de 1-0 te 

scoren. Vlak voor rust maakte Sporting 

Almere geheel tegen de verhouding de 

1-1. Na rust een gelijkopgaande strijd. 

Goalie Rowin de Jong voorkwam op 

sierlijke wijze de 1-2 en redde fraai. 

Stefano Holwijn had in de 77ste mi-

nuut een mooie panklare assist voor 

Bernio Dap die dit buitenkansje niet 

liet liggen en de 2-1 tegen de touwen 

joeg. Vlak voor tijd was het wederom 

Stefano Holwijn die met een bekeken 

hakje Alfred Fernandez   vrij voor de 

goal zette en met een fraai schot de 

eindstand op 3-1 bracht. Al met al een 

dikverdiende overwinning.

Veteranen winnen 

Het was de vijfde overwinning op rij 

voor the good old greens die niet meer 

te stuiten lijken na de 

winterstop. Na een 1-3 

en 3-4 achterstand werd 

in het laatste kwartier 

een zwaar bevochten 5-4 

overwinning op TOS 

Actief gehaald. Hierdoor 

stijgt de equipe van Joost Botterman 

naar een fraaie vijfde plaats en wisselde 

men stuivertje met deze tegenstander. 

Een overwinning op karakter en waar 

houdt deze geweldige flow een keer op?

B-1 verliest 

Ondanks de geweldige inzet van het 

Voetballen in Ankeveen

Winst op Sporting Almere

In een spannend duel heeft 

Nederhorst drie belangrijke punten 

mee naar huis genomen door met 

0-2 te winnen bij Waterwijk. 

Door: Ad van Benschop

Beide elftallen begonnen voorzichtig 

aan de wedstrijd. Thomas Grolleman, 

net als de uitstekend spelende junior 

Jesse Lamme gestart in de basis, kwam 

net te kort om doeltreffend te kunnen 

zijn. In de tegenaanval gelijk ook de 

eerste kans voor de thuisploeg maar 

keeper Oscar Vrijhoef tikte de kopbal 

tot corner. Weer een minuut later nam 

Nederhorst een voorsprong. Thomas 

werd de diepte ingestuurd en zijn 

voorzet van rechts werd kundig door 

Sherwan Mustafa afgerond 0-1. De 

eerste tien minuten na rust gebeur-

de er weinig. In de 58e minuut een 

snelle uitbraak met een uitstekende 

een-twee tussen Adilio Augustin en 

Thomas. Het schot van Thomas werd 

gestopt maar had door Rijk Bruins in 

de rebound afgemaakt moeten wor-

den. Wat Waterwijk ook probeerde tot 

een uitgespeelde aanval kwam men 

niet. Het was topscorer Sherwan die 

in blessuretijd via een scherpe counter 

op fraaie wijze de bevrijdende tweede 

treffer wist te maken. Een prima resul-

taat van een collectief hard werkend 

Nederhorst. 

B1 junioren naar kampioenschap

De B1 junioren wonnen van het laag 

geklasseerde Zuidvogels B2 met 8-1. 

Voetballen in Nederhorst 

Belangrijke overwinning op Waterwijk 

Na het bezoek bij hekkensluiter 

Batavia ’90 heeft ’s-Graveland drie 

punten aan het totaal toe mogen 

voegen. 

Door: Marc Degekamp

Belangrijkste man was Erik Heijnen die 

bij alle drie de doelpunten was betrok-

ken, hetzij als aangever dan wel als ma-

ker en toonde zich hiermee in de spits 

een waardig vervanger van de absente 

Gerben van Veen. Een andere stand-in 

hield de ‘nul’ zondagmiddag: Jorino van 

Gils verving Twan Lohmann en kreeg 

weinig te doen. Des te knapper dat hij 

als hij in beeld kwam een zekere factor 

was. Komende zondag speelt ’s-Grave-

land thuis tegen Waterwijk. 

 

Senioren

Het 2e elftal werkt hard om degrada-

tie te ontlopen en met nog slechts vier 

wedstrijden te gaan, is dat weliswaar 

nog mogelijk, maar moeilijk wordt het 

wel. In ieder geval zullen de twee ko-

mende wedstrijden tegen PVCV en 

Wasmeer, twee directe concurrenten, 

gewonnen moeten worden. Zondag jl. 

werd helaas met 2-0 verloren van SO 

Soest. Doelman Roy van Rennes was 

de grote man in de wedstrijd van het 3e 

tegen koploper Victoria 2, dat genoegen 

moest nemen met een 0-0 gelijkspel. 

Het 4e spreekt zelf van een neerwaartse 

spiraal na de 6-2 nederlaag uit bij AFV 

Voetballen in ’s-Graveland 

Verwachte zege op Batavia ‘90
Quick 1890. Het 5e kreeg ook een koploper 

op bezoek, maar kon niet stunten: 2-5 verlies.

F- pupillen

Het was een succesvolle week voor de F- 

teams. In de competitie kwamen bijna alle 

teams tot winst. Alleen de F3 lukte het niet, 

maar eerder in de week wonnen ze wel een 

spannende bekerwedstrijd waardoor het 

de volgende ronde bereikte. Dan wacht een 

sterke tegenstander: Loosdrecht F1. Wat be-

treft de competitie gaan de F1 en F2 erg goed 

en maken nog kans op het voorjaarskampi-

oenschap

Meer weten? Informeer via info@svsgrave-

land.com of kijk op www.svsgraveland.com.

Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc 

bestand) opsturen voor vrijdag16.00 uur en 

voor de weekendactiviteiten is de sluitings-

tijd: zondag 20.00 uur. Foto’s aanleveren als 

JPG bestand, let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij

team van Johan en Oscar Schouten moest 

men met 1-4 het onderspit delven. Koen 

Schouten redde de eer voor de Ankeveners. 

Het B-1 team is door Jumbo Loosdrecht in 

het nieuw gestoken en hiervoor zijn we de 

familie Van de Bunt ontzettend dankbaar 

voor.

Voor de rust waren de ploegen nog redelijk 

aan elkaar gewaagd en wisten de Bergers 

pas net voor rust een 2-1 voorsprong te 

pakken. Na de pauze een veel beter Neder-

horst dat door deze ruime zege nog maar 

een concurrent overhoudt voor de titel nl. 

Altius B1. De D1 speelde knap met 2-2 ge-

lijk tegen koploper KDO, De D2 en Roda 

’46 bleven steken op 3-3 en de D3 won uit 

bij ‘s- Graveland met 2-3.

Voor meer verslagen, programma en info 

kijk op www.vvnederhorst.org

DOOR: DICK BLOM

Op zondag 22 mei organiseert de BRC 

de Spiegelplaswandeltocht. Doe mee 

aan deze schitterende wandeltocht van 

22 km die voert langs de mooiste plek-

jes van Wijdemeren. Om goed getraind 

van start te gaan, kan er geheel vrijblij-

vend met de Bergse Runners meege-

lopen worden op zaterdag 23 april en 

zaterdag 7 mei.

Deze trainingslopen starten om 8.30 

uur bij Sporthal de Blijk. Er wordt dan 

ongeveer 20 km. gewandeld. Graag ver-

tellen de enthousiaste wandelaars van 

de BRC jou meer over hun sportieve 

activiteiten en evenementen. 

Bergse Runners Club 

Spiegelplaswandeltocht 22 mei  
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Tijd voor Tom

Fine, How Are You?

De groepen 7 en 8 van de Kortenhoefse basisscholen 

werden aan het denken gezet tijdens het 

interactieve toneelstuk ‘De Zaak Vlaskamp’. 

Wie heeft de moord begaan? Plaats delict, getuigen, sporen, 

hoofdverdachten en domme / slimme rechercheurs, alles telde mee. 

Wijdemeren in Beeld Colofon
Uitgave/administratie
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Het lange eind uit Kortenhoef is back! 

Studeert inmiddels rechten, heeft 

een eigen bedrijf en heeft ondanks 

dat ook nog tijd om te schrijven. Niet 

iedere week, maar om de 14 dagen. 

We tellen vrolijk verder waar we ge-

bleven waren en daarom deze week: 

Tijd voor Tom, nummer 133.

Vrijdagmiddag. Na een planning van 

drie maanden is het eindelijk zo ver. 

We gaan naar New York en beginnen 

daar onze reis. Onze ouders en vrienden 

staan op Schiphol. We gaan de douane 

door en na even wachten stappen wij 

het vliegtuig in. Naast ons zit een onwijs 

vriendelijke Engelse jongen. (Lees: cha-

grijnige onuitstaanbare kwal, die conti-

nue zijn armen over mijn leuning hing). 

De vlucht duurt 7 uur en drie kwartier, 

maar voelt heel anders. Hij voelt maar 

een uur of vier... langer. We kijken films, 

eten vliegtuigvoedsel en we landen op 

JFK International Airport. We moeten 

nog bijna een uur wachten om door de 

grenscontrolepost heen te komen. Hoe-

wel het een gevoel van veiligheid geeft, 

vinden we het vooral erg lang duren. We 

pakken een taxi en gaan naar ons hotel.

Zaterdag: Met een behoorlijke jetlag 

worden we wakker, om half 6 ’s ochtends, 

in hartje Manhattan. Terwijl ik me stond 

aan te kleden vraagt Paulien vanuit de 

badkamer of ik weet waar haar broek is. 

Even later begint ze keihard te lachen. Ik 

bleek haar broek aan te hebben. Dat ver-

klaarde direct waarom de broek zo kort 

was. We pakken een metro naar de her-

denkingsplaats van de aanslagen van 11 

september. De diepe krater maakt grote 

indruk. Een uur of wat later lopen we 

naar Wall Street, blijven daar en pakken 

de metro naar Times Square. Wanneer 

ik een tamelijk zwetende, ongelukkige 

vrouw in een levensgroot Elmo-pak zie 

realiseer ik me hoe fijn het is om gebo-

ren te zijn in Nederland. ’s Avonds gaan 

we naar een hele hippe ‘Rooftopbar’, wat 

zoiets betekent als ‘veredeld dakterras’. 

Het minimale bestedingsbedrag om aan 

een tafel te mogen zitten is 130 dollar, 

dus namen we genoegen met een plek-

je naast de prullenbak. De serveerster 

vraagt ‘How Are You?’. Een vraag waar 

ik even over na moet denken. Ik vertel 

haar dat het goed gaat, dat ik het leuk 

vind om hier te zijn en dat... ze is weg. 

Klaarblijkelijk interesseert het de Ame-

rikaan geen hol hoe het met me gaat en 

blijkt dit een soort begroeting.

Zondagochtend. We hebben kaarten 

geboekt voor Liberty Island, het eiland 

waar het Vrijheidsbeeld op staat. We 

hebben Crown Tickets en mogen in het 

hoofd van het vrijheidsbeeld. De wind is 

zo heftig dat onze boottocht niet door-

gaat vanwege gevaar, tenminste dat zegt 

men. Ik denk dat met de harde wind 

de rok van lady liberty omhoogt waait 

waardoor we onder haar rok kunnen 

kijken. Amerikanen zijn daar te preuts 

voor en dus mag het niet. We besluiten te 

dineren bij ‘Tom’s Restaurant’ en daarna 

shoppen bij Macy’s. Het grootste waren-

huis ter wereld 198.500 vierkante meter 

en daarmee bijna drie keer zo groot als 

Ankeveen. ’s Avonds gaan we naar dé 

comedyclub van New York, Comedy 

Cellar. Nu is het 0:50 en ga ik slapen, 

wetende dat mijn ouders ieder moment 

wakker worden om te gaan werken. Het 

leven is fijn. Ik ga nog even televisie kij-

ken en plannen wat we morgen gaan 

doen, tot over 2 weken. Dan zitten we in 

Toronto, Canada. Yihaaa!


