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Weerstand WaakSamen Vlaar De Eekhoorn Gouden Elftal

WIJDEMEREN- In een volle raadzaal 

waren vijf scholen vertegenwoor-

digd voor de Jeugdraad, georga-

niseerd door de Rotaryclub i.s.m. 

de gemeente Wijdemeren. De 

Jozefschool kreeg de meeste stem-

men, zodat ze spullen voor een 

nieuw oefen Verkeersplein kunnen 

aanschaffen. Ties Blomsma van de 

Antonius was de beste debater en 

de streepjesdames Sara van Schie 

en Jara Nijveen van de Curtevenne 

hadden de beste presentatie. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Dat werd bepaald door de jury van de 

Rotaryclub Wijdemeren. Niet alleen 

kregen de winnaars een minibekertje 

uit handen van juryvoorzitter Martin 

Vuyk, ook was er een bedrag van 250 

euro beschikbaar voor de groepen 8. 

Verkeersplein

Yannick en Rosalie van de Bergse Jo-

zefschool vertelden dat een nieuw ver-

keersplein met borden, stoplichten, ze-

brapad en hesjes voor auto’s, fietsen en 

andere weggebruikers echt nodig was. 

De twee oude sets waren versleten en 

toe aan vervanging. In het dorp waar 

zij wonen, is er volgens het tweetal wei-

nig variatie in verkeerssituaties. Dus 

is het handig en verstandig om dat op 

het schoolplein te oefenen. “En je bent 

lekker buiten” voegde Jens eraan toe. 

Tijdens het debat waren er veel vragen 

aan de Jozefschool. En Antonius- acht-

stegroeper Ties Blomsma zette de aan-

vraag direct op scherp door het aanbod 

van zijn school om hun Verkeersplein 

uit te lenen. Die opmerking was een 

schot in de roos, want dat alerte gedrag 

plus vlotte taalgebruik van Ties bezorg-

de hem de 1e prijs als ‘Beste Debater’. 

Overigens wisten de raadsleden van 

de Jozefschool, Isa en Jens, zich goed 

te verdedigen. Want bij de stemming 

door alle scholen en raadsleden kregen 

ze dus de 1e prijs. 

Stoeptegels

Gevolgd door de Curtevenneschool die 

graag stoeptegels in twee kleuren wil 

laten verven. Op die tegels staan diver-

se opdrachten als ´doe een dansje´. De 

jongedames Sara en Jara blonken voor-

al uit door een uitermate gedetailleerde 

berekening van de 110 euro kosten, 

wat hen 250 euro opleverde als ‘Beste 

Presentatie’. “Daar is zelfs onze wet-

houder van financiën jaloers op” ver-

wees de burgemeester naar de nieuwe 

wethouder Jan-Jaap de Kloet. De An-

toniusschool had weliswaar hetzelfde 

tegelplan met 15 geverfde stoeptegels, 

maar zij hadden naast veiligheid ook 

aandacht voor bewegen met de sprint-

tegels naast de ‘oppeptegels’ als Zet ‘m 

Op! Toch werden ze derde. 

De Catamaran wilde 

ook stoeptegels laten 

aanleggen op plekken 

in Oud Loosdrecht 

waar het onveilig is. 

En dat komt vaak voor, 

zeiden de presenta-

toren. Zelfs een Niet Kletsen- tegel 

op het Bleekveld voor de babbelende 

moeders. Hoe Tristan en Philip ook 

praatten als Brugman, ze vielen net 

naast de prijzen. Dat gold ook voor de 

leerlingen van meester Erik van de Re-

genboogschool. Don en Thijs presen-

teerden een origineel plan voor mooie 

Dick Bruna-tegels. Maar argumenten 

als eerbetoon, herkenbaarheid, slijtvast, 

anti-slip en spreiding over heel Korten-

hoef konden de anderen niet overtui-

gen. Roos en Bram bespraken hun plan 

vol vuur in het debat. 

Kortenhoefse dominantie

Het was een levendige middag, met alle 

elementen van de lokale democratie. 

Het joelen en juichen dat normaal niet is 

toegestaan, voelde juist als een golf van en-

thousiasme. Burgemeester Smit in zijn rol 

als voorzitter met de hamer legde veel uit, 

geassisteerd door een oplettende griffier 

Debby de Heus. Ook diverse raadsleden 

hadden een rol als coach van een achtste 

groep. Je zag hun sturende hand op de ach-

tergrond, want 99% van de kinderen stak 

een rood kaartje in de lucht op de vraag of 

de burgemeester de baas is. Dat percentage 

zou je bij een gemiddeld burgerpanel van 

18+ niet bereiken. Jammer dat er slechts 

één Loosdrechtse en één Bergse basis-

school aanwezig was (en geen Ankeveen). 

Dat benadrukte de Kortenhoefse dominan-

tie, hoewel het een feestje was om erbij te 

horen. En daar ging het om. 

Jozefschool (1e prijs) mag Verkeersplein aanleggen

Jeugdraad debatteert vooral 
over veiligheid buiten

Hoveniersbedrijf

WWW.BOUWERTOTAAL.NL

Tuinontwerp, aanleg en onderhoud

Nederhorst den Berg Tel.: 0294-251957

Mobiel 06-21802474

Ties Blomsma is 

‘Beste Debater’ �

Jozefschool won 

de eerste prijs �

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

I.v.m. Pasen zal het 
Weekblad Wijdemeren 
van woensdag 19 april 
op donderdag 20 april 

verschijnen.

Burgemeester Smit vertrekt
WIJDEMEREN- Burgemeester 

Martijn Smit is vorige week 

donderdag door de vertrou-

wenscommissie voorgedra-

gen als nieuwe burgemeester 

van Beverwijk. Als de formele 

benoeming is afgerond zal hij 

op 18 mei a.s. worden geïn-

stalleerd. 

Beverwijk is een gemeente 

van ruim 40.000 inwoners, 

bekend van zijn grote Bazaar 

en autoboulevards, met Tata 

Steel-hoogovens in de nabij-

heid. De PvdA-burgemeester 

wordt voorzitter van een raad 

met 27 raadsleden. Beverwijk ( 

met Wijk aan Zee) werkt in de 

IJmond-regio nauw samen met 

Velsen, Heemskerk, Uitgeest en 

Castricum. Hoewel de vertrou-

wenscommissie geen informa-

tie mag lekken, zei de voorzit-

ter dat de 53-jarige Smit uit 

een lijst met 21 kandidaten was 

geselecteerd vanwege zijn be-

trokkenheid bij de bewoners, 

zijn daadkracht en zijn ambitie 

om het democratisch proces 

te verbeteren. Beverwijk had 

al geruime tijd een tijdelijk 

burgemeester (F.Ossel), omdat 

Smits voorganger vanaf 2014 

met ziekteverlof was. 

Lees verder op pagina 3

Foto: Douwe van Essen/WWK
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 9 april: 09.30 uur: 

 W. Balk,

 Wo. 12 april: 09.30 uur: 

 J. Dresmé.

◗ St. Martinus     
 Vr. 7 april: 09.30 uur: 

 W. Balk,

 Zo. 9 april: 09.30 uur: 

 J. Dresmé.

◗ OLV Hemelvaart 

 Za. 8 april: 19.00 uur: 

 W. Balk.

Verzorgingshuizen 
◗ Veenstaete 

 Vr. 7 april:  15.00 uur:  

 W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  

 Wo. 5 pril: 19.30 uur:  Vesper, 

 Zo. 9 april: 10.00 uur:  

 Ds. E.J. van Katwijk,

 16.00 uur Praisedienst

◗ De Graankorrel   

 Wo. 5 april: 19.30 uur: Vesper, 

 Zo. 9 april: 10.00 uur:  

 Pastor C. van Egmond

◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 9 april: 10.00 uur:  

 Ds. A. van Duinen.

◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 9 april: 09.30 uur:  

 Ds. A. Christ.

◗ Oec. Streekgemeente  

 Oude Kerkje K’hoef   

 Zo. 9 april: 11.00 uur:

 Fride Bonda. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  

 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 

 Zo. 9 april: 10.00 uur:

 R. Bogaerds.

◗ Vecht & Angstelkerk  

 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  

 Zo. 9 april: 10.00 uur:

 Ds. H. van Veen,

 16.00 uur: Ds. G. Hagens. 

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 05 apr. 19.30 u. Ledenvergadering IJsclub Nederhorst Clubgebouw, Blijklaan, NdB. 
wo. 05 apr. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
5 t/m 8 apr. 20.00 u. DSO-toneel, 2 toneelstukken De Dobber, Kortenhoef
5 t/m 9 apr.  Kermis in Kortenhoef Parklaan, Kortenhoef
do. 06 apr. 14.00 u. Paasmarkt Joseph Lokinschool Hollands End 8, Ankeveen
do. 06 apr. 20.00 u. Tien van Rood – biljarten Wapen van Ankeveen
do. 06 apr. 20.00 u. Raadsbijeenkomst Rijnconsult Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 07 apr. 20.00 u. Lezing Hist. Kring NdB:  ‘Water’ Bergplaats, NdB.
za. 08 apr. 20.15 u. Concert pianist Peter den Ouden Willibrordkerk, NdB. 
za. 08 apr. 20.30 u. Talentenjacht Wijdemeren Wapen van Ankeveen
zo. 09 apr. 13.00 u. ARTV Voorjaarstoernooi (tennis) Sportcomplex Ankeveen
zo. 09 apr. 15.30 u. De Mattheus Passie Dillewijn, Ankeveen
zo. 09 apr. 16.00 u. Praisedienst Willibrordkerk, NdB. 
wo.12 apr. 18.00 u. Bergs schoolvoetbal Meerzicht, Platanenln.1, NdB.
za. 15 apr. 09.30 u. Paaseieren zoeken Kasteeltuin, NdB. 
za. 15 apr. 09.00 u. 4 x G Rommelmarkt De Fuik, Kortenhoef
zo. 16 apr. 12.00 u. Paasbrunch Bergplaats, NdB. 
wo. 19 apr. 19.00 u. Familievoorst. ‘Brieven uit de oorlog’ Dillewijn, Ankeveen
do. 20 apr. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 21 apr. 08.30 u. Koningsspelen Basisscholen Wijdemeren
za. 22 apr. 20.15 u. Concert Hermitage Kwartet Willibrordkerk, NdB.

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Programma’s GooiTV
Vanaf 5 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
 -  In TV Magazine aandacht voor Vechten op de Vecht, kort 

nieuws met o.a. de opening van een Jeu de Boulesbaan in 
Naarden, de WaakSamen App in Wijdemeren en de medaille-
winners uit de regio bij de Special Olympics voor mensen met 
een beperking;

-  In RegioHub gaat het over Gooi on Stage, waarbij vmbo-leer-
lingen een dagje meelopen in een bedrijf;

-  HilversumsNieuws, NH en GooiTV presenteren het twee-
wekelijks gesprek met Pieter Broertjes, burgemeester van 
Hilversum. 

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

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

Adverteren:  

www.weekbladwijdemeren.nl
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

ANKEVEEN- In een volle zaal van 

partycentrum De Drie Dorpen was 

er weerstand tegen het plan om 

langs de Stichtse Kade zeven woon-

werkkavels te bouwen. Het gaat om 

een particulier initiatief van Gert-

Jan Splinter, Jaap Pronk en Thijmen 

Krijnen om de agrarische bestem-

ming van de boerderij op de hoek 

van de Cannenburgerweg om te zet-

ten naar bedrijven. Overigens is de 

grondeigenaar ook eigenaar van de 

doodlopende Stichtse Kade zelf. 

Namens Buro SRO presenteerde ste-

denbouwkundige Arjan van de Mispel 

het bouwplan voor zeven woon-werk-

kavels. Het zou gaan om bedrijfjes in 

de vorm van kantoor, praktijkruimte en 

andere ambachtelijke bedrijven. Vóór de 

bedrijfshallen met een maximale hoogte 

van 9 meter komen de woningen, ont-

worpen in de stijl van de tegenover lig-

gende bungalows, verbonden met een 

bruggetje naar de Stichtse Kade. Aan de 

achterzijde zal er vanaf de Cannenbur-

gerweg langs Van Rijn Autosloop een 

ontsluitingsweg komen met parkeer-

ruimte. Naast de zeven kavels komt er 

2,5 ha natuurgebied met wandelpaden. 

De stedenbouwkundige benadrukte dat 

het ging om lichte bedrijfsvoering die 

geen concurrentie vormt met andere lo-

kale ondernemers. Er zou behoefte zijn 

aan dergelijke kavels waar kleinschalig 

wonen en werken worden gecombi-

neerd. In de zaal waren, volgens Van de 

Mispel, al diverse gegadigden aanwezig. 

Er waren geen negatieve effecten voor 

flora en fauna en ook was er door de 

tussen geplande huizen geen nadelige 

geluidshinder. Het is de bedoeling dat 

de Stichtse Kade dat gemoedelijke weg-

getje blijft. 

Slaat op niks

Daar dachten uiteraard de omwonenden 

totaal anders over. “Het gaat hier puur 

om een particulier belang om grond 

te gelde te maken. Om de winst. Er is 

helemaal geen behoefte aan dergelijke 

bedrijven. Wat overblijft, is een verdwe-

nen uitzicht op de weilanden. Het slaat 

op niks” zei een boze buurman. Ook 

andere bewoners van de Stichtse Kade 

hadden grote moeite met het bouwplan. 

Het nut en den noodzaak trok men ste-

vig in twijfel. Even verderop zijn nog 

meer versnipperde industrieterreinen 

waar nog volop ruimte is voor bedrij-

ven, was een veel gehoorde mening. Het 

zou de gemeente en de ondernemers 

sieren als daar eens serieus werk werd 

gemaakt van een schoon en ordelijk be-

drijventerrein. Van het landschappelijke 

boerenweggetje de Cannenburgerweg 

is bitter weinig over. En nu ook nog een 

van de laatste boerderijtjes slopen voor 

bedrijfjes, werd niet door iedereen ge-

waardeerd. 

Bruggetjes weg

Toch namen de verontruste aanwezigen 

wel van de gelegenheid gebruik om mee te 

denken over aanpassingen. Om drukte op 

de Stichtse Kade te verhinderen, zouden 

de bruggetjes aan de voorkant er helemaal 

niet moeten komen. In plaats daarvan een 

wal met struiken. Ook aan het natuurgebied 

had men geen behoefte, liever gewoon het 

ruige weiland. Waar Freek Brouwers Laken-

velders eventueel kunnen grazen. Dat Van 

Rijn&Co dat oude auto’s recyclet, belang 

zou hebben bij de achterliggende ontslui-

ting werd door Joop himself ontkend. Bo-

vendien zijn de loodsen slechts een deel zijn 

eigendom. 

De aanwezige raadsleden en wethouder 

zullen zich binnenkort buigen over de aan-

vraag voor een wijziging van het bestem-

mingsplan. Jaren geleden werd een ander 

plan al eens afgewezen. Of dit plan nu zo-

veel beter is, valt te bezien. Een pittige taak 

voor de plaatselijke politiek. 

Weerstand tegen 7 woon-werkkavels Stichtse Kade

Burgemeester Smit vertrekt 

NEDERHORST DEN BERG- In de afge-

lopen dagen is de bouw van de 3e 

fase van het project NederVecht ge-

start. Na het bouwrijp maken van de 

grond zijn er 274 heipalen de grond 

in gegaan. In totaal komen er 24 wo-

ningen waarvan 14 rijwoningen en 

10 tweekappers. Alle rijwoningen, 

type wetering, zijn verkocht. Van de 

tweekappers, type oever, zijn er nog 

slechts enkele beschikbaar. De ver-

wachte oplevering is eind dit jaar.

Dit woningbouwproject ligt in Neder-

horst den Berg, achter de dijk langs de 

Vecht. De eerste twee bouwfasen zijn 

inmiddels opgeleverd en bewoond. Het 

is een mix van koopwoningen,  huur-

woningen en appartementen. Met fase 

3 is het project nog niet afgerond, er 

zijn nog enkele vrije kavels in de ver-

koop via de gemeente Wijdemeren. 

Daarnaast is er nog een gebied in ont-

wikkeling waar nu de tennisvereniging 

zit. De tennisvereniging gaat verhuizen 

naar de oostzijde van NederVecht. 

De ontwikkeling en realisatie van Ne-

derVecht is in handen van Lithos bouw 

en ontwikkeling, door kopers uitgeroe-

pen tot een van de beste bouwers van 

Nederland. 

Meer informatie over dit mooie project 

aan het water is te vinden op: neder-

vecht.nl

Bouw 3e fase NederVecht gestart

Vervolg  van pagina 1

In maart 2010 kwam Martijn Smit 

vanuit Zeevang naar Wijdemeren. 

Daarvoor was hij wethouder van de 

gemeente Edam-Volendam. Het is 

niet uitgesloten dat Smit de laatste 

burgemeester van Wijdemeren was, 

want de route naar een bestuurlijke 

herindeling wordt voor 2018 vast-

gelegd. Er zal ongetwijfeld een tijde-

lijk burgemeester worden benoemd, 

maar een fusie met Hilversum of een 

andere combinatie lijkt onontkoom-

baar. 

“Na iets meer dan zeven jaar Wijde-

meren was ik inderdaad wel toe aan 

een nieuwe stap in mijn carrière. De 

overgang van vijf dorpen naar een 

gemeente met een meer stedelijke uit-

straling vind ik wel mooi” vertelt Mar-

tijn Smit in een korte reactie. “Ik ben 

blij dat ik zo goed paste in het profiel 

van Beverwijk. Want ik werk inder-

daad graag in het Noord-Hollandse.” 

Of Smit daadwerkelijk de laatste of-

ficiële burgemeester van Wijdemeren 

zal zijn, afgezien van een waarnemer, 

kan de vertrekkende man niet beves-

tigen: “Dat weet ik niet. Er zijn nog 

diverse opties. Waarbij ik altijd heb 

gezegd dat een zelfstandig Wijdeme-

ren voor minstens 6 jaar moet kun-

nen. Maar de raad maakt keuzes, die 

zal een stevige ingreep moeten maken 

als ze dat wil verwezenlijken.” 

Rectificatie
In het artikel met als titel ‘Deel over-

schot sociaal domein gaat naar stenen’ 

in Weekblad Wijdemeren van 29 maart 

is gemeld dat de voorzitter van de Ad-

viesraad in een contact akkoord is ge-

gaan met het voorstel om de verbetering 

van de toegankelijkheid van gemeente-

lijke locatie te betalen uit het overschot 

sociaal domein 2015. Deze melding 

blijkt onjuist te zijn (H.S).

Praisedienst zondag  
De praisedienstcommissie van de pro-

testantse gemeente Nederhorst den 

Berg organiseert op zondag 9 april weer 

een frisse jonge dienst met als thema 

Werk in Uitvoering. De spreker is Oscar 

Griffioen uit Hilversum. De muzikale 

leiding is  in handen van Hugo en Nico-

line de Graaff, de zang wordt verzorgd 

door Anneke Griffioen. De dienst be-

gint om 16.00 uur en vanaf 15.30 staan 

koffie, thee en wat lekkers klaar. Ieder-

een is welkom in de Willibrordkerk in 

de Kerkstraat.
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

 Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

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

035-6563060

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

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

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

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

Tel.: 06-22664828.

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Te Huur Wijdemeren
Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

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

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

 

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 
PMC biedt u altijd een vrijblij-

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

Gediplomeerde schoonheids
specialiste, aan huis. 

06-52692679 Elbie 

www.baiemooi.nu

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp. tel: 06 858 127 97

Acteerles voor Kids !
7 tot 13 jaar

Incl eigen castingfilmpje

4 lessen + eigen showreel

Kijk op www.KidsAct.nl

of mail info@kidsact.nl

Wij ruimen gratis uw huis
en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen
06-25 51 46 89

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
Meer info: 0294-741464 of

www.voetzorgreehorst.nl

beautysalonlovelyskin.nl
in April-Mei 40% korting
op gezichtsbehandelingen

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

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

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

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Sociaal Cultureel 
Centrum Nederhorst 

Activiteiten 
april 2017

Info: jagerkui@xs4all.nl / 0615582425

Do.6-04  Vanaf 19.00 u. Vrouwenavond, 
gastvrouw Farah Bouglalah.  
Vr.7-04 9.30-11.00 u.
Vr.21-04 9.30 –11.00 u.
Administratie voor elkaar; Versa helpt met 
formulieren.

Zo 9-04 10.15- 16.00 u.
Workshop tekenen en schilderen, thema 
‘Fruitdames’ Volgens de bijzondere me-
thode door Lily Ruizendaal.
Kosten € 75.00 incl. eenvoudige lunch en 
materialen Ook geschikt voor beginners. 
Aanmelden lily.art@ziggo.nl/0629110401

Elke dinsdag  Vanaf 14.00 uur Digitaalhuis, 
Annette of Peter helpen u graag.

Elke donderdag 19.30 uur – 21.00 u.
Historische Kring NdB.

Elke vrijdag  Vanaf 20.00 u. 
Mannenavond, gastheer Fouad Bouglalah. 

Alle dagen Kinderopvang Thuiz- bij; 
kinderen van 0 – 4 jaar. Informatie: 
Chantal de Vries; tel.06 33 64 74 60

Huiswerkbegeleiding ook in het SCC. 
René van de Heisteeg helpt uw zoon/
dochter het tentamen, examen positief af 
te ronden. Info. Renevandeheisteeg@live.nl 

Bent u creatief? En wilt u gratis exposeren ? 
Dat kan in het SCC.
De maand april is beschikbaar.

            Sociaal Cultureel Centrum
Nederhorst den Berg

Blijklaan 1, LT Nederhorst den Berg
www.bergsecultuur.nl, 06 155 82 425

Sleutels
en 
sloten
service

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 6 apr., film, vr. 7 apr. jeugd, 

za. 8 en zo. 9 apr. jeugd, wo. 12 

apr., jeugd en City Quiz, do. 13 

apr. film, vr. 14 apr. toneel. Info: 

www.wesopa.nl

Bridgeclub La Porta Salute. Kom 

gezellig bridgen op de maan-

dagavond om 19.30 uur in De 

Bergplaats in Ned. den Berg. Inl. 

06-11102092.

Het Zuidereinde is 
deels afgesloten. 

Thamara Jane Hair 

Fashion en 

Luxura-Sun zijn 

gewoon OPEN

194 motorrijders
Bij een toerrit op een zondagmiddag van 194 motorrijders op 

Suzuki Intruders arriveerde de hele stoet bij het Spieghelhuys 

in Nederhorst den Berg om daar te lunchen. Een indrukwek-

kend plaatje op de twee volle parkeerplaatsen. En wat een ge-

luid van al die motoren (foto: Jeanne Verburg). 
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Veiligheid DOOR: HERMAN STUIJVER

REGIO - De financiën van de 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

staan onder druk. Er is door het 

Algemeen Bestuur ( 7 burgemees-

ters) een stuurgroep ingesteld om 

te kijken of er nog manieren zijn om 

dit tekort naar beneden bij te stel-

len. Tijdens een regionale sessie op 

maandagavond 27 maart zijn een 

veertigtal raadsleden afkomstig uit 

de verschillende gemeenten van de 

veiligheidsregio door burgemeester 

Van Bochove (portefeuillehouder fi-

nanciën) bijgepraat over de uitkom-

sten van deze verkenning.

Het bestuur van de Veiligheidsregio 

vindt het belangrijk om de verbinding 

met de raden te versterken en bij grote 

(financiële) ontwikkelingen de raads-

leden eerder te betrekken. Er is geen 

sluitende begroting. Welke keuzes zijn 

er denkbaar om te komen tot begro-

tingsevenwicht? 

Tussen 2009-2016 is er structureel voor 

17% (€ 3,1 mln.) aan bezuinigingen 

gerealiseerd, naar verhouding ruim 3x 

meer dan het landelijk gemiddelde. 

Niet alleen het laaghangende fruit is ge-

plukt. Er zijn ingrijpende maatregelen 

getroffen die voor beroepspersoneel en 

vrijwilligers aanzienlijke consequen-

ties hebben gehad. Er is sprake van een 

kritische vorm van arbeidsdruk en het 

gevaar van beleidsarmoede is reëel. De 

organisatie heeft behoefte aan stabili-

teit en rust. Zowel voor beroepsperso-

neel als vrijwilligers.

Leidende principes

Het bestuur heeft vastgesteld dat de 

kaasschaaf niet meer lukt en dat een 

takendiscussie onontkoombaar is. Men 

gaat uit van een minimaal kwaliteits-

niveau van een 6. Voorts is een accent-

verlegging van repressie naar preventie 

noodzakelijk. En schaalvergroting is 

niet alleen financieel gezien een wen-

selijke route, maar vooral vanwege de 

kwetsbaarheid

4 sporen onderzocht

Er zijn verschillende sporen onder-

zocht. Maatregelen naar een volledige 

beroepsorganisatie en herinrichting 

van de organisatie leveren geen noe-

menswaardige besparingen op. Het sa-

menvoegen van de twee posten in Hui-

zen naar één post, één nieuwe kazerne 

voor Weesp en Muiden en samenvoe-

gen van Laren en Blaricum geven grote 

maatschappelijke onrust en leveren fi-

nancieel weinig op.

Bij spoor 2, maatregelen met impact 

op kwaliteitsniveau, is bekeken wat de 

consequenties zijn als de basisbrand-

weerzorg naar een kwaliteitsniveau 

van 70%, respectievelijk 60%, terugge-

bracht zou worden. De uitkomst is dat 

hier naar verwachting een besparing 

van € 100 tot 250.000 euro te realise-

ren zou kunnen zijn. Het voorstel is 

om dit 2e spoor als richtpunt te nemen. 

Vooruitlopen hoe je tot deze verlaging 

van het kwaliteitsniveau zou moeten 

komen ondergraaft de manier waarop 

dit traject is ingezet. Bovendien zou je 

het vertrouwen van de medewerkers 

onherstelbaar beschadigen. Op het ge-

bied van vakbekwaamheid vindt men 

het wenselijk om samen met Flevoland 

een oefenfaciliteit te realiseren tegen 

een maximale extra last van structureel 

€ 318.000.

Spoor 3 gaat over schaalvergroting 

richting Flevoland en Utrecht. Eerder 

onderzoek liet reeds zien dat schaalver-

groting op het niveau Midden-Neder-

land voor deze regio circa 2 tot 3 ton 

structurele besparing op zal kunnen 

leveren.

Vergelijken

De Veiligheidsregio’s in Noord-Hol-

Tekort financiën Veiligheidsregio 

land zijn qua risicogebied en bebouwings-

dichtheid te vergelijken. Het is echter lastig 

te beoordelen wat er wel of niet is opgeno-

men aan kosten bij andere regio’s waardoor 

vergelijken moeilijk is. Daarnaast is het 

opmerkelijk dat Veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek met verreweg het laagste aantal 

inwoners niet de duurste regio is (elke regio 

heeft immers dezelfde minimale wettelijke 

taken, zoals de meldkamer). In de Zaans-

treek zijn de kosten per inwoner € 83, in 

Amsterdam 79 en in het Gooi 77 euro. Al-

leen Noord-Holland Noord is goedkoper: 

73 euro. 

Er ligt een voorstel om de verdeelsleutel 

van de gezamenlijke landelijke kosten aan 

te passen naar een meer rechtvaardige ver-

deling. De huidige sleutel is grotendeels 

een evenredige verdeling van de kosten 

over 25 Veiligheidsregio’s. Voorstel voor 

de nieuwe verdeelsleutel is gebaseerd op 

het aantal inwoners. Dit laatste betreft al-

leen nieuwe ontwikkelingen die kosten met 

zich meebrengen. De maximaal verwachte 

opbrengst is € 70.000 per jaar op basis van 

de huidige inzichten en dit is te realiseren 

vanaf 2019. 

7e Autismedag
Na zes succesvolle edities organiseert 

het NAGV de zevende Autismedag 

voor de regio Gooi en Vechtstreek op 

maandag 3 april a.s. in de Regenboog-

kerk, Nassaulaan 22 in Hilversum. Het 

thema voor 2017 is: ‘Autisme in de wijk 

voor alle leeftijden. Na afloop van het 

programma is er een informatiemarkt 

van 17.00-18.00 uur. Er is nog een be-

perkt aantal plaatsen voor het hele pro-

gramma. Tussen 13.30-17.00 uur zijn er 

verschillende lezingen over autisme bij 

verschillende leeftijden. Stuur een mail-

tje naar info@nagv.nl om te vernemen 

of er nog plaats is. 

Belangstellenden, onder wie Gert Zagt 

(rechts, DLP) luisteren naar de uitleg

WIJDEMEREN - Op maandag 8 mei 

kunnen de Wijdemeerse ouderen 

weer een dagje weg en wel naar Urk 

en omgeving. 

Ze starten met koffie met gebak in de 

Gasterij ‘De Oostvaarder’ in Almere. 

Dit is gelegen op de grens van de Oost-

vaardersplas, u kunt dan vanuit de om-

loop kijken over de plas. Daarna rijden 

ze naar Urk waar ze aan boord gaan 

van een schip van de Rederij Zuiderzee. 

Hier is er een twee uur durende vaart, 

waar het gezelschap met aan boord een 

lunch, plate service vis, geserveerd krij-

gen. Met een vermakelijke show over 

de klederdracht van Urk.

Op de terugweg zullen de ouderen of 

in Urk of in Elburg een pauze houden. 

Dit alles voor 44 euro per persoon.

Opgave bij Theo Stalenhoef; 0294- 

251237 of Bep ten Berge; 0294 267855. 

Uitgaansdag voor alle ouderen 
in Wijdemeren

’s-GRAVELAND- Het Zuidereinde 

Zuid wordt heringericht van de 

Emmaweg tot aan de J.H. Burgerlaan. 

Van 3 april t/m 4 augustus is de weg 

afgesloten voor doorgaand gemo-

toriseerd verkeer.

De werkzaamheden bestaan uit het 

opbreken van het asfalt, fundering, 

parkeerstrook en  trottoirs. Vervolgens 

wordt de nieuwe weg aangelegd. Het 

in te richten deel van het Zuidereinde 

wordt opgedeeld in werkvakken en 

in fases uitgevoerd. De woningen ter 

hoogte van de herinrichting blijven te 

voet bereikbaar. Het overige deel van 

het Zuidereinde blijft bereikbaar voor 

aanwonenden vanaf de Smidsbrug. De 

kruispunten met de Beresteinseweg, 

het Kininelaantje en de Emmaweg zijn 

voor een  bepaalde periode afgesloten. 

De exacte planning is op dit moment 

nog niet bekend. Actuele  informatie 

tijdens de uitvoering kunt u vinden op 

onze projectpagina Zuidereinde Zuid.

Er worden omleidingsroutes ingesteld. 

Het doorgaand verkeer wordt geleid via 

de Leeuwenlaan, ’s-Gravelandseweg, 

Geert van Mesdagweg, Vreelandseweg 

en N201.

Wegafsluiting Zuidereinde Zuid



Woensdag  april 6 Weekblad Wijdemeren

Je proeft de lente!

Advocaatstammetje

€ 7,95 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Trouw stond je daar, midden in het gras,

Voorbij het stoplicht aan het begin van het dorp.

De eerste boom die ook dit jaar uitbundig weer groen werd.

Weelderige wilg met je hangende takken.

Markant herkenningspunt, tussen snackbar en pastorie.

Jij hoorde bij het dorp, met achter je het carillon in de muziektent.

Jij ontving gastvrij de vogeltjes, elk jaar weer.

Maar blinde bestuurders stuurden grote machines,

want jouw hout, dat moet verkocht. 

Biomassa leveren, staat in het contract.

En daar lag je dan, wreed geveld, je pril-groene takken ter aarde.

De zaagsnede van je stam zo helemaal gaaf.

Was jíj nou ziek? Wie kan het geloven.

Waarom moest je dood, waarom moest je verdwijnen?

Het weitje is kaal nu. De vogels zijn thuisloos.

Zuurstof schenk je nu niet meer.

Wij treuren om jou, en met jou om de vele andere bomen

die aan jou voorafgingen en je nog zullen volgen.

Want bomen, die zijn er om om te zagen,

als je maar zegt dat ze ziek zijn.

Biomassa leveren, staat in het contract.

Of zijn de bestuurderen zelf ziek misschien?                   Anneke Stokman, Nederhorst den Berg

Requiem voor een geliefde boom

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

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

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

aannemersbedrijf

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

Prachtig stukje, hoor van mijn lieve Anneke. 

Maar is weemoed is genoeg?

Ik fiets geregeld (bewegen moet) een rondje om 

de Spiegelplas en het wordt daar steeds over-

zichtelijker, ‘open’ parkachtig landschap. Soms 

heb ik de indruk dat men echt z’n stinkende 

best doet het zo kleinschalig mogelijk te hou-

den. Laatst zag ik lieden met handzaagjes bezig 

om hier en daar een takje weg te snoeien. Maar 

een eindje verderop liggen noeste stammen ter 

aarde.

De diepere oorzaak zit natuurlijk in het inge-

sleten paradigma van de Heere God die natuur 

schiep ten dienste van den Mensch, ondanks de 

dramatische voorbeelden zoals de dorre woes-

tijnen en het binnenland van Spanje dat is opge-

gaan aan de roemloze Armada. We zullen toch 

echt ons vernuft moeten gebruiken, niet om 

misbruiken te rechtvaardigen, maar om de na-

tuur – en dus onszelf – een kans te geven.

Al decennia verbijt ik me om de argumenten 

rond biobrandstof. Als zou het alleen bouwafval 

betreffen. Als zou het CO2 neutraal zijn, omdat 

de verbranding precies die hoeveelheid CO2 

vrijgeeft die die bomen hebben opgenomen. 

Van de zuurstof die de bomen vrijgeven, rept 

niemand. De bomen zijn altijd ‘ziek’ (Wat heet? 

Als alle mensen met hoge cholesterol- en glu-

cosespiegel of bloeddruk geveld zouden wor-

den…). De biomassaboer keurt z’n eigen vlees. 

Stilzwijgend stemmen we in met een moraal 

waar de toekomst ons op zal aankijken (als het 

te laat is).

In ZEMBLA (22 maart) konden we zien wat 

er echt gebeurt en hoe fataal dat is. Het is glo-

bale handel! Professor Martijn Katan legde met 

wetenschappelijke autoriteit de chemische en 

ecologische realiteit uit. Minister Kamp, bleef 

als een sprekende pop de argumenten van het 

economisch establishment herhalen. Maar wij 

stemmen op Greet of Geert en slapen verder. 

Als de kachel maar rookt. Requiem voor een 

generatie…

Peter Stokman, Nederhorst den Berg

Weemoed en Woede

Ik ben een man van 60 jaar met schizofrenie, 

al ruim 30 jaar in de WAO. De arme achterban 

van de PvdA heeft in de crisis de grootste klap-

pen gehad. Rutte’s achterban heeft er het minst 

last van gehad. Hij heeft ‘sorry’ gezegd voor zijn 

gebroken beloftes. De PvdA had ‘sorry’ moeten 

zeggen voor de grove inschattingsfout om zo 

snel met de VVD in zee te gaan. Een maatre-

gel als de 40 euro korting op de WAO’ers voor 

de Grieken is zo’n voorbeeld. Alle Nederlan-

ders hadden daaraan mee moeten betalen. Veel 

mensen kwamen door uw snoeiharde bezuini-

gingen in de schulden, de Voedselbanken heb-

ben het nog nooit zo druk gehad. De PvdA heeft 

te lang toegezien, beelden van een lachende 

Samsom en Rutte hebben veel PvdA ‘ers woest 

gemaakt. De halvering van de thuiszorg pakte 

ook dramatisch uit. Velen konden, zonder man-

telzorger, het ontstane gat simpelweg niet op-

vullen. Ook het onsolidaire eigen risico leidt tot 

steeds meer zorgmijders. 

Ik had voor de crisis € 4000 spaargeld, allemaal 

weg. Elke dag angst voor een onverwachte te-

genslag als een kapotte wasmachine. Doordat 

ik al in de schuldsanering heb gezeten, kan ik 

niet meer lenen bij een bank. Ik sta met mijn 

rug tegen de muur, heb nog niets gemerkt van 

een aantrekkende economie. 

Dat er bezuinigd moest worden, begreep ie-

dereen, maar de verkeerde keuzes, daarvoor is 

veel onbegrip. Veel ex-PvdA ‘ers voelen zich be-

drogen en vooral niet gehoord. Ik blijf de PvdA 

volgen in de oppositie en hoop over 4 jaar weer 

PvdA te stemmen. Maar wil dit gebeuren, dan 

zal de PvdA zijn fouten toe moeten geven, zich 

tot zijn verlaten achterban moeten richten en 

tenminste één maal moeten zeggen: sorry!!

Bert Voorn, Kortenhoef

PS: Aan Asscher heeft het niet gelegen. Ik weet 

zeker dat alle PvdA ‘ers er zo over denken. Ik 

stemde mijn hele leven PvdA. Nu stemde ik D66. 

Geachte heer Asscher,
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3,9 % Wijdemeerders miljonair
Volgens cijfers van het CBS is 3,9% van 

de Wijdemeerse huishoudens miljonair, 

dat is in absolute getallen ongeveer 400. 

Daarmee staat onze gemeente op de 13e 

plaats in Nederland. De ranglijst wordt 

aangevoerd door Laren (10,1%) en Bloe-

mendaal, maar ook Blaricum (9,7%) en 

Gooise Meren (Bussum, Naarden en 

Muiden: 4,3%) staan in de top 10. Als 

geheel bezit in Nederland 1,4% een mil-

joen of meer. In de top 18 gaat het om 

8400 miljonairs, even als in Amsterdam 

en Den Haag samen. 

NEDERHORST DEN BERG- De 

Diaconie van de Protestantse 

Gemeente Nederhorst den Berg en 

de P.C.I voor de KAN-parochies hou-

den ook dit jaar weer gezamenlijk, 

voor de negende keer, een actie voor 

de Voedselbank Gooi & Omstreken. 

Helaas is dit nog steeds noodzake-

lijk.

Ook dit jaar doen alle drie de Bergse 

basisscholen weer mee aan de actie en 

wordt ook de Sint Martinus- parochie 

in Ankeveen weer volledig in onze ac-

tie betrokken.

De Voedselban biedt mensen in nood 

wekelijks een voedselpakket aan. Men-

sen die na aftrek van vaste lasten on-

voldoende geld overhouden om eten 

te kopen worden door hen geholpen. 

Per 1 januari 2017 geldt, dat iedere vol-

wassene die minder dan 200 euro per 

maand over heeft om te besteden komt 

in aanmerking voor hulp. Het gaat hier 

dus om het bedrag dat overblijft om te 

kunnen leven, nadat de vaste kosten 

zoals huur, energie, gas, water, verze-

keringen, aflossing schulden etc. zijn 

betaald. De cliëntengroep bestaat uit 

chronische zieken, gehandicapten, ou-

deren, alleenstaande moeders met klei-

ne kinderen, allochtonen, werklozen, 

mensen met problematische schulden 

en ook zzp’ers. Je krijgt voor drie maan-

den een pakket, maar velen maken 

langer gebruik van 

de voedselbank 

dan de in principe 

overeengekomen 

dertien weken.

Rond Pasen

Om de Voedsel-

bank in hun werk 

te ondersteunen, 

houden de kerken 

een inzamelings-

actie rond Pasen 

van houdbare 

voedingsmiddelen 

en/of reinigings-

middelen voor 

persoonlijk of huishoudelijk gebruik. 

Door een of meerdere artikelen extra 

te kopen en aan deze actie te schenken 

helpt u uw medemens. Wat is er nodig? 

Thee en koffie, zonnebloemolie, groen-

ten in blik, waspoeder (niet vloeibaar), 

broodbeleg (geen vers), visconserven 

en schoonmaakartikelen.

De voedings- en reinigingsmiddelen 

worden ingezameld bij de lift van de 

Willibrordkerk en in de kerkportalen 

van de St-Martinus en OLV Hemel-

vaartkerk voor de diensten van Witte 

Donderdag 13 april, Goede Vrijdag 14 

april, Paaszaterdag 15 april en Eerste 

Paasdag 16 april.

Op dinsdag 18 april zullen de ingeza-

melde goederen worden overgedragen 

aan de Voedselbank.

Wilt u deze actie ook ondersteunen, 

dan kunt u, de door u te schenken ar-

tikelen ook afgeven op het Parochiese-

cretariaat van de O.L.V. Hemelvaartpa-

rochie in de ‘Molshoop’ op maandag 10 

april en donderdag 13 april van 8.30 tot 

11.30 uur. Het Parochiesecretariaat is 

speciaal voor deze actie ook geopend 

op vrijdag 14 april van 8.30 tot 12.00 

uur.Ook kunt u bellen naar één van de 

volgende contactpersonen:  Anita Snel, 

0294-251627; Fam. F.C. Hamers, 0294-

253263. Wij komen de artikelen bij u 

thuis ophalen. De gezamenlijke kerken 

hopen op uw medewerking om deze 

actie te doen slagen.

Donderdagavond 30 maart be-

zochten zo’n twintig inwoners uit 

Wijdemeren de informatieavond 

in het gemeentehuis over de 

WaakSamen app. Deze nieuwe (gra-

tis) app maakt het makkelijker om 

verdachte situaties bij de gemeente 

en politie te melden. Het is een han-

dig hulpmiddel voor een veiligere 

buurt. 

Burgemeester Martijn Smit opende de 

avond en benadrukte het belang van de 

buurtbewoners: “We weten dat als je 

misdaad wilt bestrijden, dat de ogen en 

oren in de straat belangrijk zijn. Daar 

heeft de politie een exclusieve taak in, 

maar niemand kent de wijk zo goed als 

de mensen die er wonen. Om de vei-

ligheid in Wijdemeren te verbeteren 

hebben we u nodig. We trekken hierin 

samen op.” Smit was enthousiast over 

de WaakSamen app en verwacht dat 

dit een groot succes wordt: “We zijn de 

zesde gemeente in Nederland die dit 

uitrollen. Pioniers in een nieuwe ont-

wikkeling die plaatsvindt.”

Voor elke inwoner

Iedereen in Wijdemeren kan de Waak-

Samen app gebruiken. Daarbij is het 

vooral een handig hulpmiddel voor 

mensen die zijn aangesloten bij een 

WhatsApp Buurtpreventie (WABP) 

groep en voor hondenbezitters die 

deelnemen aan het project Waaks! De 

app maakt het makkelijker om een 

melding te doen bij verdachte situaties 

in de omgeving. Bijvoorbeeld bij over-

last, vernieling, geweld en opvallend 

gedrag. “Volg hierbij uw onderbuikge-

voel” stelde politieagent Paul Stoove. 

“Dat kunt u zelf het beste beoordelen. 

U ziet wat normaal is, wat wel of niet 

past. Wat opvalt, moet u scherp maken. 

Als ongewone zaken uw onderbuikge-

voel laten aanslaan, dan gebruikt u de 

app.” 

Durf te bellen

Afhankelijk van de situatie vraagt de 

app u om 112 (spoed) of 0900-8844 te 

bellen. Dat telefoontje is nog steeds no-

dig om de melding bij de meldkamer 

van de politie terecht te 

laten komen. “Durf ook 

te bellen” sprak collega 

agent Patrick Hemelrijk 

met klem. “Beter een 

keer te veel dan te wei-

nig gebeld. Liever een 

extra telefoontje als er 

niets aan de hand is, dan 

een misdrijf mislopen.” 

Vervolgens helpt de app u met het op-

stellen van een goed signalement en 

specifieke kenmerken. Het wordt zo 

makkelijker om een omschrijving te 

geven, waardoor de melding vollediger 

is. Als u in een WABP-groep zit, kunt u 

de melding daarin delen en na ‘verzen-

den’ komt de informatie ook bij de ge-

meente en politie (team Wijdemeren) 

terecht. Dat gebeurt anoniem, alleen de 

ingetypte tekst en de gps-coördinaten 

worden daarbij doorgegeven. Met deze 

informatie kunnen gemeente en politie 

sturen op hun beleid en inzet. Wat is er 

waar en wanneer aan de hand geweest? 

En hoe kunnen we daarop inspelen om 

de gemeente veiliger te maken?

Gebruik WaakSamen app als 
onderbuikgevoel aanslaat

Download de app

Ter afsluiting van de introductie van Waak-

Samen gingen de deelnemers in groepjes 

naar buiten voor de clinic Signaleren & 

Observeren. Men kon de app (met een test-

melding) gelijk uitproberen bij verdachte 

situaties die in scene waren gezet. Zo-

als twee mannen die met een ladder over 

straat liepen, gehaast in een auto stapten en 

vol gas wegreden, zonder licht. Wat was het 

signalement van de mannen? Wie had het 

kenteken geregistreerd? En het merk, type 

en kleur van de auto? Goed signaleren in 

een ‘vreemde omgeving’ viel nog niet mee, 

maar typerend was dat de buurt daar min-

der moeite mee had. Verontruste bewoners 

vroegen wat er aan de hand was, en belden 

elkaar “omdat er groepjes in de straat liepen 

met een politieagent”. Het onderbuikgevoel 

sloeg aan. Nu alleen nog de app gebruiken, 

u kunt ‘m downloaden via de App/Play 

Store. 

In actie voor de Voedselbank
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De Dillewijn

ANKEVEEN- Het concert van 

de Velvet Tour van Michiel 

Borstlap in De Dillewijn vo-

rige week dinsdag voldeed 

aan datgene wat bij een van 

Nederlands bekendste jazz-

musici hoort: bijna perfecte 

pianomuziek met een balans 

tussen hoofd, hart en onder-

buik. 

Voor een sfeervol verlicht 

theaterkerkje met ongeveer 

70 plaatsen stonden twee pi-

ano’s op het podium. Een oude 

Schwechten, met kandelaars, 

die Michiels moeder ooit eens 

in Berlijn had opgeduikeld. 

Ontdaan van stof en spinrag-

gen klonk hij scherp, toch 

warm, zuiver en een beetje 

jazzy, met leuke mechanische 

geluidjes tussendoor. De mach-

tige Steinway was majestueus 

en volumineus. Michiel bracht 

nummers van zijn nieuwste 

release ‘Velvet’ die op 1 maart 

uitkwam, met een muzikale di-

versiteit die alle kanten van de 

pianist liet horen. De cd vertelt 

over vriendschap en verlangen 

en heeft zijn naam te danken 

aan het thuistheater in Nigte-

vecht dat de naam ‘The Velvet 

Room’ draagt.

‘Ontschotten’ is een term die 

voor 100% slaat op deze com-

ponist die als een van de voor-

lopers van een nieuwe muziek-

generatie minder in hokjes en 

vakjes denkt. Het gaat hem 

vooral om mooie muziek, 

klassiek, modern, experimen-

teel, dat onderscheid maakt 

de 50-jarige Michiel Borstlap 

niet. De ruimte die hij tussen 

de noten speelt, zorgt voor 

een wonderbaarlijke spanning. 

Gezegend met een virtuoze 

speeltechniek zoekt hij naar de 

oorsprong van muziek die ont-

staat uit akkoorden, melodie en 

ritme. 

Je hoorde verstilde klanken, 

warme swing en ritmische me-

lodieën met titels als The Op-

timist, Rainflowers, Rialto en 

Open Boogie. Met Velvet als 

een hoogtepunt op die histori-

sche rammelkast. ‘Less is more’ 

is een van de muzikale prin-

cipes van Borstlap, hij kan het 

naar zijn eigen hand zetten. We 

hoorden ook een tribute aan 

Johan Cruijff die ruim een jaar 

geleden live werd uitgezonden 

tijdens het Sportgala. 

Iemand zei ooit: ‘Een concert 

van Michiel is ‘genieten met 

een grote G’, met de ogen dicht 

en luisteren met het hart’. Dat 

was het zeker vorige dinsdag, 

een onvergetelijke avond. 

Muziek met hart en hoofd 

ANKEVEEN- Twee jaar gele-

den was deze voorstelling 

van de Mattheus Passie als 

een van de eerste al vroeg-

tijdig uitverkocht. Reden om 

deze hertaling van theater-

maker Jan Rot opnieuw op 

het programma te zetten.

De klassieke  Matthäus Pas-

sion  van Johann Sebastian 

Bach wordt in een eigentijdse 

met klassieke muziek gecom-

bineerde tangosetting gespeeld 

door het zeskoppige Tango Ex-

tremo. Peter Faber heeft de rol 

van Evangelist, die het lijdens- 

en sterfverhaal half gespro-

ken, half gezongen ten gehore 

brengt. Sharon Kips zal ver-

schillende recitatieven en aria’s 

voor haar rekening nemen. Zij 

is vooral bekend als winnares 

van het televisieprogramma De 

X-Factor. Job Hubatka soleerde 

eerder in diverse opera’s in bin-

nen- en buitenland. 

Jan Rot heeft een tekst ge-

schreven die volgens hem een 

consistent geheel vormt, dat 

zowel oude als nieuwe Bach-

luisteraars, gelovigen en niet-

gelovigen iets te bieden heeft 

en dat bovenal past bij de mu-

ziek van Bach, waarbij wel wat 

heilige huisjes zijn gesneuveld. 

Rot presenteert deze passie 

dan ook nadrukkelijk als een 

’hertaling’: een interpretatie, 

gekleurd door zijn eigen opvat-

tingen, fantasie en smaak.

Zondag 9 april; aanvang 15:30 

uur; toegang: € 28,00; kaarten 

te bestellen via www.dedille-

wijn.nl

Mattheus Passie in Dillewijn 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Foto: met dank aan 

Lady M. Artistique

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680
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NEDERHORST DEN BERG- Het feest 

van de lente is begonnen. De duis-

ternis wordt verdreven door het 

licht. Ook dat vieren wij met Pasen, 

waarvoor de kerken van Nederhorst 

den Berg u van harte uitnodigen 

om dit met ons te vieren. Vanaf 

Palmzondag bevinden we ons in de 

Stille of Goede Week van de voorbe-

reiding voor het Paasfeest.

Deze voorbereiding is eigenlijk één 

doorlopende viering die begint op 13 

april met Witte Donderdag.

Dan vieren we het bevrijdingsmaal 

mee dat Jezus vierde met zijn vrienden. 

We doen dit om 19.30 uur in de Willi-

brordkerk in Nederhorst den Berg. De 

Willibrordcantorij zingt delen uit The 

Crucifixion van John Stainer (1840-

1901) en ook alle aanwezigen wordt 

gevraagd hiermee mee te zingen. Na 

deze gezamenlijke dienst is er gelegen-

heid om The Passion, die op donder-

dagavond op tv wordt uitgezonden, op 

groot scherm te volgen in de Bergplaats 

vanaf 20.15 uur.

OLV Hemelvaart

Op Goede Vrijdag, 14 april, verandert 

de toon,  deze wordt grimmig en de 

sfeer slaat om in verdriet. We geden-

ken de dood van Jezus aan het kruis 

in de OLV Hemelvaartkerk te Neder-

horst den Berg om 19.30 uur. In de 

parochie aan de Dammerweg begint 

het Paasfeest op zaterdagavond 15 

april om 19.00 uur in de OLV Hemel-

vaartkerk. Aan het Paasvuur wordt de 

nieuwe Paaskaars ontstoken en de don-

kere kerk binnengedragen. Licht wordt 

vanaf die kaars door de kerk verspreid. 

Het doopwater wordt met de Paaskaars 

gezegend. Bijzonder is dat er in deze 

Paasdienst ook de doop van Bo Elisa 

van Mer gevierd wordt. De Paasviering 

is bij uitstek het moment waarop  wij 

onze eigen doopbelofte en onze eigen 

doop in herinnering brengen.

 

Willibrord

In de Willibrordkerk begint de Paas-

wake zaterdagavond 15 april om 22.00 

uur en wordt er stilgestaan bij wat ons 

deelgenoot maakt aan dit verhaal van 

dood en opstanding. Nu de paaskaars 

niet meer brandt, die is op Goede Vrij-

dag gedoofd, is het het licht van onze 

Doopkaars dat ons mag verlichten.

Zondag

Zondag 16 april is het grote feest van 

Pasen: de eucharistieviering waarin 

Pastor Leo Wenneker voorgaat, begint 

in de OLV Hemelvaartkerk om 9.30 

uur; in de Willibrordkerk begint de 

Avondmaalsviering om 10.00 uur en 

daar is ds. Evert-Jan van Katwijk de 

voorganger.

 

Tentdienst

Het feest van de lente sluiten we voor 

het hele dorp, met beide geloofsge-

meenschappen met een Top2000-

dienst in de tent van het Lentespektakel 

op zondag 23 april om 11.00 uur op het 

Willie Das Plein. Voor wie dat begrip 

niet kent: in een Top2000-dienst wor-

den de klassiekers uit de Top2000 die 

jaarlijks tussen kerst en oud-en-nieuw 

wordt uitgezonden, gebruikt om iets 

te zeggen over geloof in het dagelijks 

Pasen

Op weg naar Pasen in Nederhorst den Berg

leven. De band Sound4Life heeft al diver-

se keren in zo’n Top2000-dienst gespeeld 

en zal nu voor ons speciaal geselecteerde 

nummers ten gehore brengen. Dit wordt 

een hele bijzondere tentdienst; komt allen!

NEDERHORST DEN BERG- Pianist 

Peter den Ouden speelt de pia-

noversie van ‘De zeven laatste woor-

den aan het kruis’ van Joseph Haydn 

op zaterdag 8 april in de historische 

Willibrordkerk te Nederhorst den 

Berg. Aanvang: 20.15 uur. Toegang 

vrij (collecte aan de uitgang).  Een 

multimediale presentatie met ge-

dichten, bijbelteksten en reproduc-

ties zullen de betekenis van de ver-

schillende delen extra ondersteunen.

Oorspronkelijk is deze compositie een 

orkestwerk dat bestaat uit een inleiding, 

7 langzame sonates, in feite symfoni-

sche bewegingen, gebaseerd op  Jezus’ 

zeven laatste woorden aan het kruis. 

De versie voor  strijkkwartet, gepubli-

ceerd in 1787, wordt niet door alle mu-

sicologen als authentiek erkend, want 

ze is soms wat onhandig, iets wat van 

de grootmeester van het strijkkwartet 

die Haydn was, niet waarschijnlijk is.

Ook de versie voor piano dateert van 

1787. Ze is zeker niet van Haydn zelf, 

maar de componist was er wel uiterst 

tevreden over. De versie voor koor 

heeft een ietwat ingewikkelde geschie-

denis, die begint in 1794, toen Haydn, 

terug van zijn tweede Engelandreis 

naar huis ging. Daar hoorde hij een 

versie voor koor, gemaakt door de 

plaatselijke Domkapellmeister Joseph 

Friebert. Haydn vond een koorversie 

een goed idee op zich, maar dacht dat 

hij zelf een betere kon maken. 

Pianoconcert van pianist Peter den Ouden

‘De zeven laatste woorden’ 

NEDERHORST DEN BERG- Het is 

al een traditie voor de kinderen 

van Nederhorst den Berg om op 

Palmzondag, dit jaar zondag 9 april, 

naar het Willie Das Plein te komen 

met een versierde Palmpaasstok 

en daarna in optocht naar de 

Willibrordkerk op de Berg te lopen. 

Daar begint dan een bijzondere kerk-

dienst over het verhaal van Palmpasen 

en hoe het verdergaat met Jezus en 

zijn vrienden. Evert-Jan van Katwijk, 

de dominee van de Kerk op de Berg, 

zal op deze zondag dat verhaal vertel-

len.

Palmpaasstok

Maar hoe ziet zo’n Palmpaasstok er 

eigenlijk uit? Het groene takje buxus 

aan de stok verwijst naar de palmtak-

ken waarmee Jezus juichend werd be-

groet. Het broodhaantje doet denken 

aan de haan die kraaide toen Petrus 

voor de derde keer Jezus verloochen-

de. Het brood verwijst trouwens ook 

Palm - Palmpasen, ei- koe-rei naar het brood van het laatste avondmaal 

dat Jezus samen met zijn vrienden vierde. 

Een zakje met 30 krenten of rozijnen ver-

beeldt dat Jezus door Judas Iskariot voor 

30 zilverlingen verraden werd. Een slinger 

met 40 chippies verwijst naar de 40 da-

gen van voorbereiding. Een slinger met 

12 snoepjes staat voor de 12 vrienden van 

Jezus. Een sinaasappel of mandarijn heeft 

een dubbele smaak die dit verhaal ons 

geeft; bitter (de schil) en zoet (het vrucht-

vlees). Het kruis, tenslotte, is het symbool 

van zijn dood; hij wordt als een misdadi-

ger gekruisigd.

Kom allemaal naar de Willibrordkerk op 

zondag 9 april en vier deze Palmzondag 

met ons mee. We verzamelen om 9.30 uur 

bij de muziektent op het Willie Das Plein, 

de dienst in de kerk begint om 10.00 uur.

Parkinson Café Laren
Donderdag 20 april staat er om 14.00 

uur een spreekbeurt van dokter Krul, 

neuroloog in Tergooi ziekenhuizen Bla-

ricum, op het programma. Hij zal aan-

dacht schenken aan Parkinson en Par-

kinsonisme en verder eventuele nieuwe 

ontwikkelingen omtrent de medicatie.

Adres: Amaris Theodotion, Werkdroger 

1, 1251 CM Laren (Ridderzaal); toe-

gang: gratis.

Website: www.parkinsoncafelaren.nl
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* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

KAN Nieuws 

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

Eerste Communie

De eerste communicanten in 

Kortenhoef en Nederhorst 

den Berg hebben zich inmid-

dels voorgesteld. Ze zijn al 

aardig op weg met het project 

‘Blijf dit doen’ en hebben veel 

geleerd, gelezen, getekend en 

geknutseld. Twee leuke groe-

pen kinderen, die zich met en-

thousiasme voorbereiden. Eén 

van de eerste communicanten 

wordt tijdens de Paaswake ook 

nog gedoopt. De Eerste Heilige 

Communievieringen staan ge-

pland voor mei; daarover later 

meer.

Vormsel

Op woensdag 12 april a.s. zijn 

de vormelingen uitgenodigd 

de Chrisma-mis bij te wonen 

in de Kathedrale basiliek St. 

Bavo in Haarlem. Zij zullen 

daar de catechumenenolie, 

de olie voor de zieken en de 

Chrisma-olie op halen om die 

tijdens de Paaswakevieringen 

in onze parochies aan te bie-

den aan de voorgangers.

Vastenactie

Tijdens de Veertigdagentijd 

willen we in het kader van 

de Vastenactie geld ophalen 

voor een auto voor de zusters 

van de Holy Names en Holy 

Cross in Lesotho. De zusters 

kunnen dan hun bestaande 

bijenproject uitbreiden, de lo-

kale bevolking training geven, 

hun materialen vervoeren en 

de honing en andere bijen-

producten verkopen. Er kan 

in Lesotho drie maal per jaar 

worden geoogst en zo kunnen 

lokale bijenhouders in hun 

eigen levensonderhoud gaan 

voorzien. Als KAN-parochies, 

samen met de Emmaus-Pau-

lus-parochie, vinden we het 

een goed initiatief om dit pro-

ject te ondersteunen

Kruisweg

Op weg naar Pasen komen 

we in de week daaraan voor-

afgaand Goede Vrijdag te-

gen. Die dag gedenken we 

hoe Christus het kruis op zijn 

schouders neemt en uiteinde-

lijk te Golgotha aan het kruis 

genageld wordt en sterft. In de 

eerste eeuwen van onze jaar-

telling gingen veel pelgrims 

op weg naar Jeruzalem, om 

de weg te gaan die Jezus op 

zijn laatste levensdag heeft af-

gelegd. Ook vandaag de dag 

nog kun je in zo’n beetje iedere 

katholieke kerk de kruisweg 

lopen, bestaande uit veertien 

haltes, ook wel staties ge-

noemd. Door als het ware met 

Jezus mee te lopen kun je het 

verhaal beter beleven. Je staat 

stil bij het lijden van Jezus en 

tegelijk denk je aan de goede 

dingen die God belooft. Deze 

traditie is niet alleen bij oudere 

parochianen bekend. Vrijdag 

jl. hebben de jongeren van 

GLOW – in de voorbereiding 

op Pasen - in de avonduren 

in een schaars maar sfeervol 

verlichte Sint-Vituskerk te 

Hilversum samen de kruisweg 

gelopen. Bij iedere statie is halt 

gehouden voor een gezamen-

lijk gebed en een moment van 

stilte om zo ruimte te maken 

voor het overwegen van de af-

beeldingen van het lijden van 

Christus. Het was een indruk-

wekkende en intieme tocht. 

Kort nieuws

Iedere oneven week op vrij-

dag tussen 09.30 en 11.00 uur 

spreekuur in het Soc. Cult. 

Centrum; Blijklaan 1, Ned. den 

Berg. Administratie voor El-

kaar: hulp bij formulieren, toe-

slagen, enz.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; locatie 

Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131 of www.bcwijdeme-

ren.nl

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad no-

digt alle mannen van harte uit.
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KORTENHOEF- Het comité Ouderen-

tocht Kortenhoef organiseert zoals 

ieder jaar een dagtocht voor de seni-

oren uit Kortenhoef die dit jaar op 12 

september zal plaatsvinden. Ook dit 

jaar heeft de gemeente Wijdemeren 

ons comité weer een vergunning ver-

leend voor het houden van de jaar-

lijkse collecte en wel van 18 tot en met 

22 april a.s.

Ook dit jaar vragen wij de inwoners 

van Kortenhoef om een gift om de 

senioren uit ons dorp een fantastische 

dag te bezorgen. Naast uw gift vragen 

wij ook zoals ieder jaar een eigen bij-

drage van de senioren die meegaan. 

Bent u 75 jaar of ouder en inwoner van 

Kortenhoef, dan bent u van harte uit-

genodigd om deel te nemen aan deze 

dagtocht in september (mocht uw 

echtgenoot jonger zijn dan 75 jaar is 

deze natuurlijk ook van harte welkom). 

De eigen bijdrage is, net als afgelopen 

jaar, 35 euro per 

persoon. 

Op maandag 26 

juni a.s. (12.30 

uur-13.30 uur) 

kunt u zich, tegen 

contante betaling 

(graag gepast be-

talen), aanmelden 

in Veenstaete. 

Meer informatie 

hierover kunt u lezen in het Weekblad 

’s-GRAVELAND- Met Pasen kun je 

met het hele gezin genieten van een 

feestelijke Paasbrunch bij restaurant 

Vlaar met voorafgaand een culinai-

re boswandeling in het prachtige 

Hilverbeek. Speciaal voor de feest-

dagen plaatst restaurant Vlaar een 

Chef’s Table op twee plaatsen in het 

bos. 

Koks wachten u hier op twee plaat-

sen op met een aantal heerlijke Paas 

amuses. De wandeling duurt ongeveer 

een half uur. Hierna wordt u in het 

restaurant aan het Noordereinde ver-

welkomd voor een culinaire 4-gangen 

Paasbrunch. 

Live cooking thuis of op 

de zaak met Chef’s Table

Op zoek naar een onderscheidende 

cateraar voor uw evenement? Chef ’s 

Table  van restaurant Vlaar biedt live 

cooking vanaf 20 personen inclusief 

drankarrangement en gastvrije bedie-

ning bij u thuis of op de zaak: catering 

in het gehele Gooi mét de culinaire 

kwaliteit, vers beleving en gastvrije ser-

vice die u van restaurant Vlaar gewend 

bent.

Reserveer nu voor Pasen

De Paasbrunch vindt plaats op eer-

ste en tweede Paasdag, zondag 16 en 

maandag 17 april, en bestaat uit een 

heerlijk 4-gangen 

brunchmenu voor 

32,50  per persoon. 

Dit is inclusief de 

culinaire boswande-

ling met twee amuses. 

Vanzelfsprekend kan 

men reserveren zon-

der gebruik te maken 

van de wandeling. 

Het restaurant is ge-

opend vanaf 12 uur. 

Restaurant Vlaar ser-

veert met Pasen ook van de lunch- en 

dinerkaart. Het brunchmenu staat op 

de site onder www.restaurantvlaar.nl/

menu/paas-brunch. 

Paasbrunch bij restaurant Vlaar met 
culinaire boswandeling 

Reserveren via tel. 035-6561661 of www.

restaurantvlaar.nl/reserveren.  

Restaurant Vlaar, Noordereinde 129 in ‘s-

Graveland

Dagje uit met uw steun!

Ouderentocht Kortenhoef 

Culinair

Wijdmeren in de juni- editie. 

Ingezonden brieven 

Patrick Kreuning reageert op de 
Voorpagina van 29 maart ‘David 
en Asmerom zoeken meer con-
tacten’.

Leuk en aardig stukje. Helaas 

woon ik boven een van de twee, ‘s 

nachts muziek of met drie man in 

het gemeenschappelijke trappen-

huis aan de fiets sleutelen. En wat 

is er mis met dienstplicht? Of hij 

nu 9 maanden duurt zoals hier in 

Nederland destijds het geval was, 

of 10 jaar? We moeten als Hollan-

der ook steeds langer werken voor 

we recht krijgen op onze aow en 

pensioen. Wij vluchten dan toch 

ook niet naar landen waar je al op 

je 50e of 55e met pensioen kunt. 

En tja, hun vlucht naar Europa via 

allerlei omzwervingen waarbij ze 

de dood in ogen keken, allemaal 

uit vrije wil, ik zie hier twee eco-

nomische vluchtelingen. Ze zijn 

gevlucht voor een beetje ongemak, 

hier in Nederland hebben we een 

groeiende groep mensen die in 

de armoede belanden, vaak door 

overheidsbeleid. Die vluchten ook 

niet maar proberen toch weer wat 

van hun leven te maken en begin-

nen desnoods van voor af aan, 

wel vaak met de hulp van familie 

en vrienden, maar toch. David en 

Asmeron willen meer contact? Ga 

lekker vrijwilligerswerk doen, ga 

desnoods langs de weg schoonma-

ken, zeker wanneer je in Ankeveen 

woont zijn er zat mensen die een 

praatje met je proberen te maken. 

Wil je goed met je buren overweg 

kunnen, vermijd dan nachtelijke 

overlast. Dit stuk uit Weekblad 

Wijdemeren is in mijn ogen ge-

schreven door iemand die bv SP of 

GL stemt.

Patrick Kreuning, Ankeveen

Aardig artikel over die Eritrese vluchtelin-

gen, maar er is een andere zijde van de me-

daille. De overlast die direct naast woonde 

buren hebben. Er zijn op Berkenhof drie 

Eritrese jongens komen wonen. Dit alles 

besloten door ons gemeentelijk apparaat. 

De gemeente is in gebreke gebleven om 

ons hiervan op voorhand in te lichten. Ik 

heb dat ook tijdens een eerst gesprek dui-

delijk gemaakt, maar zoals een goed amb-

tenaar betaamt; geen reactie, niet anders 

dan een schamend lachje (alsof men weet, 

‘ik zit wel degelijk fout’). 

Vanaf die datum, begin december dus is 

het een kakofonie van schreeuwen, har-

de pingel muziek, deuren smijten en dat 

tot laat in de nacht. De jongens worden 

bijgestaan door zorginstelling Jade, heb 

veelvuldig geklaagd. Tot op heden heeft 

dat weinig geholpen. Ik ben daarom zelf 

maar enkele malen naar deze personen 

gestapt om te vragen of het wat rustiger 

kan. Denk feitelijk niet dat ze het verstaan, 

Nederlands en al helemaal geen Engels. 

In de tussenliggende tijd heb ik ook bij de 

gemeente geprobeerd om een antwoord te 

verkrijgen, maar tot op heden  níéts  ver-

nomen. 

Dan maar de politie. Heb in een van de 

nachten dat men weer aan het kabaal ma-

ken was de wijkagent Klein op de hoogte 

gesteld. Hij kwam een paar dagen later 

bij mij poolshoogte nemen. Hij zou actie 

ondernemen. Hij zou direct bij de jon-

gens langs gaan, maar die lagen in diepe 

slaap na zo’n uitspatting. Nachten later 

was het weer raak, muziek en dat om half 

drie ‘s nachts.  Heb toen maar het alge-

meen nummer van de politie gebeld. Die 

zijn blijkbaar lang geweest, maar konden 

niets vaststellen. Klein meldde mij dat in-

derdaad een politieauto was lang geweest 

maar niets was opgemerkt. Op mijn vraag 

aan Klein; ben jij nog lang geweest? kwam 

een ontkennend antwoord.

L. van Emden, Kortenhoef

Reaguurder op Voorpagina Overlast Eriteeërs
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 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

KORTENHOEF- Onlangs is van de hand van 

Hans ten Kortenaar het boekje ‘HanSlimericks 

– Limericks uit eigen koker’ verschenen. 

Feitelijk is Ten Kortenaar van jongs af aan bezig 

geweest met het bedenken van limericks.  Helaas 

is uit die periode niets bewaard gebleven. Het 

goede nieuws is dat hij een paar jaar geleden de 

limerickdraad weer heeft opgepakt. 

Met name onderweg tijdens (rond)

reizen kwam de pen regelmatig 

tevoorschijn om de ter plekke be-

dachte 5 regelversjes te noteren. De 

meeste HanSlimericks zijn uit Ten 

Kortenaars duim gezogen. Een aan-

tal echter is geënt op waargebeurde 

dan wel waarbeleefde situaties. 

Hans ten Kortenaar is geboren en 

getogen in het Gooi en sinds jaar en 

dag woonachtig in Kortenhoef. Het 

overgrote deel van zijn werkzame 

leven stond in het teken van schrij-

ven van teksten, artikelen en co-

lumns voor kranten, magazines en 

internetsites. Inmiddels heeft Ten Kortenaar een 

zestal boeken geschreven en uitgebracht. En nu 

dus deze uitgave in limerickvorm. 

HanSlimericks wordt opgedragen aan alle lieve, 

oprecht en eerlijke personen zonder verborgen 

agenda overal ter wereld ongeacht afkomst, religie, 

huidskleur en politieke mening.

Info: h.kortenaar@planet.nl 

HanSlimericks

Be Happy & Healthy
Sneller worden met hardlopen

Barbara Schriek (26) leeft volgens een po-

sitieve healthy lifestyle. In deze rubriek 

schijnt zij haar licht over geluk, positiviteit 

en een gezonde levensstijl door middel van 

recensies, workouts, recepten en quotes 

in de hoop de lezer achter te laten met een 

glimlach of een positieve kijk op de wereld. 

Ze studeerde journalistiek, deed een cursus 

Personal Nutrition en Positieve Psychologie.

De eerste zonnestraaltjes zijn inmiddels weer 

geland en veel mensen hebben hun hardloop-

schoenen weer stofvrij gemaakt. Je kunt weer 

op je oude tempo verder gaan of juist een tand-

je harder gaan. Dit keer geef ik tips om dat te 

doen. Zelf slofte ik maar een beetje en noemde 

ik het ‘hardlopen’. Met deze tips gebeurt dat 

bij jou niet! Intervaltraining is echt een goede. 

Je wisselt hoge tempo’s af met pauzes in een 

lager tempo. Je kunt dit steeds langer volhou-

den. Zorg er voor dat er genoeg variatie is in je 

trainingen. In duur, tijd, tempo, geef je lichaam 

steeds een nieuwe prikkel. Houd bij hoe lang 

en hoe hard je gaat. Je hebt hier verschillende 

apps voor, maar je kunt het ook gewoon in een 

boekje doen met pen en papier!

Een warming-up is 

belangrijk. Loop je 

goed warm met wat 

kleine versnellingen 

en wat rek- en strek-

oefeningen. Ga daar-

na pas hardlopen. Tijdens de intervaltrainingen 

blijf je doorlopen in de ‘pauzes’, later kun je op 

die rustmomenten gaan dribbelen.

Loop samen! Vooral tijdens een intervaltrai-

ning, kun je je echt aan elkaar optrekken. Sti-

muleer elkaar om sneller te gaan en je houdt 

het langer vol! Zorg voor een goed herstel. Een 

intervaltraining vergt meer van je lichaam dan 

een duurloop. Dus ga niet de volgende dag ge-

lijk weer een intervaltraining doen. Wissel trai-

ningen af en herstel goed tussendoor. Dan heb 

je heel veel plezier aan je trainingen. 

Succes!

Voor meer inspiratie/vragen/reageren:

www.behappyandhealthy.nl

facebook.com/behappyandhealthynow

instagram.com/behappyandhealthy.nl

twitter: @BarbaraSchriek

ANKEVEEN - De Joseph Lokinschool in 

Ankeveen organiseert op donderdag 6 april 

a.s. de jaarlijkse Paasmarkt.

In de klaslokalen verkopen de kinderen hun ei-

gengemaakte spullen. In de aula is een rommel-

markt met mooie gebruikte spullen en er zijn 

leuke spelletjes te doen. U kunt raden naar het 

gewicht van het schaap of een gokje wagen bij 

het rad van avontuur. Verder kunt u uw voor-

raad eieren voor Pasen vast aanvullen, waarbij 

u ook nog eens kans maakt op een leuke prijs. 

Ook kunt u terecht bij onze gezellige koffiecor-

ner voor een heerlijk kopje koffie of thee met 

zelfgebakken cake. Bij de paasloterij zijn mooie 

prijzen te winnen, zoals een diner voor twee, 

een rondvaart door de Amsterdamse grachten 

en nog veel meer. Genoeg redenen om even een 

kijkje te komen nemen.

U bent van harte welkom op donderdag 6 april 

van 14.00 tot 16.00 uur in de Joseph Lokin-

school aan het Hollands End 8 te Ankeveen.

Paasmarkt op Joseph Lokinschool
TE HUUR 

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50
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Jeugd DOOR: NIELS VAN DER HORST

Kortenhoef – Het beeld op mijn tele-

foon voldeed geheel aan ‘a picture 

tells more than a thousand words’. 

Mevrouw Luijer fatsoeneert haar 

mans kraag voor de foto en op de 

achtergrond speelt een klein kerel-

tje in de zandbak. Het stel op leeftijd 

staat bij het door hun gedoneerde 

nieuwe zandbakhuisje.

Aan de heer Luijer de vraag hoe hij er 

bij is gekomen om deze donatie te doen. 

“Mijn dochter had ons opgegeven in 

Ankeveen waar je kon roeien voor een 

vereniging. Wij hadden De Eekhoorn 

opgegeven. Hoe meer rondjes je roeide 

hoe meer geld je kon ophalen via spon-

sors. Daar is dit huisje van.” En waarom 

De Eekhoorn? “Ik heb het helpen op-

bouwen en zat in het eerste bestuur. 

Ruim vijftig jaar geleden struinden 

mijn vrouw en ik hier de buurt af om 

bezoekers te werven.”

Opening 2017

Ondertussen stromen kinderen uit heel 

Kortenhoef en omgeving toe naar de 

feestelijke openingsdag. Het complex is 

omgetoverd naar een gebied uit de rid-

dertijd. Ridders, (lucht)kastelen annex 

springkussens en trommelaars zorgen 

voor een feestelijke sfeer. Annet van de 

feestcommissie licht toe dat er jaarlijks 

drie feesten zijn. Naast de opening is er 

ook een zomerfeest en in oktober een 

eindfeest. Uiteindelijk weten maar liefs 

300 kinderen met hun ouders de weg 

naar de speeltuin te vinden. Ze kun-

nen naast alle bestaande toestellen, het 

nieuwe huisje en vers zand, nu ook ge-

nieten van een nieuwe draaimolen en 

evenwichtsbalk.

Schommel

Midden op het terrein houdt vader 

Lajos een oogje in het zeil bij schom-

melende oudste dochter Aline. Tweede 

hummeltje Ella voegt zich al snel bij 

papa. “Het is gewoon heel leuk hier. 

En goed voor de motoriek van de kin-

deren”. Inderdaad, buiten spelen is ge-

zond. “Bij de jongste gaat het allemaal 

vanzelf. Nieuwsgierig hè! De oudste is 

afwachtender, ziet meer gevaar overal 

in”. Dat is terug te zien in Aline’s reac-

tie na de vraag wat ze hier het leukst 

vindt. Na het herhalen van de vraag, 

klinkt een ontwapenend schuchter ‘de 

kabelbaan’. Nog even wachten, want hij 

is bezet…

Vrijwilligers

De organisatoren van het feest, de be-

stuursleden van de speeltuin en de zeer 

belangrijke toezichthouders betreffen 

allemaal vrijwilligers. Bestuurslid Kim 

vertelt dat ze van toezichthouders let-

terlijk en figuurlijk geen genoeg kun-

NEDERHORST DEN BERG - De laatste 

weken heeft meester Peter van den 

Doel (65) menig uurtje besteed aan 

het opruimen. In de (bijna) veertig 

jaar die hij op de Warinschool in 

Nederhorst den Berg werkte, heeft 

hij een enorm archief opgebouwd. 

Door: Mark Hilberts 

Nog één keer ging zijn scherpe blik 

door alle dossiers en mappen. Veel kon 

in de papiercontainer worden. Want 

niets in zijn werk als schooldirecteur 

bleek zo veranderlijk als de regelgeving 

vanuit ‘Zoetermeer.’ Bij de stukken die 

wel bewaard moeten blijven zorgde hij 

voor een zorgvuldige overdracht aan 

Ronald de Moor, de nieuwe directeur 

van de Warinschool. “Want volgend 

schooljaar kunnen ze het niet meer aan 

mij vragen”, lacht Peter. 

Hij ziet ernaar uit om op 1 juni met 

pensioen te gaan. “Ik heb 44 jaar in 

het onderwijs gewerkt. Het is goed zo! 

Straks is er tijd voor lange wandelin-

gen, reizen en vrijwilligerswerk voor de 

Willibrordkerk. De lach wint het van 

de traan”, vertelt Peter van den Doel als 

het over zijn afscheid gaat. 

Met gemak dist hij hilarische anek-

dotes op. Zoals de moeilijk handel-

bare jongen die hij op de brommer 

(zonder helm op) thuisbracht nadat 

hij zijn werkafspraken op school (in 

Spijkenisse) goed nagekomen was. 

Of hoe de juf van groep 8 in voorbe-

reiding op de schoolmusical bij een 1 

aprilgrap ‘meesterlijk’ op het verkeer-

de been werd gezet. En vooral niet te 

vergeten zijn 25-jarig jubileum op de 

Warinschool. Als stunt moest hij van 

een hoogwerker op het schoolplein 

abseilen. “Die beelden verschenen zelfs 

op het jeugdjournaal.” Moeiteloos kan 

Peter van den Doel een middag vertel-

len ‘over de vele grappige dingen die je 

meemaakt als onderwijzer.’ 

Warin gevoel

Het ‘Warin gevoel’ hield meester Peter 

en zijn team op de been toen er moei-

lijke momenten waren. Zoals in het 

begin van de jaren tachtig, toen een 

leerling verongelukte in het dorp. Eind 

jaren negentig sloeg het noodlot nog 

een keer genadeloos toe. Een leerling 

stierf plotseling aan een ziekte. ‘Dan 

besef je wat gemeenschapszin is op een 

school. Niet alleen het team, ook de ou-

ders zijn voor mij altijd een grote steun 

geweest! “Met zachte stem vertelt Peter 

hoe hij en zijn collega’s er alles aange-

daan hebben om samen met de kinde-

ren dit verlies te verwerken.”

Peter begon zijn werk als schoolmees-

ter in 1973 in Spijkenisse en begon in 

het schooljaar 1977-1978 op de Warin-

school. Van al de klassen die hij onder 

zijn hoede had, zijn deze klassen hem 

het meeste bijgebleven. Met gemak 

noemt hij feilloos op de klassenfoto 

van klas 5 van de Warinschool in 1978 

alle namen op. Jaren later was hij bij 

een aantal van hen de leerkracht van 

hun kroost in groep 8. De overdracht 

van zijn werk is zo goed als afgerond. 

Nog een paar weken leert meester Pe-

ter de kinderen van groep 7 taal en re-

kenen en dan neemt hij afscheid van de 

school waarin hij jarenlang zijn ziel en 

zaligheid in heeft gelegd. 

Op zaterdag 13 mei is de afscheidsre-

ceptie op de Warinschool. Van 15.00 

tot 17.00 uur zijn oud-leerlingen, ou-
ders en andere betrokkenen van harte 
welkom. 

Meester Peter gaat met pensioen na 40 jaar lesgeven 

Dagboek van een schoolmeester (deel 2) 

Seizoensopening De Eekhoorn

nen krijgen. “We moeten soms zelfs een 

dag dicht als er bijvoorbeeld iemand ziek 

wordt”. Zonder toezichthouder blijven de 

kasteeldeuren van de Eekhoorn gesloten. 

Drie van deze begeleiders - Nel, Marjorie 

en Aafke - verzekeren dat het enorm leuk 

werk is. “Je bent onder de mensen en het is 

met kinderen. Wat wil je nog meer!”

Voor meer informatie en het aanmelden als 

vrijwilliger kunt u terecht op www.speel-

tuinkortenhoef.nl.

Winnaar in een nieuw record: 

Jurjen Polderman uit Bakkum

Klas 5 Warinschool, mei 1978

Bovenste rij: Anja Binnekamp, Marc Pels, Angelina 

van Nus, Robin Witte, Marja Portengen, Patricia Snel, 

Gerard Pape.

Tweede rij: André Verburg, Diana Heemskerk, Martin 

Vlaanderen, Rijna van der Veer, Jan David Knoppers, 

Nanda Bodegraven, Eric Snel.

Derde Rij: Gerard Hooijer, Monique van Melsen, Bruun 

Burger, Marleen de Bruijn, Richard Bos, Karin Snel, Bob 

van Kampen.

Vierde rij: Renée Wijmans, Frederik Claasen, Nurcan 

Güzelgok, Marco de Heer, Bea Ledder, Willem Hogen-

berg, Gusta van der Vegt, Peter van den Doel.

Onderste Rij: Sandra Vossepoel, Bianca Boonacker, 

Marga Bron, Edith Kostelijk, Hilda Mafait, Jolande 

Schuurman, Elsbeth Littooij.

Ontbreken: Barbara Horjus, Arnoud Tienstra.
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Sport
Bij De Vrijbuiter 

Opstapmiddag gig roeien
LOOSDRECHT - GWV De Vrijbuiter, zeer 

bekend voor velen als een actieve zeil-

vereniging maar er gebeurt meer. Bij De 

Vrijbuiter kun je ook gig- roeien. 

Roeien is een gezonde manier van bewe-

gen, lekker buiten, zomer en winter door. 

Een heel milieuvriendelijke manier van 

voort bewegen op de Loosdrechtse plassen. 

Roeien in een Pilot Gig doe je met zes roei-

ers en een stuurman/vrouw. De Pilot Gig 

leent zich goed om te roeien op verschil-

lende niveaus. GWV De Vrijbuiter organi-

seert op zondagmiddag 9 april a.s. tussen 

13.00 en 16.00 uur een opstapmiddag waar 

het mogelijk is om kennis te maken met het 

roeien in de Pilot Gig. Je roeit dan zelf met 

een ervaren stuurman en roeier. Deelname 

is gratis. Lijkt het 

je leuk om het 

eens te proberen, 

geef je dan op via 

roeien@gwvde-

vrijbuiter.nl. 

Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.

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

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

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

NEDERHORST DEN BERG - Vorig jaar waren de 

N-dressuurwedstrijden op zondag 29 maart. 

Een regendag. Nu op zondag 2 april, onder 

een stalende voorjaarszon, kon men weer 

buiten inrijden. 

De wedstrijden verliepen dus aanzienlijk sneller. 

Voor de 39 deelnemers was dit wel zo plezierig. 

Vanaf tien uur waren juryvoorzitster Annema-

rie Riechelman en haar schrijfster Marieke van 

Schaik zeer geconcentreerd bezig met het be-

oordelen van de deelnemers. Allereerst 26 deel-

nemers in de N1- klasse en daarna de 13 deel-

nemers in de N2-klasse. Alle proeven werden 

voorgelezen door Samantha Prinssen. De uitslag 

in de N1 werd rond één uur bekendgemaakt. 1. 

Chaline v.d. Bos op Silver met 119 pnt; 2. Emma 

Gijzen op Polly met 115 pnt; 

3. Roos Warnier op Held met 114,5 pnt.

Daarna volgde de wedstrijd in de N2. In deze 

groep werden bijna alle proeven gelezen door 

Britty v.d. Bosch. 1. Fenna van  Gulik op Tangelo 

met 121,5 pnt; 2. Isa Springer op No Name met 

116 pnt; 3. Daniek Schols op Surprise eveneens 

met 116 pnt. (maar een iets lager gemiddelde bij 

de laatste vier onderdelen)

Alle deelnemers bestudeerden hierna hun pro-

tocollen om te kijken hoeveel punten ze behaald 

hadden. Naar gelang van het aantal punten krijg 

je ‘winst’-punten. Het behaalde aantal winstpun-

ten bepaalt of/ en wanneer je in een hogere klasse 

mag starten. In de N1 mag dit als je 4 winstpun-

ten hebt behaald. Als je daarna in de N2 weer 4 

winstpunten hebt behaald, mag door naar de B- 

Klasse.  De administratie werd vandaag verzorgd 

door Jolanda van Akker en de Ringmeester was 

Marti Bergman. De volgende wedstrijden zijn op 

17 april: het bekende Paasspringen. 

Wedstrijden N-dressuur

Fraaie toertocht op 2e Paasdag
Wielervereniging de Adelaar uit Hilversum or-

ganiseert ook dit jaar haar schilderachtige ‘Drift-

kikker’ toertocht door het Groene Hart. Dit jaar 

zal deze op de 2de Paasdag (17 april)  plaatsvin-

den. De afstanden zijn naar keuze: 60 km: Vecht, 

Breukelen en Haarzuilen; 90 km: Hollandse IJs-

sel, Oudewater, Kamerik en Breukelen; 140 km: 

via Oudewater langs de Vlist en de Reeuwijkse 

Plassen over Driebruggen weer terug naar Hil-

versum. De routes zijn uitgepijld en starten bij 

het Clubhuis van de Adelaar, Kininelaantje, 3 

Hilversum tussen 8 en 10 uur. Kom allemaal ge-

nieten van deze prachtige tocht!

LOOSDRECHT- Ondanks dat je het hele jaar 

door kan golfen geeft het voorjaar een extra 

prikkel om naar buiten te gaan. Bij de Gooise 

Golfclub op `t Jagerspaadje in Loosdrecht 

gonst het van de activiteiten. De baan ligt er 

schitterend bij, klaar voor de Open Golfdagen 

op 8 en 9 april a.s.

Op beide dagen opent de Gooise Golfclub op `t 

Jagerspaadje in Loosdrecht zijn baan en club-

huis, om iedereen die nieuwsgierig is naar wat 

het golfen zo boeiend maakt, uit te nodigen. 

Op zowel zaterdag 8 april als op zondag 9 april 

a.s. kunt u van 10.30 tot 17.00 uur een 

rondleiding krijgen in de baan en het 

clubhuis. 

De Gooise Golfclub heeft een kleine 

200 actieve leden en bestaat ruim 25 

jaar. Het is laagdrempelig en de contributie is, 

in tegenstelling tot de meeste andere banen, erg 

laag. De golfbaan is een zogenaamde 9 holes 

par-3 baan. Op een par-3 baan zijn de holes wat 

korter waardoor het bij uitstek geschikt is om 

het golfen te leren. De Gooise Golfclub heeft een 

eigen Pro (golf leraar).

Nieuwsgierig geworden?

Neem op zaterdag 8 of zondag 9 april een kijkje 

bij de Gooise Golfclub op  en laat u verrassen. In-

gang via de hockeyclub HMHC. Iedereen is van 

harte welkom. Meer informatie: www.gooise-

Bij Gooise Golfclub

Open Golfdagen



Weekblad Wijdemeren  15Woensdag  april 

Het eerste halfuur was ‘s-Graveland 

de bovenliggende partij en kwam 

na 17 minuten op een 1-0 voor-

sprong. Daarna herpakte ASV ‘65 

zich en speelde het betere positie-

spel en kwam in de 44ste minuut 

langszij nadat Laurens van de Greft 

een prima voorzet gaf op de uitblin-

kende Emmanuel Obeng die zeer 

koel de 1-1 binnenschoot. 

Na de rust kwam ASV ‘65 wat lucky 

weg na een bal op de binnenkant van 

de paal die het veld weer invloog. 

Daarna ontstond er een open wed-

strijd waarbij ASV iets listiger met 

de ruimte omging en het was dan 

ook Yoeri Tol die in de 68ste minuut 

een prima diepetepass losliet op we-

derom Emmanuel Obeng die via een 

listig lobje de ‘s-Gravelandse goalie 

verschalkte. ‘s-Graveland probeerde 

de gelijkmaker te forceren en kwam 

regelmatig door via de flanken, maar 

hun voorzetten kwamen niet echt 

goed aan. Mede ook door de sterk 

opererende defensie van ASV ‘65 on-

der leiding van captain Yoeri Tol. Ste-

fan van Grieken speelde een sterke 

rol op het middenveld en ontregelde 

vele potentiële aanvalsgolven van ‘s-

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

Voetballen in ’s-Graveland

Eerste in matige derby onderuit
In de eerste helft had ’s-Graveland 

afstand kunnen en moeten nemen 

van ASV’65 en dan met name in 

het eerste kwart van de wedstrijd. 

Verder dan een doelpunt van 

Martijn Miltenburg kwam het niet 

en die voorsprong werd vlak voor 

rust onschadelijk gemaakt. 

Na twee onbenutte mogelijkheden 

van Daan Verdam en Martijn Mil-

tenburg pakte ASV ’65 na rust wel de 

voorsprong. Het betekende verlies van 

de laatste derby van het seizoen, dat 

gelet op het ontbreken van spanning, 

strijd en goed spel van beide ploegen, 

de titel derby eigenlijk onwaardig was. 

Senioren

De enige winst bij de senioren kwam 

van het 4e dat in Almere bij Buiten-

boys won. Het 2e, 3e en 35+ konden 

het thuisvoordeel niet in winst omzet-

ten. Op zaterdag speelde VR1 tegen 

koploper Wartburgia en ondanks het 

bieden van goede tegenstand was dat 

niet voldoende voor een resultaat.

Jeugdscheidsrechters diploma

Voor 18 pupillen was het zaterdag-

morgen spannend. Ze moesten exa-

men doen en KNVB docent en oud-

internationaal scheidsrechter Rob 

Overkleeft is best streng. Maar ze 

deden het allemaal erg goed en ont-

vingen het KNVB- embleem en cer-

tificaat. De vereniging is 18 gediplo-

meerde scheidsrechters rijker!

Promotie JO17-1 

Ook de tweede overgebleven concur-

rent is zaterdag jl. verslagen. Tegen 

Legmeervogels JO17-1 werd het 2-3 

door doelpunten van Gean Heijnen, 

Stijn van Huisstede en Nino Linnen-

kamp. Het eerste doel is bereikt: pro-

motie! 

Paasklaverjassen

Wie verlegen zit om eieren voor de 

Paasdagen moet zéker op maandag 

10 april komen kaarten. Dan zijn er 

namelijk uitsluitend eieren te winnen 

tijdens het Paasklaverjassen. Aanvang 

20.00 uur in de kantine.

Werkzaamheden Zuidereinde-Zuid

We herhalen nog maar een keer dat 

door werkzaamheden aan het Zuider-

einde de bereikbaarheid van ons com-

plex de komende maanden anders is 

dan normaal. Kijk op onze site hoe de 

omleidingsroutes zijn bepaald. Overi-

gens verandert er voor fietsers niets!

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal wint spannende derby  
Graveland. Goalie Nabil Nardan was wat 

ongelukkig bij de 1-0, maar keepte verder 

een puike partij en hield de Ankeveners in 

de tweede helft in de race.  Al met al was 

het geluk iets aan Ankeveense zijde, maar 

geluk dat dwing je af. Dat hebben the boys 

van Yoessef Bouali en Dick Blom door 

hard te werken en voetballende oplossin-

gen te zoeken met verve bewerkstelligd.

JO19 verliest kansloos 

Het team van Hans Rook keek met de rust 

al tegen een 4-0 achterstand aan en uitein-

delijk werd het 7-2. Na de goede wedstrijd 

van vorige week liet men het in Uithoorn 

afgelopen zaterdag flink afweten qua strijd 

en daardoor kreeg Legmeervogels JO19-3 

een makkelijke middag. Mees van den 

Bosch en Jordi Souverijn redden de Anke-

veense eer.

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand lente-
competitie biljarten 
(maandag-poule)
27 maart: W. Clements (5 

pt.), Mw. D. Giavarra (2 

pt.), M. Zieleman (2 pt.), 

B. Worp (1 pt.). Stand aan kop: J. Vrijburg 

10-34, M. Zieleman 10-30

Uitslag lentecompetitie biljarten (za-
terdag-poule) 1 april: Mw. D. Giavarra 

& J. van Wijnen (22 pt.), W. Clements & 

J. van Greuningen (18 pt.), K. Jacobs & 

M. v.d. Velden (18 pt.), Mw. T. Bos & M. 

Zieleman (14 pt.)

Uitslag + stand onderlinge competitie 
BV Overmeer 31 maart: R. Korteling - P. 

van ‘t Klooster 0-2, M. Verlaan - W. Cle-

ments 3-0, W. Lam  - M. v.d. Velden 0-2, 

H. Stalenhoef  - T. Otten 0-2. Stand aan 

kop: H. Stalenhoef 24-46 (kampioen), W. 

Clements 23-35, W. Lam 24-34

Thuis-programma deze week
Donderdag 6 april 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 8 

april 16.00 uur: maandtoernooi koppel-

klaverjassen

Openingstijden + contact
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Telefoon: 06.20.40.80.58

Door de verdiende 3-1 overwin-

ning op de naaste belager Allen 

Weerbaar en het gelijke spel van 

koploper Real Sranang bij AS ’80 

staat Nederhorst in punten gedeeld 

op de eerste plaats. Dat belooft wat 

voor volgende week als Nederhorst 

mede-koploper Real Sranang 

treft in een rechtstreeks duel in 

Amsterdam. 

Vandaag waren de gastheren duide-

lijk te sterk voor de ploeg uit Bussum 

en pakte al in de 7e minuut een voor-

sprong toen Luuk van Huisstede fraai 

een afgemeten voorzet van Jean Yves 

van de Korput binnen kopte. Toen 

broer Jesse zich 10 minuten na rust 

goed vrij speelde en raak schoot leek 

het duel beslist. Vlak hierna moest een 

AW ‘er met rood vertrekken en vond 

de goed leidende scheidsrechter het 

noodzakelijk om de wedstrijd te sta-

ken na bedreigingen van AW-zijde. Na 

een half uur werd de match hervat en 

scoorde Patrick Vrijhoef de 3-0 uit een 

corner. Vijf minuten voor tijd wist Di-

varci tegen te scoren.

Senioren

Nederhorst-2 won opnieuw. Nu werd 

Abcoude met 2-1 verslagen via 2 tref-

fers van Richard Dijkstra. De eerste 

op aangeven van Tim Kuiper en de 2e 

door broer Timo. Nederhorst-3 werd 

er in Amsterdam in gefloten en verloor 

Voetballen in Nederhorst

Mede-koploper na winst
met 4-3. Daar waar het 4e met een fraaie 

2-4 de derby met ’s-Graveland won. Zater-

dag-2 won met 5-2 van Waterwijk.

Jeugd onder 19, 17 en 15

Na enkele gelijke spellen won de JO19-1 

met 2-1 van Amstelveen. Ze wonnen in 

een matig duel op karakter en blijven het 

goed doen in de 1e klasse. JO17-1 wist een 

verdiend 3-3 gelijkspel te halen bij Victo-

ria, de meiden van 17-1 speelden even-

eens gelijk, het werd 2-2 in de derby tegen 

Loosdrecht. JO15-1 won overtuigend bij 

Zuidvogels met 1-8 en JO15-2 kwam met 

een punt terug uit Soest na een 2-2 tegen 

Hees JO15-2.

Meer info: www.nederhorst.org

De trainingen zijn alweer in volle 

gang. Wie mag zich dit jaar school-

kampioen van Nederhorst den Berg 

noemen? 

Op woensdag 12 april a.s. is het weer 

zover. De Jozefschool, de Warinschool 

en de Kremerschool gaan strijden om 

de SportprijzenUtrecht-bokaal. Dit 

jaar helaas geen meidenteams, maar 

alle drie de scholen komen met een 

gemengd elftal voetballen. De eerste 

wedstrijd tussen de Kremerschool en 

de Warinschool begint om 18.00 uur. 

Kom allemaal naar het sportcomplex 

aan de Platanenlaan 1 om je favoriete 

team aan te moedigen. Iedereen nog 

succes met de laatste trainingen en tot 

12 april.

Schoolvoetbal Nederhorst 
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Acht 50-jarige brandweerlieden: Bart IJkhout, 

Arnold Barmentloo, Peter Bouwer, Ruud Blom, 

Willem Hogenberg, Jan Bergman, Gerard Groenenstein 

en Arjan van den Bosch + partners vierden hun 

Abraham Party in de Bergse brandweerkazerne met ruim 350 gasten. 

Wijdemeren in Beeld
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s-GRAVELAND- Op 25 juni 1967 won SV 

’s-Graveland de KNVB-Districtsbeker 

van ETO uit Hoofddorp. Een unieke pres-

tatie die 50 jaar later werd herdacht op 

een stralend sportpark zondag jl. 

Iedereen van het elftal uit die tijd was er, 

behalve ex-ausputzer Jos Schaap en ex- 

stopperspil Anton van Houten die beide 

zijn overleden. An Schaap-Lute, de we-

duwe van Jos, die 31 jaar was toen ’s-Gra-

veland die fraaie prijs pakte, kreeg de goed 

bewaarde beker overhandigd van voorzit-

ter Koen Janmaat. Hij krijgt een ereplaats 

in de bestuurskamer. Ook de zoons van 

Jos Schaap en Anton ‘Droppie’ van Houten 

waren eregast. Eric, Hans en Sander van 

Houten openden de tribune die nu offici-

eel ‘De Eretribune’ heet. En Jos jr. en Anton 

Schaap onthulden een plaquette waarop de 

zeven glorieuze bekerwedstrijden en alle 

namen van spelers in het blauwwit staan 

afgebeeld. 

Het was een mooie middag, vol met her-

inneringen en strak georganiseerd door 

de jubileumcommissie. Na een ontvangst 

met gebak wisselden de aanwezige spelers 

(tussen 69 en 80 jaar) en hun partners hun 

voetbalervaringen uit. Koen Janmaat me-

moreerde de primitieve staat van het vroe-

gere veld aan de Leeuwenlaan, met twee 

kleedkamers en een douche afgescheiden 

met een schot. Achter de snoepkraam een 

stinkend urinoir waar nu de goudgele as-

perges van de biologische kwekerij worden 

geoogst. De krasse knarren wisten het al-

lemaal nog, geholpen door albums vol met 

foto’s en zelfs een oud filmpje. Sportief is er 

in 50 jaar weinig veranderd, ’s-Graveland 

speelt nog steeds 4e klasse. Maar de club 

is fors gegroeid, met 35 jeugdteams en een 

prachtige accommodatie. De clubcultuur is 

ook vrijwel onveranderd. Iedereen is puur 

amateur en de vereniging draait op vrijwil-

ligers. Die de club ook trouw blijven, de 

vereniging telt zo’n 60 jubilarissen vanaf 

1947 toen Cees Schouten 70 jaar geleden 

lid werd. 

Het werd een sfeervolle middag, mede 

door het vrolijke optreden van het Anke-

veens Havenloos Mannenkoor dat zelfs 

opende met het Clublied. 

Sfeervolle samenkomst met gouden 
1e elftal 
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Aanleveren tekst en beelden
Kopij in Word (doc bestand) en 

beeld jpg bestand opsturen 
voor vrijdag16.00 uur en voor 
de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 3e 

woensdag v.d. maand v.a. 10 uur 

in de Bergplaats a.d. Kerkstraat.

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid aan-

bod activiteiten en voorzienin-

gen, waar u ook als wijkbewoner 

gebruik van kunt maken. Denkt 

u bv. aan de thuiszorg van Ama-

ris of onze maaltijdenservice. 

Meer info: www.amaris.nl/de-

kuijer of 085-0214040.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Cultureel Centrum Nederhorst 

den Berg nieuwe cursussen/

lezingen/workshops www.berg-

secultuur.nl

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-

sterking. Op 3 niveaus biljarten 

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

sporthal Eikenrode, Loosdrecht. 

Vr. vrij spelen. Meldt u aan:06-

24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten van 

Spotjes, Spotpourri, Open Ate-

lier, Handwerkatelier op www.

despotfabriek.nl

Kort nieuwsDOOR: HERMAN STUIJVER


