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‘s-GRAVELAND- Dat oom Piet iets in 

het verzet deed, vermoedden de na-

zaten van Jan Six wel. Maar dat Pieter 

Six vanaf 1942 opperbevelhebber 

was van de OD (Ordedienst) met on-

geveer 4000 leden, bleek pas na de 

bevrijding. Deze geheimzinnige jon-

ker speelde een hoofdrol in het ver-

zet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

DOOR: HERMAN STUIJVER

 

Pieter Jacob Six (Amsterdam 5-4-1895 

- ‘s-Graveland 27-4-1986) was de zoon 

van jhr. Jan Six en Hieronijma Maria 

Antonia Fortuna Bosch Reitz. Een rijk 

Amsterdams patricisch geslacht, met 

veel kunstschatten, waarover historicus 

Geert Mak in de bestseller ‘De Levens 

van Jan Six’ uitvoerig schrijft. Hoewel 

zijn biograaf Schulten hem ‘Amster-

dammer en verzetsstrijder’ noemt, is 

het beeld van de buitenwereld dat van 

de ongetrouwde jonker die in de ano-

nimiteit jarenlang op landgoed Jagtlust 

aan de Leeuwenlaan vertoefde met de 

freules Totie en Nine. Die de ochtenden 

in bed doorbracht, een rondje maakte 

door de moestuin en een keer per week 

zijn oude militaire contacten van ‘On-

der Ons’ opzocht. Een man die gewend 

was een dubbelleven te leiden. Na zijn 

dood bleek dat hij in Spanje een gezin 

onderhield. Maar ook een man die met 

een pistool onder zijn kussen sliep. Uit 

angst voor revanche. 

Efficiënt

Tijdens de meidagen van 1940 bevond 

Six zich als reserveritmeester met zijn 

eskadron op de Noord-Veluwe, van-

waar hij de terugtocht meemaakte 

naar de Vesting Holland. In de zomer 

van 1941 werd Six benaderd of hij een 

functie wilde bekleden in de OD. Dat 

was van oorsprong een illegale organi-

satie van Nederlandse ex-militairen die 

zich voorbereidden op de bevrijding 

van Nederland, Toen de Sicherheits 

Dienst (SD) in 1941 en 1942 vrijwel de 

gehele top van de OD oprolde, werd Six 

‘ongewild maar noodgedwongen’ chef-

staf van de zwaar gehavende organisa-

tie. Hoewel de Duitse bezetter een felle 

jacht op deze organisatie maakte, slaag-

de Six erin de OD uit te breiden tot een 

efficiënt werkend geheel. De OD hield 

zich bezig met spionage, vervalsen van 

papieren, sabotage, overvallen en het 

liquideren van verraders. Gaandeweg 

kwam het accent steeds meer te leggen 

op het inlichtingenwerk. Six bedacht 

de uitgave van het Signalementen-

blad waarin infiltranten in het verzet 

werden be-

schreven. Zo 

was hij zelf 

bijna slachtoffer toen de verzetsman 

Pasdeloup door de Duitse SD werd ge-

dwongen namen te noemen. Hij zou bij 

een razzia op Jagtlust hebben moeten 

vluchten voor zijn leven naar het Cor-

versbos. Uiteindelijk zijn er ruim 300 

OD ‘ers tijdens de oorlog gewelddadig 

om het leven gekomen. Vanuit zijn 

geheime hoofdkwartier in de Amster-

damse Koepelkerk onderhield hij con-

tacten met de Nederlandse regering in 

Londen, onder de bekende schuilnaam 

‘Van Santen’. 

Sixhof

In 1944 werd de OD onderdeel van de 

Binnenlandse Strijdkrachten. Op 12 en 

13 april 1945 voerde Six besprekingen 

met de Duitse rijkscommissaris Seyss-

Inquart om een einde te maken aan 

verdere executies en vernielingen.

Na de oorlog bestond het idee dat de 

OD een zeer behoudende organisatie 

was, die haar stempel op de nieuwe 

tijd had proberen te drukken. Six zelf 

heeft echter de OD onmiddellijk na de 

bevrijding opgeheven, omdat er toen 

geen taak meer was. Wat betreft zijn 

politieke opvattingen stond hij rechts 

van het midden, trouw aan Koningin 

en vaderland, maar een politieke rol 

heeft hij nimmer willen spelen. Als 

erkenning van zijn daden van moed, 

beleid en trouw werd hij in 1948 be-

noemd tot ridder in de Militaire Wil-

lemsorde en ontving hij hoge Ameri-

kaanse en Britse onderscheidingen. 

Veel is er niet over ter herinnering aan 

deze verzetsheld. In Kortenhoef is er 

de Jonkheer Sixhof met 28 woningen, 

daarmee moeten we het doen.

Pieter Six, die alles wist en niets deelde. 

Die verantwoordelijk was voor het wel 

en wee van duizenden verzetsmensen, 

Pieter Six opperbevelhebber verzet

Zonnebloem en Scouting 
wandelen over de jaarmarkt
’s-GRAVELAND- Voor onze ouderen 

die ook moeilijk ter been zijn is een 

bezoek aan de jaarmarkt op zaterdag 

13 mei meestal niet meer mogelijk. 

Zonnebloem en Scouting gaan sa-

menwerken om deze groep op de jaar-

markt rond te leiden. 

Er zijn 10 vrijwilligers en 10 scoutingle-

den beschikbaar met rolstoelen. U wordt 

thuis opgehaald, een scout (met spierbal-

len) duwt, de Zonnebloemvrijwilliger 

kan u begeleiden en helpen bij eventu-

ele aankopen. In ieder geval zijn wij za-

terdagochtend 13 mei van 10 tot 13 uur 

beschikbaar.  Er zijn 10 plekken, er zijn 

geen kosten aan deze ac-

tiviteit verbonden. Voor 

deze activiteit kunt u zich 

aanmelden bij Willem De-

gekamp, tel. (035) 656 2088, 

graag op werkdagen tussen 

18 en 20 uur. Tot ziens op 

de jaarmarkt.

die opdracht had gegeven tot vele liquida-

ties en die dodelijke risico’s had genomen, 

is een ´s-Gravelander die we bij de Doden-

herdenking niet mogen vergeten. 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 7 mei: 09.30 uur: 
 B. van Wilgenburg,
 Wo. 10 mei: 09.30 uur: J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Vr. 5 mei: 09.30 uur: 
 R. Simileer,
 Za. 6 mei: 19.00 uur: 
 R. Simileer,
 Wo. 10 mei: 19.00 uur: 
 J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 7 mei: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep,
 Do. 11 mei: 09.30 uur: J. Dresmé.

Verzorgingshuizen 
◗ Veenstaete 
 Vr. 5 mei:  15.00 uur:  
 J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 7 mei: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk,
 19.00 uur: Taizédienst.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 7 mei: 10.00 uur:  
 Ds. K. Bras.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 7 mei: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 7 mei: 09.30 uur:  
 Ds. F.A.J. Heikoop.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 7 mei: geen dienst.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 7 mei: 10.00 uur:
 S. van Hattem.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 7 mei: 12.00 uur:
 Ds. Klaas de Vries,

 

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 03 mei 14.00 u. Repaircafé Wijdemeren Brasserie Veenstaete, K’hoef
wo. 03 mei 20.00 u. Plan van Aanpak organisatie WM Rading 1, Loosdrecht
do. 04 mei 19.00 u. Dodenherdenking Nederhorst  R.K. kerk + Kerkstraat, NdB. 
do. 04 mei 19.30 u. Dodenherdenking K’hoef / Ankeveen Van Heumenhof, Kortenhoef
za. 06 mei 12.00 u. Willibrordkerk open Willibrordkerk, NdB.
za. 06 mei 20.00 u. Concert Bruce Band and Snowe Wapen van Ankeveen
zo. 07 mei 15.00 u. D3D Jam  De Drie Dorpen, Ankeveen
di. 09 mei 20.15 u. Sandra v. Nieuwland&Michiel Borstlap De Dillewijn, Ankeveen
do. 11 mei 20.00 u. Extra Gemeenteraad Herindeling Rading 1, Loosdrecht
do. 11 mei 20.15 u. Literair concert met Jan Brokken Oude Kerkje, Kortenhoef
do. 11 mei 21.00 u. Tribute Night, met lokale bands Feesttent SFG, Noordereind
vr. 12 mei 09.30 u. Administratie voor Elkaar (Versa) Soc. Cult. Centrum, NdB.
vr. 12 mei 16.00 u. Afscheid burgemeester Smit Kon. Watersp. Ver; Loosdrecht
vr. 12 mei 21.00 u. Optreden Lange Frans en anderen Feesttent SFG, Noordereind
za. 13 mei 09.00 u. Jaarmarkt, 160 kramen Noordereind, ‘s-Graveland
za. 13 mei 09.30 u. HK NdB: excursie Vinkeveen Verz: Spoorhuis, Vinkeveen
za. 13 mei 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg 
za. 13 mei 15.00 u. Afscheidsreceptie meester Peter Warinschool, NdB.
za. 13 mei 21.00 u. Optreden Bob van Veen;Th e Originals Feesttent SFG, Noordereind
zo. 14 mei 09.30 u. Spiegelplas Wandeltocht (10, 18 km.) Vertr. Sportcafé De Blijk, NdB. 
di. 16 mei 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Rading 1, Loosdrecht
wo. 17 mei 20. 00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht
wo. 17 mei 20.15 u. Film: Hasta la Vista Dillewijn, Ankeveen

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

Vanaf woensdag 3 mei zendt GooiTV de volgende programma’s 
uit: ‘Radio Oranje’: Jan Kuijt praat over zijn jeugd in de oorlog 
met een scholier; In RegioHub gaat het over ‘Amsterdam Castles 
and Gardens’. De toeristische attracties in de regio;
HilversumsNieuws, NH en GooiTV presenteren het tweeweke-
lijks 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) 

Programma GooiTV

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

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

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

WIJDEMEREN- Is Gedeputeerde 

Staten van Noord Holland blind 

of doof? Want hoe komen ze erbij 

om een aantal gemeenten in onze 

regio, waaronder Wijdemeren, op-

eens te dwingen tot een snelle fusie? 

Hiermee zienswijzen van gemeen-

telijke fracties en de uitdrukkelijke 

wens van burgers om niet te fuse-

ren rücksichtslos van tafel vegend. 

Daarbij beroept GS zich op het vorig 

jaar gehouden bestuurskrachton-

derzoek door Deloitte. Vriend en 

vijand hebben het rapport hierover 

neergesabeld als broddelwerk, om-

dat conclusies en aanbevelingen niet 

met feiten zijn onderbouwd. Deze 

werkwijze roept meer associaties 

op met dictatoriaal gedrag, dan met 

de handelswijze van verstandige en 

deskundige bestuurders. Zo verliest 

de burger nog meer het vertrouwen 

in de politiek.

De provincie sprak altijd over draag-

vlak want zonder draagvlak zijn fusies 

gedoemd te mislukken. Dat benadrukt 

de minister ook in zijn richtlijnen voor 

gemeentelijke herindeling. Alleen al in 

Wijdemeren hebben 7.734 inwoners 

in een petitie aangegeven niet te willen 

fuseren met Hilversum. Ook in andere 

gemeentes in de regio is groot verzet 

tegen fusieplannen. Dit ook omdat de 

Universiteit Groningen keihard heeft 

aangetoond (en zij niet alleen) dat fu-

sies niet tot vermeende voordelen en 

oplossingen leiden. Het kost daarbij on-

gelooflijk veel geld. Problemen verdwij-

nen niet, maar worden anders en groter. 

Beslissingstrajecten worden trager en 

moeilijker. De afstand tussen politiek 

en burger wordt bovendien dramatisch 

vergroot.

Bestuurskracht provincie discutabel

Niemand zal tegen beslissingen zijn 

op basis van duidelijke feiten en goed 

onderbouwde argumenten. Wel is ie-

dereen tegen plannen en beslissingen 

die zo maar uit de lucht komen vallen 

en vooral veel weg hebben van her-

senspinsels van hogere bestuurders die 

zich hiermee ‘op de politieke kaart wil-

len zetten’. Maximaal drie gemeentes in 

de regio vindt de provincie. Daarmee 

zouden alle ‘problemen’ zijn opgelost en 

kunnen we een vuist maken tegen an-

dere grote regio’s in Nederland. Ja, dan 

gaat het allemaal opeens nòg beter in 

de regio Gooi- en Vechtstreek. Blijf dro-

men mensen. En nu we het toch over de 

regioaanpak hebben: hoe zit het eigen-

lijk met de bestuurskracht van de pro-

vincie? Dat onze regio ‘niet op de kaart 

zou staan’ is individuele gemeentes 

amper te verwijten. Bij het vormen en 

‘op de kaart zetten’ van regio’s moet de 

provincie op basis van een goede om-

schrijving van uitdagingen en beoogde 

resultaten namelijk de regie voeren. In 

onze regio is daar echter bar weinig van 

te merken geweest. Door overhaaste 

fusies op te leggen leidt de provincie de 

aandacht van dit onderwerp af. Dat is 

beslist geen toeval, dus laat de provincie 

de hand eerst maar eens in eigen boe-

zem steken.

Geef andere oplossingen een kans

Naast het geheel ontbreken van draag-

vlak voor fusies is ook een bezwaar van 

Wijdemeren2020 dat andere oplossin-

gen dan fusies nauwelijks onderzocht 

zijn. Dat idee bekruipt ons nu weer na 

het lezen van de reactie van GS op de 

door de gemeentes ingediende ziens-

wijzen. We vragen ons af of GS deze 

überhaupt wel hebben gelezen voordat 

ze de ARHI-wet uit de kast haalden. 

Waarom denkt de provincie dat zij 

beter weet hoe problemen aangepakt 

moeten worden dan de gemeentes zelf? 

Ons advies aan de provincie: breng 

eerst uw eigen zaken op orde en geef 

Wijdemeren en de andere gemeentes 

in de Gooi- en Vechtstreek de tijd en 

de ruimte om zelf een oplossing te vin-

den voor verbeteringen, in samenwer-

king met andere gemeentes. Druk ons 

dus niet dictatoriaal even snel een fusie 

door de strot, vlak voor de gemeente-

raadsverkiezingen. Wijdemeren2020 

doet hierbij dan ook een dringende op-

roep aan de gemeenteraden in de regio 

Wijdemeren2020 stelt bestuurskracht provincie aan de orde

Noord-Holland gedraagt zich als dictator  

NEDERHORST DEN BERG – Woensdag 

26 april reikte burgemeester Martijn 

Smit twee lintjes uit aan twee in-

woonsters van Wijdemeren. Dit jaar 

niet in het gemeentehuis, maar bij 

de mensen zelf. In een klassieke dub-

beldekker ging de burgemeester 

vergezeld door vrienden en familie 

van de betrokkenen naar hen toe.

Na mevrouw Lamme-Bottelier uit 

Loosdrecht trok de lintjeskaravaan 

naar Nederhorst den Berg. In het So-

ciaal Cultureel Centrum (SCC) was 

Gretha Jager-Kuiper aan het werk. Zij 

dacht bezig te zijn met de voorberei-

dingen van een kleinschalig groeps-

overleg.

Complot

Feitelijk was dit het laatste stukje van 

het complot waar haar man en zoon 

haar in hadden verwikkeld. Een samen-

zwering om onder andere via koning 

Willem Alexander en burgemeester 

Smit Gretha in een koninklijk zonnetje 

te zetten. Man- en zoonlief waren het 

immers die haar hadden voorgedragen. 

Kort voor aankomst bij het SCC waren 

familie, vrienden en alle andere geno-

digden naar het Willie Dasplein geko-

men. Daar stapte iedereen op de bus. 

Iedereen behalve de man van Gretha. 

Hij was op de fiets gekomen en reed 

achter de dubbeldekker aan.

Door het lintje

Terwijl de groep begon met uitstap-

pen, werd mevrouw Jager door de bur-

gemeester met een smoes naar de bus 

gelokt. Gretha dacht dat hij wel bij het 

overleg zou horen. Maar toen de ene 

na de andere bekende uit de dubbel-

dekker tevoorschijn kwam, drong het 

langzaam door dat er iets anders aan 

de hand was. Na het zien van nog meer 

bekenden, begreep ze dat het om haar 

ging. Het vallen van het kwartje was 

mooi zichtbaar. Het besef dat het om 

een Koninklijke onderscheiding ging, 

was pas volledig toen het lintje daad-

werkelijk opgespeld werd.

Verdiensten

De woorden van burgemeester Smit 

waren hartelijk, zorgvuldig, raak, ge-

meend en vol bewondering. Wijdeme-

ren verliest aan hem een fijn bestuur-

der. In zijn toespraak werd duidelijk dat 

de onderscheiding volledig terecht zijn 

weg naar Nederhorst den Berg had ge-

vonden. Mevrouw Jager-Kuiper heeft 

een indrukwekkende vrijwilligerscarri-

ère van inmiddels 25 jaar: ze runde een 

dierenasiel, organiseerde allerlei activi-

teiten voor de Nederlandse Vereniging 

van Huisvrouwen en vervulde diverse 

functies bij gezinsvervangende zorgor-

ganisaties. Daarnaast was ze ook vrij-

williger bij de Watersport Vereniging 

Aalsmeer en heeft ze zich bij de Yarden 

Vereniging met verschillende initiatie-

ven ingezet om mensen voor, tijdens en 

na een uitvaart te steunen.

Huidige activiteiten

Momenteel zorgt ze voor een zo goed 

mogelijke bezetting van de zalen van 

het SCC, onderhoudt contacten met de 

huurders en initieert altijd weer nieuwe 

activiteiten. Sinds 2008 is mevrouw Ja-

ger-Kuiper ook lid van de Woonadvies-

commissie Wijdemeren. Eerst als lid en 

penningmeester en sinds kort als voor-

Een Bergs lintje voor Gretha Jager

zitter. In 2011 was Gretha initiatiefnemer 

van de jeu-de-boulesbaan in Nederhorst 

den Berg. Toen die er lag, bracht ze mensen 

bij elkaar om er wekelijks te komen spelen. 

Martijn Smit schoof zijn waardering niet 

onder stoelen of banken. Na zijn speech 

was het tijd voor een drankje en hapje en 

de vele felicitaties.

Felicitaties voor mevrouw Gretha Jager-

Kuiper, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

en aan de provincie om zorgvuldig te on-

derzoeken welke mogelijkheden er zijn op 

het gebied van intensieve samenwerking en 

daar een concreet plan voor te ontwikkelen. 

Want samenwerking is immers veel sneller 

en goedkoper te realiseren dan complexe, 

tijdrovende en geldverslindende fusies. 

www.wijdemeren2020.nl

Zondag D3D- jam
Het is weer zover. Je kunt weer los gaan. 

Vanaf 15.00 uur aan de Cannenbur-

gerweg 51 te Ankeveen is er weer een 

D3D- jamsessie. En zoals we gewend 

zijn, naast heerlijke muziek een hele 

bak gezelligheid. Want speel je zelf geen 

noot, de bitterballen en sfeer zijn altijd 

opperbest. Wie op Koningsdag in De 

Fuik is geweest heeft met eigen ogen 

en oren kunnen waarnemen wat er op 

muzikaal gebied allemaal mogelijk is.  

Weet u dat ons dorp twee prima jamses-

sies rijk is? Naast D3D- jam op de eerste 

zondag van de maand wordt er op elke 

derde zondag van de maand bij Ot-

tenhome muziek gemaakt. En laat nou 

het beste wat uit deze jams voortkomt 

op donderdagavond 11 mei in de feest-

tent aan het Noordereind staan! Wilt u 

nog even nagenieten van de sfeer die op 

Koningsdag in De Fuik heerste of wilt 

u vast even voorproeven voor 11 mei? 

Kom dan zondag 7 mei naar D3D-jam. 
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BEWEEGWEEK
Van 8 tot 14 mei as.

GRATIS
kennismaken met Slender You.

Dé andere manier van bewegen!

Maak nu een afspraak.

Slender You studio kortenhoef

Winkelcentrum Meenthof 1

Kortenhoef

Telefoon 035 - 656 61 13

SLENDER YOU
ZONNEBANK

HYDROMASSAGE

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

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.

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht !!!!

035 - 656 0235

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

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

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

 

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

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

Tel.: 06-22664828.

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

Te Huur Wijdemeren
Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

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

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com 

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

“ Voetreflexzonetherapie”
Ontspant en herstelt 

uw Balans

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Glazenwasser Erik
Meijerink wast uw ramen 

op afroep in de regio. 
Laag tarief. Bel voor 

afspraak. 06 53 81 7334

Wij ruimen gratis uw huis
en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen
Voor u een zorg minder!

06- 25 51 46 89

*Brocante * Antiek * Retro
Elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur.
Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, of kijk op

www.inboedelsenzo.nl voor

info & woningontruiming.

telefoon 06-20.777.535.

Tuinman heeft nog tijd
€ 16,- p.u. 06-53373895.

Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp. 06-49150270.

Wil je gezond oud worden 
en op zoek naar makkelijke

tips om je gezondheid te
verbeteren? Of heb je 

(pijn)klachten of energie 
tekort? Kom op 6 mei naar

lezing ‘Gezond Leven’. 

Opgave en info; 

www.natuurlijkannemarie.nl

Maak kennis met

ALICE & JOSÉ van
THE TRAVEL CLUB
13 mei op de braderie

‘s-Graveland

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Velux dakramen, dakkapellen,
verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp. tel: 06 858 127 97

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

COLLEGA’S GEZOCHT
Bediening of Bezorging 

Minimaal 16 jaar 

www.charleys-diner.nl

Wie helpt mij?! Harry Grif-

fioen. Op 30 september 2017 

word ik dakloos omdat ik na 

18 jaar op last van de gemeente 

Wijdemeren mijn (illegale) wo-

ning moet ontruimen. Ik zoek 

permanente woonruimte in 

het buitengebied of een plek 

om sta-caravan te plaatsen. Bij 

voorkeur in Ned. den Berg of 

omgeving. Bel mij als u een op-

lossing weet op: 06- 51 78 11 09.

10% korting bij Charley’s
Kom deze maand je eten 

afhalen en ontvang 10% 

korting op je totale bon!

www.charleys-diner.nl

Portemonnee gevonden op 
de kermis tel.0294-251553

TE HUUR bedrijfsruimte
Nieuw Walden 32 / 310 m2

Marco Arens 06 4021 4021

Gratis af te halen: 
75 Grindtegels 60 x 40.

Tel.nr.: 254375 N.d.B.

LAST VAN SCHIMMELNAGELS?

Schroom u niet en laat ze

behandelen door

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Tuile du nord dakpannen
Ca 1000 stuks € 250.00

0655360880

Grando Keukens en Bad.
Zoekt orderverwerker.

Info: Martin de Winter

035-6219129

***NIEUW IN WIJDEMEREN***

Bab\’s Ink Saloon

Voor permanente make-up, 

Tattoos & Piercings

*** Aktie Mei maand***
3D hairstrokes 

De perfecte wenkbrauwen

Nu: euro 50 korting

Beh. volgens afspraak

Tel: 06 265 169 22 of

Info@babsinksaloon.nl

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

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

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

Sociaal Cultureel 
Centrum Nederhorst 

Activiteiten 
mei 2017

Info: jagerkui@xs4all.nl / 0615582425

Do. 4 mei Vrouwenavond, 
gastvrouw Farah Bouglalah v.a. 19.00 u.        
Donderdag  Hist. Kring 19.30 – 21.00 u. 

Vr. 12, 26 mei Administratie voor elkaar 
 9.30 – 11.00 u.

Zo. 14 mei Workshop schilderen ‘ à la Guy 
Olivier’. Bijzonder methode door Lily Rui-
zendaal € 75.00 incl. lunch en materialen
10.15 tot ca.16.00 u.  Aanmelden: 
lily.art@ziggo.nl of 0629110401

Dinsdag Digitaalhuis met Annette of Peter 
Hebt u moeite met lezen/schrijven, 
vanaf 14.00 u.

Vrijdag  Mannenavond, gastheer Fouad 
Bouglalah  Vanaf 20.00 u.

Alle dagen Kinderopvang Thuiz- bij voor 
kindertjes van 0 – 4 jaar.
Info: Chantal de Vries. Tel: 06 33 64 74 60

Huiswerkbegeleiding René van de Heisteeg 
helpt uw zoon/dochter 
Info: Renevandeheisteeg@live.nl 

Nieuw!Taal en Bewegen. Docent: Anna 
Heinen Donderdag 10.00 – 11.30 u.
10 lessen Nederlandse taal terwijl je sport
 Voor vrouwen op de inburgeringscursus 
Attentie: Kent u vrouwen met moeite met 
Nederlands? Verwijs ze s.v.p. naar het SCC. 
Men hoeft zich niet aan te melden.

Bent u creatief? En wilt u gratis exposeren? 
Dat kan in het SCC. De maanden juli en 
augustus zijn beschikbaar.

            Sociaal Cultureel Centrum
Nederhorst den Berg

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

Programmaladder  Mei

Dinsdag 9 mei
Michiel Borstlap en Sandra van Nieuwland

Concert 
Aanvang: 20.15 uur; toegang: € 22,00

Woensdag 17 mei
Hasta la Vista (2011) Film 

Aanvang: 20.15 uur; toegang: € 6,50    

Zondag 28 mei
Micheline van Hautem en Fanfare 

De Vriendschapskring  Brel & Brass, concert
Aanvang: 15.30 uur; toegang: € 18,00

Voor meer informatie en kaarten 
reserveren: www.dedillewijn.nl

Theater De Dillewijn • Stichts End 57

1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 
do. 4 mei theater en film, vr. 5 
mei muziek, za. 6 mei cabaret, zo. 
7 mei film, wo 10 mei jeugd, do. 
11 mei film, za. 13 mei muziek, 
zo. 14 mei muziek. Info: www.
wesopa.nl

’t Wijdehuis, elke ma.ochtend 
van 09.30- 13.30 of do.middag 
van 12.30-16.30 u. Gratis. 
Veenstaete- Kortenhoef, via de 
Parklaan. Info: Herma Kleve van 
Versa Welzijn;  hkleve@versa-
welzijn.nl, of via 035-6231100.

AKTIE AKTIE AKTIE 

knippen € 12,50

Thamara Jane Hair  Fashion

Zuidereinde 254c

T 035 655 07 05 
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Samenleving DOOR: HERMAN STUIJVER

Sociale huren
Woningbouwcorporatie Het Gooi en 

Omstreken vindt het belangrijk dat 

mensen met een bescheiden inkomen 

goed kunnen wonen in de regio. Dit jaar 

beperkt de corporatie de jaarlijkse huur-

verhoging tot inflatie: 0,3 %. 

De wettelijk maximale huurverhoging 

voor sociale huurwoningen is vastge-

steld op 2,8%. Voor hogere inkomens 

is nog een extra huurverhoging van 4% 

toegestaan. De woningbouwvereniging 

maakt geen gebruik van deze inkomens-

afhankelijke huurverhoging. De afgelo-

pen jaren heeft deze groep huurders al 

een extra huurverhoging betaald. 

KORTENHOEF- Toen Henk Smit op de 

Smidsbrug aan het begin van de 50-

er jaren de voorbij fietsende Truusje 

Koelink voor de film uitnodigde, had 

hij nooit kunnen bevroeden dat hij 

65 jaar later zijn diamanten huwelijk 

met haar zou vieren.

“En ik moest nog betalen ook” vertelt 

Truus Koelink “ik kwam in uniform 

terug van mijn dienst op landgoed Hil-

verbeek bij de freule. Daar stond-ie, ik 

kende hem wel. Hij was een vriend van 

mijn broer Ab.” Na het omkleden fietste 

het stel naar de City in Hilversum. Het 

begin van een prille liefde. Pas vijf jaar 

later, toen Truus 21 werd, trouwde ze 

op 24 april 1957 met de toen 27-jarige 

Henk Smit. Nog in het Kortenhoefse 

gemeentehuis bij burgemeester Wilde-

boer. “Het was een koude dag. Wel leuk, 

een beetje deftig in een bruidsauto van 

Henk Beijer. We hadden een lunch in 

de Antoniusschool en het feest was in 

café Hendriks aan de Kortenhoefse-

dijk” weet Henk nog. “En we hebben 

het bruidsboeket op het familiegraf 

gelegd en mijn bruidsjurk had ik zelf 

gemaakt” vult Truus aan. De eerste ja-

ren woonde het paar op de Emmaweg, 

in wat toen frisse nieuwe duplexwo-

ningen waren. Later hoorden ze bij de 

eerste bewoners van de wijk Munniks-

veen, op een stil hoekje achter de win-

kels aan de Egidius Blocklaan. “Toen 

kon je nog vrij over de weilanden naar 

de Kwakel kijken” vertelt Henk. Zijn le-

ven lang zat Henk Smit achter het stuur 

van vrachtauto’s, voornamelijk bij was-

serij De Lelie van de gebroeders Wal-

lenburg. “Ik ben wel tot mijn zeven-

tigste doorgegaan, de laatste jaren als 

oproepkracht” zegt Henk die nog altijd 

met zijn Opel Corsa rondrijdt. Truus 

heeft bij tal van families het huis op 

orde gemaakt en moest bij grote par-

tijen ook weleens opdraven op Hilver-

beek. Het paar had tal van bezigheden 

in het verenigingsleven. Truus als zie-

kenbezoekster vanuit de r.k. kerk en op 

de KAB- vrouwenclub. 

En Henk bracht naast 

de volkstuin veel tijd 

door bij de kaartclub, 

de konijnenfokkers 

en carnavalsclub De 

Turftrappers. Boven-

dien zong hij meer dan 

30 jaar in het Schola 

Cantorum van de Vi-

tuskerk in Hilversum 

waarvoor hij zelfs de 

St.-Gregoriusspeld 

kreeg. De katholieke 

achtergrond van Truus 

en Henk herken je ook 

in de honderden kerststalletjes die ze 

verzameld hebben. 

Nu woont het diamanten paar al 7 jaar 

naar volle tevredenheid in de Van Heu-

menhof. Ze kijken terug op een mooi 

leven met hun zoons Peter, Johan, 

Henny en Kees, hun schoondochters, 

10 kleinkinderen en twee achterklein-

kinderen. Op het feestje in ’t Achterom 

60- jarig huwelijk Kortenhoefs echtpaar Smit

kwamen veel oude bekenden langs. “Door 

iedereen een klein beetje zijn zin te geven, 

hou je het heel lang uit. Wel 60 jaar en lan-

ger” weet Henk Smit zeker. “Ik trok me al-

tijd even terug, even een rondje wandelen, 

diep ademhalen en dan was het weer goed” 

meent Truus. Het was een gezellig samen-

zijn met loco-burgemeester Theo Reijn. 

NEDERHORST DEN BERG- De 

Welkomstmaaltijd afgelopen zater-

dag in De Bergplaats in Nederhorst 

den Berg was een ware ontmoeting. 

In een volle zaal was het onder het 

genot van een drankje en een heer-

lijke maaltijd een sfeervol samenzijn 

tussen Bergers en vluchtelingen uit 

diverse landen. 

Veel Syriërs waren met hun kroost 

aanwezig, naast enkele Eritrese jonge 

vrouwen. Maar ook veel Bergers voel-

den zich aangetrokken tot deze maal-

tijd. Het is duidelijk waar te nemen dat 

velen elkaar al kennen van taalstages of 

vanuit burenhulp. Hoewel de Neder-

landse taal nog steeds een forse bar-

rière is, zie je over en weer levendige 

contacten. De gastvrouwen en –heren 

zijn ook blij dat ze nieuwe gezichten 

waarnemen die meer willen weten van 

hun medeburgers. 

Jim de Groot van de diaconie van de 

protestantse gemeente probeert in 

houtje-touwtje Arabisch iedereen van 

harte welkom te heten. Dat lukt met 

behulp van een tolk. Na een korte 

stilte voor inkeer kon de gang naar 

de gerechten beginnen. Natuurlijk 

soep vooraf, tomaten of 

groenten. De dames van 

de diaconie hadden zich 

werkelijk uitgesloofd. 

Op allerlei schalen wa-

ren smakelijke warme 

en koude gerechten uit-

geserveerd, met kip, ge-

hakt, diverse groenten, 

salades, fruit, rijst, cous-

cous, tzatziki (yoghurt 

met knoflook), pannen-

koeken, enzovoort. Een lust voor het 

oog en de maag. Plus een fris ijsje toe.

Lof voor de leden van de PKN- ge-

Druk bezochte Welkomstmaaltijd 

meente dat ze zich inzetten om nieuwe dor-

pelingen hun weg te vinden in Nederland. 

Dat gaat lukken met vallen en opstaan. 

’s-GRAVELAND- Vorige week woens-

dag is de kaartverkoop voor de SFG- 

feesten op 11, 12 en 13 mei gestart bij 

Blokker Kempers aan de Meenthof. 

Bij het 35-jarig bestaan van de St. Fes-

tiviteiten ’s-Graveland wil het bestuur 

eens flink uithalen, vertelt voorzitter 

Bert Looman. Daarom zijn er, naast 

de 5000 huis- aan- huis vrijkaarten, 

nog extra vrijkaarten beschikbaar 

voor de Tribute Night op donderdag 

11 mei (vanaf 21.00 uur). Zodat je ook 

je zus, partner of partner van buiten 

het dorp mee kan nemen. Op vrijdag 

is er een Foute Party, met Lange Frans 

& Michael Bryan en een optreden van 

Abba Fever. Kaarten in de voorver-

koop slechts 9 euro. Op zaterdagavond 

kunt u de The Originals bewonderen, 

evenals Bob van Veen. Die kaarten 

gaan in de voorverkoop voor 12 euro 

de deur uit. 

Op de avonden zelf kunt u ook kaar-

ten kopen bij de Feesttent aan het 

Noordereind te ’s-Graveland. Dan zijn 

ze iets duurder! En dan kunt u alleen 

contant betalen, pinnen is onmogelijk. 

Meer info: www.sgraveland-feesten.nl 

Kaartverkoop SFG gestart

Artiestencoördinator Jan Sikking 

overhandigt de eerste kaarten aan 

Ruud Kempers van Blokker
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Bollenvelden?
Kwarkbolletjes!

€ 0,58 per stuk
3 + 1 gratis € 1,75

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Smit naar Beverwijk

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

Burgemeester Smit verruilt Wijdemeren voor 

Beverwijk, een gemeente die qua inwoneraan-

tal te vergelijken is met Huizen. Huizen moet 

volgens GS van Noord-Holland onderdeel gaan 

vormen van 1 van de 3 nieuwe gemeenten in de 

regio Gooi- en Vechtstreek, omdat een gemeen-

te met ruim 40.000 inwoners te klein zou zijn 

om voldoende bestuurskracht op te brengen.

Burgemeester Smit heeft zich niet tegen deze 

redenering verzet. Sterker nog, hij heeft de be-

stuurskrachtmeting aan Noord-Holland over-

gelaten dat duidelijk aanstuurt op uiteindelijk 

één Gooistad. Een toekomstbeeld waarvan bur-

gemeester Broertjes van Hilversum zeer gechar-

meerd is. 

Het is dus verbazingwekkend dat Smit nu over-

stapt naar Beverwijk, een gemeente die ook 

dient op te gaan in een grotere gemeente  van 

tenminste 100.000 inwoners.

Waarom doet Smit dat? De enige begrijpelijke 

verklaring is dat hij ervan uitgaat dat hij de ko-

mende 6 jaren daarmee onder de pannen is, 

terwijl dat bij aanblijven in Wijdemeren niet het 

geval is (zal) zijn.

Of is sprake van dapper gedrag met het daar-

mee gepaard gaande streven althans Beverwijk 

uit de grijpgrage fusiehanden van de CdK van 

Noord-Holland te houden?

Het zal de lezer niet verbazen dat ik het dap-

perder en waardiger had gevonden als burge-

meester Smit zijn 2e periode had uitgediend 

op basis van de overtuiging en de feiten van het 

bestaansrecht van Wijdemeren en de mogelijk-

heden van een samenwerkingsverband als de 

regio Gooi- en Vechtstreek. Het doet me nu te-

veel denken aan het deelnemen aan een opgezet 

bestuurlijk traject achter de gordijnen.

Helemaal schrijnend is te lezen dat Broertjes 

een speech zal houden bij de afscheidsreceptie. 

Smit  had tenminste een alternatief voor Broer-

tjes kunnen eisen om het signaal te geven dat hij 

het zinkend onafhankelijkheidsschip Wijdeme-

ren ondanks alles niet kan redden.

Dit geschreven hebbende, wens ik Martijn Smit 

alle goeds toe voor alle komende jaren.

Hans Hof, Horstermeerpolder

In het Weekblad Wijdemeren van 20 april 

wordt door het stichtingsbestuur van het kas-

teel op oneigenlijke gronden actie gevoerd te-

gen het voorgenomen bouwplan. Men noemt 

een ontwerp van Jan van Staden uit 1713, 

maar dat tuinplan is nooit geheel uitgevoerd. 

Integendeel, achter het kasteel, bevindt zich, 

behoudens een recent vrijgemaakt cirkelvor-

mig simpel grasveld, een rommelig uit zijn 

krachten gegroeid bos dat alle zicht op het 

kasteel ontneemt. Vanaf het monumentale 

hek loopt een simpele grindweg met erlangs 

wat overgebleven bomen en een grasveld. Ter 

rechterzijde is een fors lelijk parkeerterrein 

aangelegd. Het enige wat aan een siertuin doet 

denken zijn links van het kasteel wat hegjes 

met rozenperkjes die totaal niets met het ont-

werp uit 1713 te maken hebben. Het kasteel 

is momenteel helemaal niet van alle kanten 

zichtbaar. Alleen vanaf de Overmeerseweg een 

beetje en totaal niet vanaf de Torenweg en Ei-

landseweg. Ook die historische zichtas bestaat 

in werkelijkheid niet door de bebossing. 

De bouw van de 12 woningen gaat in plaats 

komen van de huidige allerminst fraaie be-

bouwing. Nu staat er een allegaartje van stallen 

e.d. Je vraagt je af waarom het kasteelbestuur 

niet meedenkt om de woningen een aanzien te 

geven dat juist past in de omgeving (bv. luiken 

in de kleuren van het kasteel). 

Tenslotte over de boerderij aan de Vecht. De 

boer heeft alle moeite gedaan om de gronden 

te verwerven. Heel logisch dat hij op die cen-

trale plek een mooie boerderij wil bouwen. 

Een zielig argument dat het een van de weinig 

mooie plekjes is, waar o.a. een foeilelijk chalet-

park is gesitueerd. Overigens geheel buiten die 

zogenaamde zichtas. Dankzij de boer wordt 

juist het open veen-weidelandschap in stand 

gehouden. Het niet aannemen van dit plan 

betekent alleen maar dat de huidige lelijke be-

bouwing in stand zal blijven. Daar wordt nie-

mand blij van. Een wijze gemeenteraad zal dit 

plan omarmen (ingekort en bewerkt- red.)

Naam en adres bij redactie bekend

Reactie op bouwplan bij kasteel
Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

Sleutels
en 
sloten
service
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Natuur

Op 1 september 1939 ging het mis

Duitsland viel Polen binnen

Dat was het teken van een nieuwe oorlog

Na Polen waren er nog meer aan de beurt

Als je ’s avonds in bed lag kon je niet slapen

Je vader moet vechten en jij moet binnen blijven

Overal hoor je bommen of geweerschoten

Ik wil dat het stopt, maar hoe?

Gelukkig is de oorlog voorbij

Maar toch zijn er miljoenen onschuldige mensen gestorven

Van kinderen tot volwassenen

Daarom herdenken wij deze onschuldige mensen

Wat zij hebben meegemaakt, mag nooit meer gebeuren

Anna Bosch

Stel, je houdt van iemand en die moet vechten in het leger

Hoe zou jij je voelen, je hebt vast wel verdriet

En hij zegt ‘Sorry, ik moet vechten’, hoe zou hij het voelen

Hij bedoelt het misschien hoopvol, maar misschien ook niet

Je zit van de zenuwen je haar te vlechten

Stel, jij bent degene die moet vechten

Je doet wel stoer, maar je bent wel bang

Je wilt niet weg van je familie

Maar je denkt elke dag aan ze

Voor je gaat, denk je, duurt de oorlog nog lang?

Wel fijn dat je je vrouw voor je weg ging nog kuste

Stel hij/zij, die moest vechten is overleden

4 mei, schat, denken we aan jou en aan de oorlog

En dat zal nooit veranderen

Olivia Lente

Op een vrije dag is mijn vader weg

Ik vraag aan mijn moeder ‘Waar gaat hij heen, zeg’

Ze antwoordt ‘Hij moet vechten voor het vaderland’

Hij keert niet terug

We krijgen te horen dat hij is gesneuveld op de brug

De vijand blies alles op

De oorlog is voorbij

Iedereen is blij maar vooral vrij

Bram Onkenhout

Toen de oorlog begon, hoorde je overal veel knallen

Alles ging kapot, je zag de huizen in elkaar vallen

De mensen waren bang en de oorlog duurde lang

De knallen waren hard

Die knallen, de gevoelens, het voelde heel apart

Heel veel mensen waren aan ’t gillen

Of zaten binnen van angst te trillen

Niemand zou ooit nog zo’n oorlog willen

Jeroen ten Bosch

’s-GRAVELAND- Op zater-

dag 10 juni kunt u mee-

doen aan een wande-

ling langs 8 particuliere 

Historische Buitenplaatsen 

in ‘s- Graveland. Een unieke 

wandeling onder begelei-

ding van een gids langs de 

buitenplaatsen waar u nor-

maal nooit komt. Vandaag 

stellen we Spanderswoud en 

Hilverbeek aan u voor:

Spanderswoud

Bij de stichting van ’s-Grave-

land in 1641 verwierf Andries 

Bicker diverse kavels. Twee van 

die kavels lagen naast elkaar, 

gescheiden door een laan. Aan 

de linkerkant daarvan werd 

een boerderij gebouwd, aan 

de rechterzijde een woonhuis:  

‘Spanderswoud’. In 1853 komt 

de buitenplaats in handen 

van de heer en mevrouw Van 

Oudermeulen-Dedel, een ge-

fortuneerd echtpaar. Zij laten 

het toenmalige huis afbreken 

en aanzienlijk vergroten. Voor 

en rond het huis laten zij een 

landschapstuin aanleggen in 

Engelse stijl waarbij enkele 

toen al oude bomen marke-

ringspunten worden. In 1957 

verwierf Natuurmonumen-

ten de buitenplaats. Huis en 

tuin verkeerden toen in zo’n 

slechte staat dat werd overwo-

gen het huis af te breken. Een 

particulier bleek echter bereid 

het huis voor zijn rekening te 

restaureren. Daarop heeft Na-

tuurmonumenten huis en tuin 

van Spanderswoud middels 

een 100-jarig erfpachtcontract 

aan hem overgedragen. In 1983  

toen een deel van de restauratie 

had plaatsgevonden hebben de 

huidige bewoners die erfpacht-

overeenkomst overgenomen.

Nadat de volkomen verveende 

vijver was uitgebaggerd bleek 

het een belangrijke broed-

plaats te zijn van een kolonie 

grote kamsalamanders. Toen 

die werd bedreigd 

door een groei-

ende populatie 

gulzige reigers, 

heeft Natuurmo-

numenten een 

aantal poelen in 

aanpalende per-

celen aangelegd. 

Daardoor is het 

territorium van 

de salamanders 

vergroot en daarmee hun over-

levingskans. Ze worden echter 

nog steeds bedreigd, niet alleen 

door reigers maar ook door 

een groeiende kreeftenpopu-

latie. Toch helpt de natuur de 

salamanders ook een handje. 

Reigers zijn net als mensen, dol 

op kreeft, blijkens de vele kreef-

tresten die onder de bomen 

zijn te vinden.

Een soortgelijk evenwicht 

treedt op bij de muizenstand. 

Die wordt in toom gehouden 

door een groep uilen die elkaar 

’s nachts vertellen hoe kostelijk 

ze hebben gedineerd. De tal-

loze zangvogels zingen van ´s 

morgens vroeg tot het vallen 

van de avond het hoogste lied. 

Ze nestelen in de eeuwig groe-

ne rododendrons. Soms echter 

valt er een abrupte stilte en is in 

een oogwenk geen vogeltje te 

bekennen. Vrijwel zeker cirkelt 

er dan een paar buizerds boven 

de buitenplaats en verschuilt 

elke andere vogel zich.

Hilverbeek

De buitenplaats Hilverbeek, 

met zijn sierlijke gevel, is ge-

legen in de hoek van de Leeu-

wenlaan en het Noordereinde. 

Bij de aanleg van de ’s-Grave-

landse polder werd het land-

goed toegewezen aan Anthony 

Oetgens van Waveren. Er werd 

een huis gebouwd dat reeds 

in 1668 de naam ‘Hilferbeecq’ 

droeg. Door toedoen Louise 

Six, die sinds 1890 ongelukkig 

getrouwd was met Frans Ernst 

Blaauw, is de ver-

koop in 1933 aan 

Natuurmonumen-

ten tot stand geko-

men. In de Tweede 

Wereldoorlog is er 

een V1 vlak bij het 

huis terecht geko-

men, dat hiervan 

een flinke schade 

ondervond. Sinds 

1977 is het hoofd-

huis in tweeën gesplitst en be-

woond door twee families.

Het bijna vierkante hoofdhuis 

bestaat uit een souterrain, twee 

bouwlagen en een met pannen 

gedekt schilddak waarop vier 

hoekschoorstenen.

De historische buitenplaats 

Hilverbeek bevat verder een 

koetshuis, waar tegenaan in 

1831 een oranjerie is gebouwd, 

een tuinmanswoning naast 

en een slangenmuur langs de 

moestuin, een verbouwd en be-

woond ‘Hoenderhuis’, een ijs-

kelder en boerderij Stofbergen.

Tussen 1826 en 1828 ontstond 

de grote landschappelijke aan-

leg ten noorden van het huis 

met vijvers, slingerende water-

wegen, slingerpaden en een ei-

land. Ook werd het heuvelland-

schap gecreëerd met zichtassen 

vanuit het huis. In het park 

bevindt zich nog een fraaie, 

gietijzeren brug uitgevoerd in 

neogotische stijl. De moestuin, 

die er decennia lang verwaar-

loosd bij lag, is nu in gebruik 

als wijngaard beheerd door de 

Biologisch Dynamische Tuin-

derij Land en Boschzigt. Het 

park kenmerkt zich door een 

afwisseling van bos, waterpar-

tijen, open weilanden en kleine 

akkers. In het weiland voor 

de boerderij Stofbergen staan 

twee monumentale solitaire ei-

kenbomen.

Kaartverkoop

De wandeling duurt 4 uur: 

waarvan 1 uur wandelen, 2 uur 

toelichting en 1 uur bezichti-

ging tentoonstelling en pauze. 

Kosten €15,-;  voor kinderen 

(vanaf 14 jaar, tenzij zeer ge-

oefende loper) €7,50. Honden 

niet toegestaan, ook niet aan de 

lijn, geen buggies etc. Kaarver-

koop uitsluitend via: 

www.natuurmonumenten.nl/

wandelingbuitenplaatsen.

Foto’s: Fotostudio 68

Wandeling Buitenplaatsen
www.natuurmonumenten.nl/wandelingbuitenplaatsen

Door de Regenboog

Dodenherdenking
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LOOSDRECHT – Op 16 april 

bestond restaurant De Eend 

exact 25 jaar. “Reden voor 

een feestje, want 25 jaar als 

vrouw een restaurant leiden 

dat goed draait, is toch een 

unicum” meent eigenaresse 

Annemieke Ostendorf met 

lichte trots. 

Dat vond blijkbaar ook het per-

soneel, want van hen ontving 

Annemieke een fraaie olijf in 

een grote pot, een plant waar zij 

haar hart aan heeft verpand. In 

de holte van de hak van Zuid- 

Italië heeft ze een ecologische 

olijfgaard met de fraaie naam 

Masseria Misossero, midden 

in het nationale park Parco 

Pollino. Niet alleen worden 

daar in november olijven van 

een uitmuntende kwaliteit ‘ex-

tra vergine’ geplukt, ook levert 

deze zonnige plek tomaten-

saus, kruiden en sappen die 

ze gebruikt in de keuken aan 

de Horndijk. Het tekent haar 

liefde en passie voor de horeca. 

“Ja, het is best lichamelijk zwaar 

om zeven dagen per week van-

af 10 uur te werken in een res-

taurant. Maar je krijgt er zoveel 

voor terug. Wij hebben heel 

veel trouwe klanten die over 

het algemeen voor een leuke 

ongedwongen sfeer zorgen. En 

ik word ondersteund door een 

goed team.” Met trots wijst An-

nemieke op de olijfpot waar 

alle namen van de medewer-

kers op staan geschreven. “Al-

lemaal enthousiaste mensen, 

met als kern drie vaste en één 

ambulante kok, onder leiding 

van chef-kok Melvin Keff.” Een 

keukenbrigade die al jarenlang 

voor een gevarieerde menu-

kaart zorgt. “En dat vind ik ook 

heel belangrijk, wij zijn er voor 

de gasten en niet andersom. Ik 

houd niet zo van die vaste for-

mules, wij gaan in op de wen-

sen van de gasten.”

“In 1992 was het eigenlijk een 

soort kantine. Vanaf 16 april tot 

het eind van de zomer hebben 

we alleen maar hard gewerkt. 

Alles moest worden aangelegd, 

gas, elektra, een goede vloer, het 

plafond eruit. Werkelijk alles!”. 

Het restaurant straalt een ge-

zellige sfeer uit met de houten 

meubilering, maar beslist niet 

oubollig. Recent zijn de ramen 

van de serre met uitzicht op 

de Vuntusplas vervangen zo-

dat die geheel opengeklapt een 

open geheel worden, midden 

in de natuur. 

De naam ‘De Eend’ was na-

tuurlijk snel gekozen, omdat de 

gebroeders Van Wettum wijd 

en zijd bekend stonden als een-

denkooikers. Niet voor niets 

prijkt de eend ook prominent 

op de menukaart, waarbij de 

zeer knapperige Pekingeend op 

Oosterse wijze bereid, dé speci-

aliteit is van het restaurant. 

Verwen me-nu

In ‘De Eend’ hangt een ont-

spannen sfeer, allerlei soorten 

mensen treffen elkaar, onder 

wie veel voorbijgangers. Dat 

komt door de unieke ligging 

langs diverse ANWB- fietsrou-

tes, op een mooie dijk tussen 

twee plassen. “En niet onbe-

langrijk, we hebben hier ruim 

voldoende parkeerplaatsen”, 

meldt Annemieke als praktisch 

pluspuntje.

De menukaart waar je naast 

stoofaal in grootmoeders stijl 

de veel geroemde Bourgondi-

sche lamsschouder treft, is de 

laatste tijd uitgebreid met het 

zogenaamde ‘3x3 Verwen Me-

Nu’. Het is een proeverij waar 

je bij het voor- , hoofd- en na-

gerecht drie kleinere gerechten 

kunt uitproberen. Je hoeft niet 

meer te kiezen, je krijgt het al-

lemaal!

Speciaal voor het zilveren ju-

bileum is er in de maand juni 

een drie-gangen-menu voor 25 

euro, bestaande uit een voorge-

recht met sushi van ossenhaas 

of zalm, een ‘proeverij van de 

Eend’, bestaande uit Peking-

eend met hoisinsaus, gekonfijte 

eendenbout met Poolse zuur-

kool en tamme eendenborstfi-

let à l’orange en als dessert een 

Panna Cotta. 

Voor het personeel heeft An-

nemieke in de maand mei 

nog een verrassend uitje in 

het verschiet. Wat het is, wil 

ze niet verklappen. Maar het 

is ongetwijfeld een combinatie 

van watersport en culinair ge-

nieten. Meer informatie treft 

u op de website: www.eetcafe-

deeend.nl.

De Eend; Horndijk 23; 1231 

NX Loosdrecht; 035- 58 25 511.

 

25 jaar gastvrij genieten bij 
De Eend

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

Culinair DOOR: HERMAN STUIJVER

aannemersbedrijf

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

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

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

Fietsgilde ‘t Gooi
Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zater-

dag 6 mei de dagtocht ‘Soes-

terduinen’, vertrek 10.00 uur 

vanaf de  Kerkbrink Hilver-

sum (museum). Deze tocht 

gaat via de Lage Vuursche 

naar de Soester Duinen, 

een unieke zandverstuiving 

die deel uitmaakt van de 

Utrechtse Heuvelrug. 

Op zondag 7 mei is de dag-

tocht ‘Gooise Meren’. Deze 

nieuwe tocht gaat langs de 

belangrijkste bezienswaar-

digheden van de gemeente 

Gooise Meren, zoals het 

Spiegel, de Vesting Naarden 

en het Muiderslot. Vertrek 

om 10.00 uur vanaf Station 

Bussum-Zuid (hotelzijde). 

Kosten: € 3,00 p.p. U dient 

zelf zorg te dragen voor een 

lunchpakket. Zie: www.fiets-

gilde.nl

Spiegelplas Wandeltocht
Op zondag 14 mei kunt u mee-

doen aan de Spiegelplas wan-

deltocht, georganiseerd door 

de Bergse Runners Club. U 

kunt kiezen uit twee afstanden: 

± 10 of ± 18 km. De start is 

vanaf Sportcafé de Blijk aan de 

Blijklaan; 1394 KA Nederhorst 

den Berg. U kunt starten tussen 

9.30 en 10 uur. Het inschrijf-

geld is € 5,00. Meer informatie: 

www.bergserunnersclub.nl.
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Feesten DOOR: MARK HILBERTS

NEDERHORST DEN BERG- Crêpe-

papier, slingers en versierselen van 

karton. Alle materialen mochten de 

Bergse kids pakken van de tafel in 

de feesttent van het Lentespektakel 

om hun fiets op te tuigen. Met een 

glunderende blik hielp vrijwilliger 

Marijke Overmars de enthousiaste 

kinderen bij het maken van hun keu-

ze. En zorgde Leonie Best ervoor dat 

de kinderen zich konden opgeven 

voor de wedstrijd voor de mooiste 

versierde fiets. 

Ondertussen gaf Leny Vuurmans de 

jury de laatste instructies en stond ze 

de cameraploeg van TV Noord-Hol-

land te woord, die graag een live ver-

slag wilde maken over Koningsdag in 

Nederhorst den Berg. Nadat vanuit de 

studio in Amsterdam de mededeling 

kwam: ‘live in de uitzending’, schoot 

starter Hans Vuurmans het confettika-

non leeg.  

Onder begeleiding van de fraaie klan-

ken van Drumband Crescendo zette de 

stoet met kinderen en ouders zich on-

der flinke belangstelling in beweging 

voor een ronde over de gezellige brade-

rie en door de dorpskern. Het publiek 

genoot van het plezier van de kinderen 

met hun oranje versierde fietsen met 

fraaie linten en bogen. Aan creativiteit 

geen gebrek. De jonge deelneemster 

Suus de Hiep toonde niet alleen een 

prachtig versierde fiets, ze had ook 

flink haar best gedaan om zich te ver-

mommen als een hippe oma en daar-

mee trok ze veel bekijks.  

Bij het zorgcentrum de Kuijer werd 

even stilgehouden om jong en oud te 

verbinden. Bij de feesttent stond in-

middels het ontvangstcomité onder 

aanvoering van burgemeester Martijn 

Smit en zijn wethouders Sandra van 

Rijkom, Betske van Henten en Theo 

Reijn al klaar om de deelnemers te ont-

halen. “Een drukke dag voor het college 

die alle kernen in Wijdemeren aandoet 

op Koningsdag, maar superleuk om te 

doen,” zei Theo Reijn. 

 “Alle kinderen die meegedaan heb-

ben zijn winnaars, maar er worden ook 

prijzen uitgereikt voor de mooiste ver-

sierde fietsen”, sprak Martijn Smit na 

afloop van de tocht de deelnemers toe. 

Onder luid applaus namen de prijswin-

Versierde fietsen gaven kleur aan Koningsdag   

naars een ‘aardigheidje’ in ontvangst en was 

er voor alle kinderen een fraai aandenken 

aan het geslaagde evenement te verkrijgen.   

Prijswinnaars t/m 5 jaar: Amelie Koopman; 

Jessi ten Brugge; Juna Ketelaar. 

Prijswinnaars 6 t/m 10 jaar: Carlijn Gons; 

Marit Zijderveld; Liv Broeke. 

Foto: Ton Keizer

ANKEVEEN- In tal van opzichten blijft 

Ankeveen een buitenbeentje. Ook 

waar het gaat om de folklore rond 

Oranjefestiviteiten. In het veendorp 

beginnen ze de avond voor de eigen-

lijke feestdag al met het programma.

DOOR: HERMAN STUIJVER

Neem nou het ‘baby kruipen’. Nie-

mand weet wie op een Koninginne-

dag op het onzalige idee is gekomen 

om baby’s op een rood kleed naar een 

speeltje te laten kruipen. Het moet al 

decennia bestaan, als zelfs Rob Ver-

meulen ooit met een speen in zijn 

mond aan deze pedagogisch verant-

woorde babysport heeft meegedaan. 

Nu staan familieleden rijen dik met 

smartphones te swipen of het Anke-

veense grut in beweging is te krijgen. 

Ook dat de Ankeveners altijd eerst 

aanvangen met hun eigen Ankeveen-

se volkslied vóór het Wilhelmus zegt 

iets over de eigenzinnigheid van de 

dorpelingen. Alles overigens zonder 

snobisme. Ze voelen zich niet beter, ze 

zijn gewoon anders. De burgemeester 

kan nooit om deze katholieke enclave 

in Wijdemeren heen, zeker niet tijdens 

zijn afscheidstoer door de dorpen. 

Wie moet er anders het startschot ver-

richten? Dat het pistool waarschijn-

lijk van de Hilversumse kermis komt 

en daarom steeds weigert, mag de 

pret niet drukken. De fanfare van de 

Vriendschapskring speelde frivool en 

de dansmeiden bewogen heel soepel 

en synchroon op wat juf Cynthia hen 

voordeed. 

Dan worden de voorbereidingen ge-

troffen voor de Ronde van Ankeveen. 

De Snip & Snap van Ankeveen, Ri-

chard en Karel Spoor, vormen het pro-

motionele Oranjeduo dat het volk en-

tertaint met mededelingen om het een 

en ander enigszins vlot te laten 

verlopen. Uiteindelijk lukt het 

hen om de massa uit te tent naar 

de startstreep te lokken, want bij 

de magnifieke ondergaande zon 

komen de koude windflarden uit 

de polder scherp aan op de blote 

benen en armen. De kinderen 

rennen naar het Bergsepad op en 

neer. Hartverwarmend om te zien 

hoe ze zich inspannen. De SOFA 

heeft voor elke leeftijdscatego-

rie een fraaie beker, de winnaars 

stralen van trots. Bij de allerjongsten 

snellen Maartje Tiktak, Wessel Stutter-

heim en Teun van Ruitenbeek als eer-

ste drie over de streep. Bij de jongens 

en meisjes tot 12 jaar vormen Rick en 

Aniek van Rijn en Daan Kreuning het 

winnende trio. De Kortenhoefse boe-

renzoon Emiel Kemp komt uitgeteerd 

maar overtuigend als eerste over de 

streep bij de jeugd, gevolgd door de 

Ankeveense folklore aan vooravond Koningsdag

14-jarige Joep van Rijn die onderweg ge-

blesseerd raakte. Gelukkig doen de sinaas-

appelhapjes van sinaasappelmoeder Lydia 

van Ruitenbeek twee meter over de streep 

wonderen. Overigens renden de jongeren 

ook 6,4 km. over de Stichtse Kade via Can-

nenburger- en Herenweg terug het dorp in 

over het Stichtse End naar de Martinus-

kerk. 

Supersporter Raimon Knip was op z’n 47e 

verreweg de snelste in 24.24 minuten en 

Wobke den Hollander was 1e bij de vrou-

wen. Het mooie van de Ankeveense Ronde 

van Ankeveen is dat iedereen mee kan 

doen. Atletisch of iets gevulder, soepel of 

sjokkend, Ankevener of import, iedereen 

krijgt een hartelijke aanmoediging. Vetera-

nen als Erik Korpershoek en Gijs van Rijn, 

koordames als Sabine, Rianne en Paulien, 

Symon Kamstra en Marinus Spillema 

Bilgen als representanten van welkome 

nieuwkomers in het veendorp, vormen een 

mooie mix aan lopers. Veel zal er verande-

ren, het Ankeveense Oranjefeest nooit.

KORTENHOEF- In Nederland 

groeit een op de acht kinderen 

op in armoede. Zij kunnen vaak 

geen fiets betalen. Evenals het 

ANWB -Kinderfietsenplan vindt de 

Curtevenneschool dat ieder kind 

recht heeft op een fiets. 

Dankzij een fiets kan een kind naar de 

juiste school, een speelpleintje of naar 

vriendjes in een andere buurt  Daarom 

willen we samen met jullie zoveel mo-

gelijk fietsen inzamelen. De ANWB 

knapt deze fietsen op en zorgt dat de 

fietsen bij kinderen terechtkomen die 

ze hard nodig hebben. Het Kinderfiet-

senplan heeft inmiddels 2.000 kinderen 

in Nederland blij gemaakt met een op-

geknapte fiets. Met jullie hulp, kunnen 

we nóg meer kinderen een fiets geven. 

Dus heb je een fiets over of er een on-

gebruikt in de schuur staan? Of weet je 

iemand anders die nog een fiets heeft? 

Lever ‘m in bij de Curtevenneschool 

van maandag 15 t/m vrijdag 19 mei in 

de aula van de school

Welke fietsen?

Fietsen voor kinderen van 10-18 jaar; 

in redelijke tot goede staat; voor meis-

jes en jongens; met inchmaat 24, 26 

of 28 (óók volwassen fietsen zijn wel-

kom). 

Let op! 

Mountainbikes, elektrische fietsen, 

racefietsen, vouwfietsen, tandems e.d. 

zijn niet bruikbaar voor dit project. Zie 

ook:  www.anwb.nl/kinderfietsenplan

Curtevenneschool zamelt fietsen in 

Veteraan Raimon Knip winnaar 

Ronde van Ankeveen
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Be Happy & Healthy
NEE-dagen

Barbara Schriek (27) leeft volgens een po-

sitieve healthy lifestyle. In deze rubriek 

schijnt zij haar licht over geluk, positiviteit 

en een gezonde levensstijl door middel van 

recensies, workouts, recepten en quotes 

in de hoop de lezer achter te laten met een 

glimlach of een positieve kijk op de wereld. 

Ze studeerde journalistiek, deed een cursus 

Personal Nutrition en Positieve Psychologie.

Ik moet, ik moet, ik moet nog… Ik ben druk… 

En dit eeuwig en altijd. Is dat herkenbaar? 

We moeten tegenwoordig zo veel van onszelf. 

Daardoor zijn we continu bezig en overver-

moeid. We vragen teveel van onszelf en daar 

kun je aan onderdoor gaan. Een burn-out ligt 

op de loer. Het is niet voor niets dat dit aantal 

blijft stijgen. Je kunt dit op verschillende manier 

proberen voor te blijven. 

Maak een planning per dag wat haalbaar is voor 

jezelf. Als je klaar bent, ben je ook echt klaar. 

Ben je altijd bezig, plan dan eens een NEE-dag 

in. Vaak heb ik een ‘vrije’ dag. Dan alsnog ga ik 

aan het werk, ben ik bezig, heel erg druk. Maar 

de afgelopen tijd heb ik tegen mezelf gezegd: 

NEE. Ik was continu gestresst! Dat was niet 

goed voor mijn ge-

zondheid en humeur. 

Dus ook niet leuk 

voor degene om me 

heen.

Ik plan nu NEE-

dagen/middagen in. Ik ga ontspannen dingen 

doen, filmpje kijken, boekje lezen, langs bij 

vrienden of familie. Zodra de gedachte opkomt: 

dit moet ik nog doen en dat moet ik nog doen, 

zeg ik tegen mezelf ‘NEE’. En daar hou ik me 

aan. Ik merk dat ik die dag helemaal kan op-

laden. Maak vaak ook een wandeling door de 

natuur met mijn honden. Zo kom ik weer terug 

naar mezelf, naar wie ik ben, terug naar het hier 

en nu. Ik kan genieten van de dingen om me 

heen. En ik ben weer vriendelijk en gezelliger 

naar andere toe. Wacht niet te lang met deze 

NEE-dagen. Gun jezelf de tijd!

Voor meer inspiratie/vragen/reageren:

www.behappyandhealthy.nl

facebook.com/behappyandhealthynow

instagram.com/behappyandhealthy.nl

twitter: @BarbaraSchriek

Welkom bij PioWij 
‘s – GRAVELAND- Op don-

derdag 18 mei organiseert 

pioniersgroep Wijdemeren, 

PioWij, weer een Smakelijk 

Gesprek. Bij de maandelijkse 

maaltijden ontmoeten we 

steeds weer nieuwe mensen. 

Dit is ook de bedoeling om 

op een laagdrempelige manier 

met anderen in contact te ko-

men en samen te eten. 

Deze keer geen 3- gangen-

menu, maar kun je kiezen uit 

verschillende soepen en een 

broodje. 

De maaltijd wordt geserveerd 

om 18 uur en vanaf 17. 30 uur 

ben je welkom in het Honk 

achter de kerk de Graankor-

rel, Zuidereinde 15 in ‘s- Gra-

veland. Op dezelfde avond 

laten we de film Red Turtle 

zien. Deze Frans-Japanse ani-

matiefilm uit 2016 van de Ne-

derlandse regisseur Michael 

Dudok de Wit, was afgelopen 

jaar genomineerd voor een 

Oscar. Vanaf 19.30 uur staan 

koffie en taart klaar en daarna 

wordt de film vertoond. Wil je 

bij het Smakelijk Gesprek en/

of de filmavond komen, meld 

je dan a.u.b. aan. Vrijwillige 

bijdrage is 3,50 euro. Opgeven 

kan telefonisch bij Florence; 

tel. 06 47037219. Via de web-

site www.pioniersgroep-wij-

demeren.nl is meer informatie 

te vinden.

NEDERHORST DEN BERG- 

Sinds 1 december 2016 is 

MiCapelli Hair Fashion ge-

opend in Nederhorst den 

Berg. Bij MiCapelli kunt u 

terecht voor alle behande-

lingen voor dames, heren en 

kinderen. De openingstijden 

en tarieven kunt u vinden op 

www.micapelli.nl. Maak een 

afspraak voor een behande-

ling door te bellen naar 06-

11220803. 

Kapster Miranda van Loo 

heeft ruim 25 jaar ervaring 

en heeft in diverse salons in 

Weesp gewerkt. De laatste ja-

ren is zij zelfstandig kapster. 

Naast haar opleiding als kap-

ster heeft Miranda diverse 

trainingen gevolgd om up to 

date te blijven in het kappers-

vak. Daarnaast heeft Miranda 

diverse productopleidingen 

gevolgd en met diverse mer-

ken gewerkt.

Bij de opening van de nieuwe 

salon is Miranda op zoek ge-

gaan naar een productlijn die 

aansluit bij de eisen die zij stelt 

aan haarverzorging. L’ANZA 

levert haarverzorgingspro-

ducten die het haar daadwer-

kelijk  helen en genezen. De 

L’ANZA- producten vullen de 

ontbrekende proteïnen, vocht 

en mineralen aan om het be-

schadigde haar te herstellen en 

weer helemaal gezond te ma-

ken. Door te kiezen voor de ul-

timate treatment van L’ANZA 

wordt het haar weer gezond. 

Op basis van beoordeling van 

het haar ontvang je een pas-

sende Ultimate Treatment 

behandeling ter waarde van € 

9,95 cadeau tegen inlevering 

de waardecoupon uit deze 

krant.

MiCapelli Hair Fashion 
nieuw in Nederhorst

Overmeerseweg 90, Nederhorst den Berg

Op werkelijk prachtige locatie, met waanzinnig vrij uitzicht 

over het water, zeer sfeervolle in perfecte staat verkerende 

vrijstaande villa met bootligplaats aan de Vecht. De woning 

beschikt o.a. over 5 slaapk. en veel leefruimte op de bgg, waar-

onder een multifunctionele ruimte met eigen entree. 

Benieuwd geworden? Meer info op onze website.

Vraagprijs € 995.000 k.k. 

NIEUW

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

* 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

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl
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KORTENHOEF- ‘Geluk zit niet in een 

sixpack’, is de titel van het boek 

van Irma van de Pol uit Hilversum. 

Een boeiend en dramatisch levens-

verhaal dat leest als een voortra-

zende trein. Na het succes van ‘De 

Poepdokter’, is de Kortenhoefse uit-

gever Bianca Krijnen-Splint (Splint 

Media), er opnieuw in geslaagd om 

een bestseller op de markt te bren-

gen.  

Hoewel nog maar 34 jaar heeft Irma 

van de Pol een leven als een ‘waanzin-

nige rollercoaster’ achter de rug. Seks, 

drugs, pillen, alcohol, foute mannen, 

(naakt)model, een modellenbureau, 

bergen beklimmen als de Kilimanjaro 

en de Mont Blanc zonder noemens-

waardige training! Het onzekere meisje 

uit Voorthuizen deed in haar zoektocht 

naar geluk de meest extreme dingen. 

Zonder aan de gevolgen op lange ter-

mijn of aan haar eigen veiligheid te 

denken.

Na afloop van de sfeervolle boekpre-

sentatie in Restaurant Robert in Hil-

versum straalde Van de Pol van oor 

tot oor. Daar vertelde ze over haar bi-

zarre levensverhaal: “Pas toen ik met 

een schok stilstond in de vangrail bij 

het vierde auto-ongeluk in één jaar op 

weg naar weer een wedstrijd, besefte 

ik, uitgehongerd en uitgedroogd, hoe 

verkeerd ik bezig was. Met vallen en 

opstaan, na veel gesprekken met coa-

ches en pijnlijk zelfonderzoek ontdekte 

ik dat je het echte geluk uit jezelf moet 

halen en niet aan ‘de buitenkant’ te me-

ten is.”

Inge de Bruin

Bianca Krijnen-Splint raakte bij een 

(toevallige) ontmoeting met ‘power-

vrouw’ Irma van de Pol diep onder de 

indruk van haar belevenissen en sti-

muleerde Van de Pol om haar verhaal 

aan het papier toe te vertrouwen. Met 

hulp van journaliste Susanne van Vel-

zen werd alles tot in detail opgeschre-

ven. “Alles moest op tafel, want met 

mijn boek heb ik een missie om andere 

vrouwen te helpen om een beter zelf-

beeld te krijgen”, zegt Irma van de Pol 

met veel overtuiging. Als diëtiste en 

coach in haar sportschool ‘No Excuses’ 

in Hilversum is ze dagelijks in de weer 

om haar ideaal vorm te geven. 

Ook de moeilijke momen-

ten bij de samenstelling van 

het boek gaat ze niet uit de 

weg: “Welke woorden kies 

je en hoe zorg je ervoor 

dat er later geen dingen 

tegen je gebruikt kunnen 

worden?”Een maanden-

lang proces van wikken en 

wegen heeft ze achter de 

rug. Van groot belang was 

dat ze het geheel op eigen 

kracht wilde doen. Zelfs 

haar vriend kreeg het boek 

voordat het naar de druk-

ker ging niet te lezen.

Olympisch kampioen Inge 

de Bruijn was graag bereid 

om het eerste exemplaar in 

ontvangst te nemen. Niet alleen weet 

Inge de Bruin als geen ander wat afzien 

is, er bleken meer overeenkomsten te 

zijn. “Naast onze gedrevenheid is onze 

levensloop getekend door ‘pijn, vallen 

en opstaan”, zei Inge de Bruin. Het pu-

bliek luisterde ademloos naar een reeks 

anekdotes waarmee ze het verhaal over 

haar topsportcarrière illustreerde. 

‘Geluk zit niet in een sixpack’ is een 

Geluk zit in jezelf en niet in een strakke sixpack

uitgave van uitgeverij Splint Media B.V. 

uit Hilversum-Kortenhoef, verkrijgbaar bij 

de (online)boekhandel en te bestellen via 

www.splintmedia.nl ISBN 978-90-824177-

3-9 Paperback, 200 pagina’s, € 15,- 

Boeken

V.l.n.r: Inge de Bruijn, Irma van de Pol, 

Bianca Krijnen-Splint (Foto: Annemiek van 

Rijn; Splint Media BV)

KORTENHOEF – Gebaseerd op het 

gelijknamige televisieprogramma 

van de AVRO, gaat muziekvereni-

ging Amicitia op zoek naar een 

talentvolle dirigent. Wie wordt de 

opvolger van Yvar Steketee, André 

Koopmanschap en Henk Kollee? 

Zaterdag 27 mei strijden vier lokale 

BN’ers om de titel Maestro d’Amicitia 

2017.

Twee weken geleden maakte u in dit 

Weekblad kennis met de eerste kandi-

daten die meedingen naar de titel van 

Amicitia’s beste dirigent. U las over de 

aarzelingen en onzekerheden van Ma-

riette Steenvoorden en Rosalie van Rijn 

bij hun debuut voor het fanfareorkest. 

Naast deze twee dorpsprominenten 

volgden ook Marianne van der Velden 

en Sarina Peelen een snelcursus dirige-

ren. Ook deze dames stellen we aan u 

voor. 

Oog voor detail

Marianne van der Velden werkt al 32 

jaar als mondhygiëniste in Korten-

hoef. In haar jonge jaren speelde zij 

dwarsfluit bij het Goois Jeugdorkest. 

Muziek maken lukt haar dus wel, maar 

dirigeren vindt ze wel ‘een dingetje’. 

Wat onwennig zet ze het muziekstuk 

Conquest of Paradise op de lessenaar, 

maar al snel slaat ze duidelijk haar slag 

en weten de muzikanten haar goed te 

volgen. Met een precisie en oog voor 

detail, zoals ze waarschijnlijk ook ge-

bitten controleert, analyseert Marianne 

als een kenner de uitvoering. “Het forte 

mag wat harder en het mezzoforte juist 

iets zachter” is haar oordeel. Door de 

dirigeerbewegingen kleiner of groter te 

maken, laat ze de fanfareleden zien wat 

ze qua volume verwacht. Een kritische 

kandidaat dus, die weet wat ze wil. Ie-

mand om rekening mee te houden!

Een Spaans feestje

Sarina Peelen wil van haar Maestro 

avontuur vooral een feestje maken. 

Daar heeft ze immers veel ervaring 

mee vanuit haar bedrijf Ismilo dat bal-

londecoraties verzorgt. Haar vader was 

vroeger tamboer-maitre bij Amicitia 

en haar broer Jaap speelde er bugel. 

Zelf zat Sarina op de majorettes van 

BMOL waar ze de baton leerde han-

teren. Als dirigent in spe heeft ze de 

gedurfde taak om de musici mee te ne-

men in de Spaanse sferen van Espana 

Cani. Dirigent Henrie Pastoor geeft 

haar wat tips om als een toreador tem-

perament te tonen. “Als je meer karak-

ter wilt, dan moet je dat meteen in de 

eerste slag doen, door de baton als een 

snelle messteek te slaan” is zijn advies. 

Er is dus bravoure nodig om er een fie-

sta van te maken. Maar dat lukt Sarina 

wel. Vol overtuiging zegt ze tegen de 

orkestleden: “We kunnen het.”

Maestro d’Amicitia met Marianne en Sarina

Wandeling na verlies 
Op zondag 7 mei organiseren Miranda 

van den Eijnden van Artesia en Wendy 

Pater van In de Ontmoeting weer een 

wandeling door het bos. De wandeling 

is voor iedereen die verlieservaring (en) 

door overlijden kent en hier aandacht 

aan wil geven. Hoe kort of lang geleden 

dit verlies ook geweest is. Vertrek: 10.00 

uur; De Serre van Land en Boschzigt, 

Leeuwenlaan 34, 1243 KB ’s -Graveland; 

€10,- contant; aanmelden: info@praktij-

kartesia.nl  of bel naar 06-23665687.

 

Pianist gezocht
Voor de begeleiding van de liederen van 

samenzang in de eredienst van het Leger 

des Heils op zondagmorgen om 10.00 

uur aan de Bussumerstraat 27 a/b te 

Hilversum zijn wij op zoek naar iemand 

die eenmaal per maand onze pianist Jan 

Brons wil vervangen. 

Contactgegevens: majoor Dini Veenen-

daal, 06-51961362, korps.hilversum@

legerdesheils.nl

DOOR: MARK HILBERTS

Concert 27 mei

De verrichtingen van Mariette, Rosalie, 

Marianne en Sarina kunt u zaterdagavond 

27 mei live in De Dobber aanschouwen. 

Toegangskaarten à € 10,00 zijn telefonisch 

te reserveren bij Piet Luijer (06-11436172) 

of per mail (amicitia@hetnet.nl).
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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

KAN Nieuws 

mei
Door: Willeke Veens – van der Wal, Wil van Erp en diaken Wim Balk

Afscheid pastor Wim 
Vlooswijk
Bij gelegenheid van het berei-

ken van zijn pensioengerech-

tigde leeftijd heeft op zondag 

30 april jl.  pastor Wim Vloos-

wijk afscheid genomen in de 

Emmaus in Hilversum. Pastor 

Wim Vlooswijk was eerst aan-

spreekbare voor de Emmaus-

Paulus-parochie, maar ging, 

net als de andere pastores, 

voor in alle parochiekerken 

van onze regio. Ook in onze 

KAN-parochies ging hij met 

regelmaat voor en de afgelo-

pen maand hebben we in onze 

KAN-kerken afscheid van 

hem genomen; hij was graag 

gezien. Namens de KAN-pa-

rochies wensen we zijn gezin 

en hemzelf een mooie, goede 

en gezegende tijd.

Eerste Heilige 
Communie
Na weken van voorbereidin-

gen zullen de eerste communi-

canten in Nederhorst den Berg 

en Kortenhoef in mei hun laat-

ste voorbereidingsmiddagen 

hebben. Ze hebben veel gele-

zen, gepuzzeld, en gesproken 

over verhalen uit de Bijbel en 

hoe die verhalen nu nog steeds 

mooi en goed zijn, hoe die ver-

halen nog steeds in het leven 

van toepassing zijn. We zijn 

begonnen met de naam van 

God (‘Ik-Zal-Er-Zijn’) en zul-

len met de bijeenkomst vlak 

voor de Eerste Heilige Com-

munie eindigen met het laatste 

avondmaal; de instelling van 

de Eucharistie. Na de Eerste 

Heilige Communie zijn er nog 

twee bijeenkomsten waarbij 

de laatste feestelijk wordt afge-

sloten. In Kortenhoef vindt de 

viering van de Eerste Heilige 

Communie plaats op zondag 

14 mei en in Nederhorst den 

Berg op zondag 21 mei. We 

zien uit naar mooie vieringen 

met veel familie en vrienden. 

Vormsel
Op vrijdag 12 mei hebben de 

vormelingen de laatste bijeen-

komst voordat zij gevormd 

worden. Het thema van deze 

bijeenkomst is ‘Uitdragen’. Tij-

dens de bijeenkomst wordt 

o.a. met de jongeren bespro-

ken wat zij ervan vinden om 

hun geloof uit te dragen. Ook 

wordt er aandacht besteed aan 

de bagage die ze meenemen 

op hun weg, hun reisgenoten 

en de zeven werken van barm-

hartigheid. Tot slot zullen de 

vormelingen een bouwsteen 

maken, waarmee zij kunnen 

bouwen aan het Rijk van God. 

Op zaterdag 20 mei zullen de 

jongeren hun Heilig Vormsel 

ontvangen in de Antonius van 

Paduaparochie te Kortenhoef. 

Daarover meer in het volgende 

artikel. 

Kort nieuws

Elke eerste wo.middag van de 

maand van 14-17 uur: Repair-

café Wijdemeren. In de Bras-

serie van Veenstaete te Korten-

hoef. Weggooien? Mooi niet! 

Zie: www.natuurlijkwijdeme-

ren.nl of bel: Marjolijn Beze-

mer: 06- 19642552.

Iedere oneven week op vrij-

dag tussen 09.30 en 11.00 uur 

spreekuur in het Soc. Cult. Cen-

trum; Blijklaan 1, Ned. den Berg. 

Administratie voor Elkaar: hulp 

bij formulieren, toeslagen, enz.

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8 – 10 uur in de Bergplaats;  

Kerkstraat 7; Nederhorst den 

Berg. U bent van harte welkom!
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Van vrijdenken 
tot humanisme  
Op maandag 8 mei, van 20-22 uur is er 

in de Kapel, ’s Gravelandseweg 144, 1217 

GA Hilversum een lezing over ‘Vrijden-

ken en humanisme in Nederland, 40 

plekken van herinnering’.

Bijdrage: € 7; 

aanmelden: hv.gooialmere@upcmail.nl; 

info 06-10832198

ANKEVEEN- Vorige week had 

Theater De Dillewijn zijn allereerste 

wereldpremière. Een twaalfkoppige 

band o.l.v. Marike van Dijk speelde 

het Stereography Project. Een bij-

zonder concert voor liefhebbers van 

symfonische jazz.

De Friese Marike van Dijk, dochter van 

ex-schaatser Jappie van Dijk (1e NK 

Allround 1973), ontwikkelt zich als een 

componist en arrangeur van naam. Ze 

werkte twee jaar aan haar Stereography 

Project in haar woonplaats Brooklyn, 

New York. Omringd door drie violis-

ten, een celliste, een bassist, drummer, 

pianist en vier blazers gaf Marike met 

haar saxofoon ingetogen doch gepas-

sioneerd leiding aan het ensemble. Af 

en toe een tikkeltje onzeker, zoekend 

naar samenhang tussen de diverse 

compartimenten maar steeds overtui-

gender kwamen de klanken door het 

theaterkerkje. Bij de opening met de 

smachtende violen en de softe slagen 

van de drummer paste de stem van Jeff 

Taylor uitstekend. Zijn stembanden 

leken haast wel het 13e instrument bij 

het nummer Organelle. Taylor is een 

zanger met een fantastische stem, die 

schijnbaar moeiteloos alle registers 

kan bereiken. Geen grootse gebaren 

of sexy uitstraling, zonder poespas 

brengt hij z’n songs over het voetlicht. 

Met krukdroge humor, in Amerikaans 

accent: “Het is een eer om hier in Am-

sterdam te spelen.” Zijn eerste ontmoe-

ting met Marike’s band noemt hij ‘the 

most incredible moment of my live’. De 

bewerking die Marike maakte van het 

Beatles-nummer ‘She’s Leaving Home’ 

was adembenemend mooi. De poëti-

sche teksten van McCartney/ Lennon 

worden heerlijk omzoomd door de 

strijkers.  

Katell Keineg is een folkzangeres met 

een Keltisch- Welsh achtergrond. Zij 

opende met ‘At The Mermaid Parade’, 

een nummer dat geen blijvende indruk 

achter liet. Gevolgd door de gevoelige 

ballade ‘St. Martin’ met verwijzingen 

naar warme katholieke folklore. Beide 

artiesten zongen twee setjes met liedjes, 

van heel verschillend kaliber. Samen 

zongen Katell en Jeff een fraai gebalan-

ceerd ‘St. Vincent’, net ingeoefend. 

De volle kerk werd verrast door een 

afwisselend repertoire, waarbij zonne-

klaar was dat Marike’s ensemble van 

hoogwaardige kwaliteit is, in staat om 

diverse genres te spelen. Met zichtbaar 

plezier. Het ene moment belandde je in 

een orkaan van geluid met elektrische 

Ankeveense wereldpremière in Dillewijn

gitaren, schuiftrompet en keihard drumge-

weld, het andere moment was er een oase 

van rust met een subtiel a cappella-liedje. 

De zeven originele composities op het Ste-

reography Project zorgen ervoor, aldus een 

Amerikaanse recensent, dat de reputatie 

van Marike van Dijk als ‘bandleader’ zal 

groeien. Maar belangrijker: haar compo-

sities zullen ‘het leven verblijden van allen 

die zo gelukkig waren om het te horen’. En 

zo is het!

NEDERHORST DEN BERG - Binnenkort 

is het zo ver: dan is het weer drie da-

gen festival in het Jagthuis. Dit jaar 

hebben we gekozen voor de ka-

mermuziek van de Tsjech Antonin 

Dvorak. 

Dvorak was niet alleen componist, 

maar speelde zelf altviool en piano en 

was een beroemd docent. Talloze com-

ponisten heeft hij de kneepjes van het 

vak geleerd. En bij dit Festival kunt u 

horen wat dat heeft opgeleverd. Want 

er zijn diverse werken van leerlingen 

van Dvorak geprogrammeerd. Leerlin-

gen uit Praag, maar ook uit New York. 

Om te beginnen speelt The Atlantic 

Trio het tweede pianotrio van Vitezslav 

Novak. Novak was in Praag student bij 

Dvorak. En zelf leidde Novak ook weer 

componisten op. Vrijdagavond 19 mei 

gaat het JagthuisFestival van start. Op 

het programma van het openingscon-

cert staat naast Novak ook het ontroe-

rende pianotrio van Bedrich Smetana, 

collega van Dvorak. De avond wordt 

afgesloten met medewerking van fami-

lieleden van het Atlantic Trio, ze spelen 

dan het pianokwintet van Dvorak. Al 

met al een programma om van te smul-

len. The Atlantic Trio ‘three hearts, one 

beat’ is geen onbekende in het Jagthuis. 

Violiste Janneke van Prooijen, cellist 

Ansfried Plat en pianist Bas Verhe-

ijden en hun familiele-

den: Justyna Briefjes op 

viool en Annemijn den 

Herder op altviool zijn 

altijd op zoek naar onbe-

kend repertoire en in het 

Jagthuis komen ze dan 

goed aan hun trekken. 

Op vrijdagavond 19 mei 

dus de aftrap van het 

JagthuisFestival, zaterdag 20 en zondag 

21 mei vervolgen we met zeer verras-

sende programma’s. En… een film over 

Dvorak, speciaal vanuit Tsjechië aan 

het JagthuisFestival ter beschikking ge-

steld. Alles is na te lezen op de website: 

www.jagthuis.nl. 

Dvorak bij het JagthuisFestival

Volgens een Europese studie heeft 

Nederland de op twee na hoogste 

‘koordichtheid’: 15.000 koren, drie 

keer zoveel als het aantal voetbal-

clubs. Wetenschappelijk is aange-

toond dat zingen gezond voor je is. 

‘Singing in the brain’ is een recent 

uitgekomen boek van Erik Scherder 

(vaak bij de DWDD) waarin allerlei 

wetenschappelijke onderzoeken 

over dit onderwerp bij elkaar zijn 

gebracht.

Nu weten de zangers en zangeres-

sen van ’t KOOR! dit eigenlijk al lang. 

Heerlijk een avond zingen maakt het 

hoofd leeg en ontstresst. Daarnaast is 

het plezierig lid te zijn van een vereni-

ging met, om dan maar in zangers ter-

men te blijven, gelijkgestemden, waar 

het samen musiceren centraal staat en 

het ook nog heel gezellig is na de repe-

titie in Muziekcafé Elling.

Nieuw repertoire

Binnenkort begint ‘t KOOR! met het 

instuderen van nieuw repertoire voor 

het eerste grote concert met onze 

nieuwe dirigent Vladimir Pairel en met 

nieuw repertoire voor een concert sa-

men met het City Orkest. We beginnen 

dan allemaal ‘op nul’. Dat is het moment 

om je aan te sluiten dus. Onze vijftien 

mannen hopen op nieuwe zangcolle-

ga’s maar ook bij de sopranen en alten 

is er weer plek.

Kom eens langs (je mag vier keer op 

proef komen zingen). Wij repeteren in 

studio 4 van het Muziekcentrum van 

de Omroep, een eldorado voor een 

koor. Mooie koortribune, lessenaars 

en met een mooie vleugel waarop onze 

pianiste Ludmila de Klerk de sterren 

van de hemel speelt en ons fantastisch 

Singing in the brain bij ’t KOOR!

Foto: Lady M Artistique

Concert: vrijdag 19 mei 2017, aanvang 

20.15 uur, entree 22,50 euro (tot 25 jaar 10 

euro). Reserveren via de website www.jag-

thuis.nl, per e-mail via stal@jagthuis.nl of 

telefonisch 0294-252609. De locatie van het 

concert is Het Jagthuis, Middenweg 88, Ne-

derhorst den Berg (Horstermeer).

Muziek DOOR: HERMAN STUIJVER

begeleidt. Ze is een grote steun bij de re-

petities.

Voor meer informatie, zie www.tkoor.nl of 

kom op 13 mei a.s. naar onze kraam op de 

Jaarmarkt in ’s-Graveland. Daar kun je ook 

alle informatie krijgen.
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’s-GRAVELAND- Al vanaf 

2003 is Ionizer actief als ver-

koper van frisse lucht in huis, 

op kantoor en onderweg. 

In de gezellige buurtwinkel 

aan het Noordereind leggen 

eigenaren Aldo Schutte en 

Gerben Stet uit hoe het zit.

“Onze luchtreinigers omkap-

selen als het ware alle positieve 

ionen die de atmosfeer vervui-

len. Die worden door de ne-

gatieve ionen uit het apparaat 

vervangen en ze zakken naar 

de grond. Stankdeeltjes worden 

dus effectief vernietigd” legt 

Gerben het principe van ioni-

seren uit. 

Hoe belangrijk zuivere lucht is, 

hoeft nauwelijks betoog. Denkt 

u maar eens aan de pollen die 

de ademhaling belemmeren. 

Of aan de luchtvervuiling door 

het verkeer. Ook blijkt de ioni-

zer effectief bij honden -, kat-

ten- en cavialiefhebbers, die 

hebben veel baat bij de frisse 

ionizer-lucht. Hetzelfde geldt 

voor vogelaars. Onder duiven-

melkers is de luchtreiniger van 

de ’s-Gravelandse firma zelfs 

nummer 1. 

“Je krijgt bij de ionizer het-

zelfde frisse gevoel als je hebt 

na een onweersbui. De lucht 

zit vol zuurstof hetgeen je weer 

energie geeft. Een beter leef-

klimaat dus” sluit Aldo af. Op 

de website: ionizer.nl vindt u 

een groot aanbod aan luchtrei-

nigers van het merk NeoTec, 

van kleine tot grote ruimtes 

(80 m2). Maar Aldo en Gerben 

vinden het ook prima als u bin-

nenstapt in hun winkel voor 

een persoonlijk advies. Noor-

dereinde 9, 1243 JG, ’s-Grave-

land; maandag t/m vrijdag van 

9 tot 17 uur; tel: 035 582 2202; 

email: info@ionizer.nl

Ionizer verkoopt nog 
steeds frisse lucht

Ondernemers

• 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

Slagerij Han Janmaat
De Meent 18, Hilversum

Tel. 035-6918697
slagerijjanmaat@planet.nl

Barbecuen zonder zorgen,
daar staan wij garant voor!

Wat is er gezelliger dan genieten van het 
buitenleven met de barbecue binnen handbereik? 

Een feestje wordt een feest en een zomeravond 
een korte vakantie met een goed georganiseerde 
barbecue.Als barbecuespecialist willen wij u graag 
informeren en adviseren bij het samenstellen van 
uw bestelling. Om uw bestelling de zorg te geven 

die het nodig heeft, verzoeken wij u tijdig uw 
barbecuebestelling aan ons door te geven.

Maakt een verschil van 
dag en nacht!

www.lichtmacht.nl

Hilversum

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

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

Grasbaan-draverijen
aanvang 15.30 uuraanvang 15.30 uur

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

Anky van Grunsven Anky van Grunsven 

Behoefte aan een regelmatig be-

zoekje, een wandelingetje? Hu-

manitas biedt ‘vriendschappelijk 

huisbezoek’. Mail: tgooi@huma-

nitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; locatie 

Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131/www.bcwijdemeren.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.

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.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 
leren bridgen? Informeer vrij-
blijvend. Ook nieuwe gevorder-
de leden zijn welkom bij onze 
bridgeavonden op donderdag in 
De Bergplaats. Info: 0634106030 
of bridgeclubnederhorst@live.nl

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.

Kort nieuws
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LOOSDRECHT - Muziektheater 

Spotlight is een Loosdrechtse ver-

eniging opgericht in maart 2015. 

Initiatiefnemers zijn Pauline van Eijk 

(artistiek leider) en Eric Brand (orga-

nisatorisch leider). 

In de openingsmaanden brachten zij 

de zelfgeschreven Jukebox musical Ho-

tel Gooilust in theater Kleintje Kunst 

in Hilversum en in diverse verzor-

gingshuizen in de regio. In het 1e echte 

seizoen werd met succes de musical 

Joseph and the Amazing Technico-

lour Dreamcoat gepresenteerd in een 

uitverkocht Spant!, zaal 2 in Bussum. 

Muziektheater Spotlight is een profes-

sioneel werkend amateurgezelschap 

dat uit alle spelers het beste probeert 

te halen op het gebied van zang, dans 

en toneel. Indien nodig wordt er aan 

externe casting gedaan, om bepaalde 

sleutelposities in te vullen. Dit geldt 

zowel voor de cast als voor de band. 

Ook de muzikale leiding (repetitor en 

dirigent) wordt afhankelijk van de pro-

ductie, extern ingehuurd. Dit seizoen 

is er keihard gerepeteerd aan de beste 

musical ooit geschreven en het meest 

geliefde liefdesverhaal aller tijden: 

West Side Story. Met een cast van 22 

personen en een grote live band is de 

sprong gewaagd naar zaal 1 van Spant! 

in Bussum. De keuze voor deze zaal en 

dit theater, geeft precies het ambitie-

niveau aan waar deze vereniging voor 

staat. Ook probeert Spotlight het echte 

verenigingsleven weer terug te brengen 

in deze vorm van 

Muziektheater. 

Spotlight maakt 

op dit moment 

een behoorlijke 

groei door. Met 

twee goed lopen-

de jeugdgroepen en een Adult-groep 

belooft dit nog wat voor de verdere 

toekomst. Een mooie aanvulling bin-

nen de bestaande verenigingen in Wij-

demeren. Voor iedereen die mee wil 

doen, on stage of back stage, heeft Spot-

light ruimte. Kom er ook bij! Draagt u 

Muziektheater en Spotlight Loosdrecht 

een warm hart toe; kom dan kijken op 

vrijdagavond 19 mei in Spant! (grote 

zaal). Aanvang 20.15 uur. U kunt deze 

jonge vereniging niet beter steunen 

Muziektheater Spotlight 
presenteert West Side Story 

Cultuur

NEDERHORST DEN BERG - Ook 

deze zomer staan de beide kerken 

in Nederhorst den Berg elke zater-

dagmiddag open voor bezoekers: 

de protestantse Willibrordkerk op 

de berg en de r.k. kerk H. Maria 

Hemelvaart aan de Dammerweg. In 

beide kerken is elke zaterdag van 

12.00 uur tot 16.00 uur iemand aan-

wezig om bezoekers te ontvangen. 

Die kunnen op hun gemak de kerk be-

kijken of genieten van de rust. Maar 

ook kunnen zij antwoord krijgen op 

vragen over de geschiedenis en het ge-

bruik van het kerkgebouw.

De Willibrordkerk op de heuvel is de 

oudste kerk. Wel is er in de loop der 

eeuwen het een en ander veranderd 

aan de buiten- en aan de binnenkant, 

maar de kerk staat daar al zo’n 840 jaar 

en is in zijn eenvoud het aanzien meer 

dan waard. 

De r.k. H.Maria Hemelvaart 

is ruim 125 jaar oud en is 

gebouwd in neogotische 

stijl, de stijl die zo bekend is 

geworden door de architect 

Pierre Cuypers. Hij ontwierp 

o.a  het Centraal Station en 

het Rijksmuseum in Amster-

dam. 

Mensen die beide kerken 

bezoeken, zullen zien dat er 

heel grote verschillen zijn 

tussen de middeleeuwse 

protestantse kerk die juist heel so-

ber is uitgevoerd en de neogotische 

rooms-katholieke kerk die veel meer 

ornamenten, gebrandschilderde ramen 

Kerken in Nederhorst 

Weer open op zaterdagmiddag

dan hierbij aanwezig te zijn. Kaarten kunt 

u reserveren via de website van SPANT! 

op www.spant.org.  Bent u verhinderd op 

19 mei en wilt u de vereniging wel steunen: 

doe dit dan online via het Prins Bernard 

Cultuurfonds op: https://noord-holland.

anjeractie.nl/club/muziektheater-spotlight 

De helft van uw donatie gaat rechtstreeks 

naar Spotlight. Dit zal besteed worden aan 

het nieuwe onderkomen per 1 mei in het 

verenigingsgebouw op de Meidoornlaan.

Koningsdag
Het Syrische gezin waar mijn dochter en 

ik voorlezen en taalles geven, kwam ook 

naar de Vrijmarkt. De kinderen scoor-

den een speelgoedje, we kochten oran-

jegebak en ze gingen mee naar ons huis 

om het op te eten. Op de TV de koning 

in Tilburg. Eén oranje gejuich. Ze zaten 

stil op de bank te kijken. Toen zei Ibra-

him: “Jullie houden van jullie koning 

hè? Wij niet”. Twee woorden, die hun 

hele drama samenvatten. We hebben ze 

nog een fijne Koningsdag gewenst, in 

Nederland. (Anneke Stokman)

ANKEVEEN- Het winterseizoen zit 

erop bij biljartvereniging De Tram. 

Na een aantal spannende laatste 

weken is de uiteindelijke winnaar 

geworden: Cors Uit Den Bosch, net 

iets beter dan Krijn Voorn die op 

de tweede plaats eindigde. Ton Bol 

werd 3e. 

Cors mag zich een jaar lang ‘Kampioen 

van de Tram’ noemen. Moyennekampi-

oen dit jaar was heel verassend Johan 

v.d. Berg. Dat betekent dat hij een aan-

tal caramboles meer moet gaan maken 

volgend seizoen.

Afgelopen maandag is de zomercom-

petitie begonnen. Die wordt bij De 

Tram heel vrijblijvend gespeeld via 

een zomerspel. Dit houdt in dat jezelf 

bepaalt welk spel je wilt spelen en met 

wie. Dit alles via een vernuftig afhang-

systeem (à la tennis). Je kunt keuze ma-

ken uit Libre, Bandstoten, Driebanden 

of Tien van Rood. Er zijn geen arbiters, 

men houdt zelf de scores onderling bij. 

Aan het eind van de 

zomer worden per per-

soon de punten opge-

teld en gedeeld door 

het aantal gespeelde 

wedstrijden. Je kunt 

dus op vakantie gaan, je 

kunt komen wanneer je 

zin hebt. 

Heb jij ook zin om eens 

te komen kijken en een 

spelletje mee te spelen? 

Kom dan op maandag-

avond naar Het Wapen van Ankeveen. 

Wij starten ongeveer om 20:00 uur.

Voor meer informatie kun je bellen 

met: Ineke Timmerman 035- 656 0084.

’s Zomers biljarten bij De Tram 

De kampioenen van De Tram

en versieringen heeft. Kortom, redenen ge-

noeg om eens op een zaterdagmiddag bin-

nen te lopen. De Willibrordkerk is vanaf 6 

mei geopend, de H. Maria Hemelvaart is 

open vanaf 13 mei. Zaterdag 9 september, 

de Nationale Open Monumentendag, is de 

laatste dag dat de beide kerken dit jaar ook 

op zaterdagmiddag open zijn.
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’s-GRAVELAND- De 5e editie 

van vier Voetbaldagen van 

SV ’s-Graveland was weder-

om een feest van voetbalple-

zier- en vaardigheid.

Op maandag, dinsdag, woens-

dag en vrijdag kwamen 150 

jongens en meisjes tussen 6 en 

15 jaar naar het Kininelaantje 

om in vele leeftijdsgroepen da-

gelijks te werken aan hun bal-

vaardigheid en andere aspecten 

van het spel met de bal. Dat de 

Sport

Kortenhoef ’94-4 

Na 23 jaar in linkerrijtje
KORTENHOEF- Hier had 

Rutwin Goris nooit van dur-

ven dromen, maar na 23 jaar 

onversaagd meespelen met 

het 4e zaalvoetbalteam van 

Kortenhoef-94 staan ze nu 

eens niet in de onderste regi-

onen, maar zelfs in het linker-

rijtje van de competitiestand. 

Voor de 11 voetbalvrienden 

tussen 16 en 50 jaar een unie-

ke prestatie. 

En dat zal na de 9-3 winst op 

Laren’99-9 alleen maar beter 

worden. Dat er maar liefst 10 

spelers in sporthal De Kerke-

landen op het appel verschij-

nen, is ook heel bijzonder in 

de geschiedenis van dit team. 

Het kost over het algemeen 

best moeite om één of twee 

spelers op de bank te hebben. 

De pijntjes, uitjes en andere 

uitvluchten om een keertje 

niet mee te doen, stromen 

dagelijks op de app binnen. 

Maar nu de sponsors Michel 

Loohuizen Onderhoud en Re-

novatie en Blokker Kempers 

een fonkelnieuw tenue, tas 

en bidons beschikbaar stellen 

willen de heren graag op de 

foto. 

Michel Loohuizen en Rutwin 

Goris zijn de helden van het 

eerste uur. Later schoof John 

van de Meent aan, maar die 

moest helaas afhaken vanwege 

zijn kruisbanden. Het drietal 

kan smakelijk vertellen over 

de ups en downs van dit team. 

Zoals de jaarlijkse trainings-

kampen in de Ardennen, War-

schau en Scheveningen of over 

die eindeloze derde helften die 

ook fameus zijn. 

Het team kent een hoog Go-

ris-gehalte, want naast Rutwin 

doen zijn broer Bart (50 jr.) en 

zoons Daniël en Michel (16 jr.) 

mee. Al kan de ervaren top-

scheidsrechter Henk Hendriks 

(44 interlands) hun namen 

nergens vinden in de KNVB- 

administratie. Het mag de pret 

niet drukken. Brian Peters is 

normaal keeper in het tweede 

elftal van SDO uit Bussum, in 

Kortenhoef is hij topscorer. 

“Ik vind het heerlijk op dit ni-

veau. Het grote verschil maakt 

me niets uit, het is vooral een 

sfeerteam.” Dat bevestigt ook 

Laurence Kempers die kwak-

kelt met blessures, maar die 

de bitterballen na het douchen 

niet wil missen. Dat Korten-

hoef ruim zou winnen, daar 

zag het aanvankelijk niet naar 

uit. De manschappen staan 

met rust zelfs met 3-2 achter. 

Maar als de machine eenmaal 

gaat draaien en als het vele 

wisselen eens een keer goed 

uitvalt, worden de Larinezen 

overlopen. Captain Remon 

Klok is niet alleen een solide 

slotenman, hij weet zijn col-

lega’s ook te motiveren. Kee-

per Arno Brons krijgt het lek-

ker rustig en karakterspeler 

Jeroen Pennekamp met zijn 

elastieken benen scoort zijn 

allereerste treffer van het sei-

zoen. Vreugde alom!

inschrijving binnen de kortste 

keren vol zat, zegt genoeg over 

de populariteit van het voet-

bal als breedtesport. 

Naast het feit dat de 

trainersstaf een aan-

trekkelijk program-

ma op touw gezet, 

was het plezier in 

samen sporten 

nummer één. Bij SV 

’s-Graveland waren 

ze dan ook heel blij 

met de 50 trainers 

die in acht dagdelen 

de kids begeleidden. 

Waarbij bijzondere 

lof voor de vijf ju-

nioren die zelfs de 

hele week als trainer aanwezig 

waren: Matthies Romeijn, Joep 

Timmermans, Sam Torsing, 

Daan Schouten en Jan Valko-

net. Tussendoor was er altijd 

een goed verzorgde lunch en 

een hapje/ drankje, met zo’n 30 

ouders die daarbij assisteerden. 

De familie Pieters verdient ook 

een pluim, want die bakte maar 

liefst 1000 pannenkoeken die 

op vrijdag allemaal verorberd 

werden. Voor iedereen aan het 

eind van de week een tenue 

met initialen en een oorkonde. 

Op naar april 2018.

Gratis beweegweek
voor 60-plussers! 

Ankeveen

Datum Tijd Activiteit

9/11/13 mei 13.00-15.00 Jeu de boules, ASV Petanque ’91  
  Sportcomplex Ankeveen 
  (achter de kerk), (035) 65 66 113

Kortenhoef

Datum Tijd Activiteit

8 mei 14:00-15:00 Slenderen, Slender You 
9 mei 11:00-12:00 Meenthof 1 (035) 65 66 113
12 mei 12:00-13:00

8/9/11 mei 13:30-14:30 Seniorenfitness, Fysio Inovum
 9/11 mei 09:00-10:00 Veenstaete, Oudergaarde 1 
  (035) 58 88 492

10 mei 08:45-09:45 Pilates, Fysio Inovum
 10:00-11:00 Fysiotherapie-ruimte Veenstaete  
  Oudergaarde 1, (035) 58 88 492

10 mei 10:30-11:30 Stabiliteit en balans, Buro Sport
  Sporthal de Fuik (zij-ingang)    
  Zuidsingel 60, (06) 10 39 62 00

12 mei 19:30-20:30 Krachttraining, Buro Sport
  Sporthal de Fuik (zij-ingang)    
  Zuidsingel 60, (06) 20 74 08 11

Nederhorst den Berg

Datum Tijd Activiteit

8 mei 20:30-21:30 Pilates, Sportlokaal
10 mei 10:00-11:00 Reeweg 12-3, (0294) 25 44 90
12 mei 09:00-10:00
13 mei 10:30-11:30

10 mei 10:30-11:30 Senior Fit, Sportlokaal 
  Reeweg 12-3, (0294) 25 44 90

10 mei 11:00-12:00 Slenderen, Sanny’s Sports
  Meerhoekweg 10, (0294) 79 50 62

10 mei 20:00-21:00 Yin Yoga, Sportlokaal 
  Reeweg 12-3, (0294) 79 50 62

10 mei 20:00-22:00  Badminton, De Blijkklappers
  Sporthal De Blijk 
  Blijklaan 3, (0294) 25 44 92

’s-Graveland

Datum Tijd Activiteit

9/11 mei 9:15-10:15 Sportief lopen 
 10:30-11:30 Parkeerplaats Bezoekerscentrum  
  Natuurmonumenten 
13 mei 08:30-09:30 (06) 25 30 82 01

11 mei 16:00-17:00 Tennisles, TV Westerveld  
12 mei 20:00-21:00 Kininelaantje 2, (06) 28 29 55 23

Van  8 t/m 14 mei  vindt voor de tweede keer de beweegweek 

plaats in Wijdemeren. 60-plussers kunnen gratis deelnemen 

aan 59 beweegactiviteiten in heel Wijdemeren. Kies ook een 

activiteit en kom vrijblijvend kennismaken. Ook de activiteiten 

in Loosdrecht bekijken? Het gehele overzicht is te vinden op 

www.sportservicegooi.nl (onder het kopje ‘60+’). 

DOOR:  HERMAN STUIJVER

(vanaf links -staand) Jeroen, 

Laurence, Michel, Arno, Remon 

en Rutwin (voorste rij) Brian, 

Daniël, Michel en Bart (super-

sub Menno ontbreekt)

5e editie Voetbaldagen 

Vol plezier en vaardigheid
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Voetballen in Nederhorst 

Op titelkoers na ruime zege
Nederhorst won met grote cijfers van 

het Amsterdamse TABA. Luuk van 

Huisstede was met vier treffers de 

grote man. Al vroeg nam Nederhorst 

via broer Jesse een voorsprong die 

echter teniet werd gedaan toen 

Oscar Vrijhoef zich verkeek op een 

vrije trap. 

Luuk zorgde voor de 2-1, nadat de 

scheidrechter voordeel gaf na een 

overtreding. Nog voor rust zorgde 

Thomas Grolleman voor de 3-1 toen 

hij attent van dichtbij een mislukt schot 

van Luuk afrondde. Nederhorst bleef 

veel sterker en het was Luuk die een 

prima actie van Shazaib met het hoofd 

afrondde 4-1. Oscar niet in zijn beste 

doen vandaag, trapte mis op een diep 

gegeven bal en dat betekende 4-2. Via 

twee schitterende goals van Luuk liep 

Nederhorst uit naar 6-2. Toch kwam 

TABA terug. Eerst via een kopbal en 

niet veel later kon een bal door het mid-

den makkelijk binnen worden gelopen. 

Het slotakkoord was voor Jesse. Door 

het verlies van concurrenten Real Sra-

nang en Allen weerbaar is Nederhorst 

weer koploper geworden. Bij winst zal 

in de resterende twee wedstrijden zal 

het zich tot kampioen mogen kronen. 

Senioren

Nederhorst-2 won met 5-0 overtuigend 

van Hooglanderveen. Jeroen Bouwer 

maakte een hattrick, verder was er een 

sterke rol voor de ijverige John Hoek-

stra. Nederhorst-3 verloor nipt bij Swift 

met 3-2 daar waar Nederhorst-4 simpel 

HVC met 5-1 aan de kant zette. Zater-

dag-2 maakte maar liefst 4 goals in de 

wedstrijd tegen Olympia. Dit was nog 

niet genoeg voor de winst: 4-6.

Jeugd

Door een nipte 4-3 nederlaag in Am-

sterdam tegen SDZ heeft de JO13-2 de 

finalepoule niet gehaald. Toch geweldig 

gedaan, want pas na acht bekerwed-

strijden kwam er een eind aan het be-

keravontuur. JO19-1 eindigde door een 

4-3 winst op Wasmeer op een fraaie 3e 

plaats in de 1e klasse.

Info: www.vvnederhorst.org

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

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand lente-
competitie biljarten 
(maandag-poule)
24 april: Mw. D. Giavarra 

(3 pt.), W. Clements (2 

pt.), J. van Greuningen (2 pt.), J. Vrijburg 

(2 pt.), M. Zieleman (2 pt.), B. Worp (1 

pt.). Stand aan kop: Mw. D. Giavarra 2-6, 

M. Zieleman 2-5, J. Vrijburg 2-4

Uitslag maandtoernooi biljarten
29 april: 1. Mw. D. Giavarra & M. Boel-

houwer (14 pt.), 2. C. UitdenBosch & J. 

van Wijnen (14 pt.), 3. R. Boelhouwer & 

R. van Huissteden (12 pt.), 4. J. van Greu-

ningen & M. Zieleman (12 pt.), 5. K. Ja-

cobs & M. v.d. Velden (8 pt.)

Thuis-programma deze week
Donderdag 4 mei 19.30 uur: zomertoer-

nooi biljarten, zaterdag 6 mei 19.30 uur: 

lentecompetitie biljarten

Openingstijden + contact
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Telefoon: 06.20.40.80.58

De eerste helft behaalde ASV ‘65 

weer eens een hoog niveau voor een 

vierdeklasser. Met de rust stond het 

3-2, terwijl het normaliter met 4-1 

voor had moeten staan.

Sherrick Krind gaf in de zesde mi-

nuut  een geweldige voorzet op Em-

manuel Obeng die fraai tegendraads 

de 1-0 binnenkopte. In de 15e minuut 

was het uitblinker Benjamin Tol die 

een lepe dieptepass afleverde op op-

nieuw Obeng die met een boogje de 

Amsterdamse goalie verschalkte en dat 

betekende de 2-0. Ankaspor kwam te-

rug tot 2-1. Even later werd Obeng ge-

haakt binnen de zestien en hij voltrok 

zelf het vonnis door de toegekende pe-

nalty te verzilveren hetgeen hem een 

heuse hattrick opleverde. Ankaraspor 

scoorde met een penalty vervolgens de 

3-2. Na de rust een aandringend An-

karaspor, maar ASV kwam er steeds 

gevaarlijk uit. Uiteindelijk viel de be-

slissende 4-2 na een goede doeltrap 

van de sterk keepende Nabil Bardan, 

waardoor Prince Decker geraffineerd 

de Amsterdamse defensie verraste 

JO19 verliest 

De eerste helft tegen SV ‘s- Graveland 

JO19-2 was ASV ‘65 de betere ploeg en 

speelde het betere positiespel en kwam 

op een 1-0 voorsprong door Julian 

Bouis. Bram Schouten bepaalde  de 

ruststand via een penalty op een dik 

verdiende 2-0. Na rust was het zoals 

vaak een ander verhaal en konden de 

Ankeveners de voorsprong niet vast-

Voetballen in Ankeveen

Dik verdiende overwinning op Ankaraspor
houden en gaven die uit handen. Uit-

eindelijk werd het 2-4. Het was een zeer 

positieve wedstrijd. ASV ‘65 kreeg te wei-

nig gelet op het vertoonde spel, maar het 

gaat natuurlijk om doelpunten maken en 

niet om het leuke positiespel. Want daar-

bij moet ook een stukje karakter getoond 

worden, wat ontbrak in deze derby. Het 

uitvallen van goalie Rico Souverijn deed 

de ploeg van Hans Rook ook geen goed en 

heeft de score negatief beïnvloed.

Op zaterdagmiddag 13 mei is er bij 

voetbalvereniging Nederhorst vanaf 

16.00 uur een 35/45+ voetbaltoernooi. 

Met na afloop pizza van Pizzeria Con-

lemani. Voor is er een springkussen 

en iemand van de Knutselkantine die 

komt schminken en voor de stoere 

kleine dames en heren tattoo’s komt 

zetten.

Qua voetbal gaat het om een 7x7 

toernooi met 3 of 4 wedstrijden van 

25 minuten. Inschrijven: vvn35@out-

look.com. Vermeld: naam, telefoon-

nummer en geboortedatum.

Inschrijfgeld bedraagt € 15,- dit is incl. 

eten, eet je alleen mee dan is het € 10,- 

p.p. en voor kinderen (t/m 12 jaar) € 

5,- p.p en kan worden voldaan op de 

middag zelf. Geef bij het aanmelden 

alvast zoveel mogelijk aan met hoe-

veel personen je komt eten (graag kids 

even apart vermelden). Alleen voet-

ballen zonder eten kan natuurlijk ook, 

dan gewoon als altijd € 5.

35/45 + voetbal Nederhorst

Uiteindelijk werd het vooraf inge-

schatte krachtsverschil tussen ‘s-

Graveland en Sporting Almere ook 

daadwerkelijk in de score (5-2: door 

vijf verschillende doelpuntenma-

kers) tot uitdrukking gebracht. 

Paul Kwantes zorgde op slag van rust 

met een fraaie kopbal voor de gelijk-

maker. Direct na rust was Daan Ver-

dam alert bij een slechte terugspeelbal 

(2-1) en na de Almeerse gelijkmaker 

zorgden Ramon Bouwman, Joost Ver-

dam en Jimmy Reijnders voor de rui-

me zege.

JO15-2 kampioen

JO15-2 was op tijd de zenuwen de baas 

en liet tegenstander De Vecht niet ver-

der terugkomen dan 4-4, na met 4-1 

te hebben voorgestaan. Dit ene winst-

punt was voldoende om het voorjaars-

kampioenschap te mogen vieren.

Toernooien 

Over tweeënhalve week staan de laat-

ste evenementen op het programma. 

En wat voor evenementen: Het Arie 

Janmaat Toernooi (zaterdag 21 mei) 

en het Leeuwinnentoernooi (zondag 

22 mei). De beide organisaties hebben 

een mooi programma samengesteld.

VR1 buigt in slotfase 

VR1 kwam knap terug van een 0-2 

achterstand maar moest in de slotfase 

Voetballen in ’s-Graveland 

Thuisoverwinning op Sporting Almere 

toch alle punten aan Altius laten.

Programma 

Een aantal teams kan zich bij de JO15-2 

voegen als voorjaarskampioen. Niet ie-

dereen heeft het in eigen hand, maar 

aanstaande zaterdag kan JO17-2 in een 

rechtstreeks (uit)duel met Hilversum 

kampioen worden. MO17-1 kan hetzelfde 

doen bij en tegen ’t Gooi en ook MO11-1 

kan een goede stap in de richting van het 

kampioenschap zetten. 

Werkzaamheden Zuidereinde

Met de werkzaamheden op het Zuider-

einde en de verkeersomleidingen die dat 

met zich meebrengt, wordt momenteel 

wat meer dan normaal gebruik gemaakt 

van het woonwijkje tegenover ons com-

plex. Wij werden verzocht om als daar ge-

parkeerd wordt te vragen om dit niet op 

de stoep te doen. Niet alleen riskeert u een 

boete, maar bovendien blijft op die manier 

het trottoir begaanbaar voor kinderwa-

gens, rolstoelen en rollators. 
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Kort nieuws

Al tientallen jaren een SOFA- traditie in Ankeveen, 

aan de vooravond van Koningsdag: baby kruipen. De 

12 maanden oude Nora Zardouz doet er graag aan mee. 
Wijdemeren in Beeld

Achterpagina

ANKEVEEN – Het houdt niet op 

in Wijdemeren. Na Oranjepop, 

Koningsdag en diverse klassieke con-

certen is er a.s. zaterdagavond in het 

Wapen van Ankeveen: ‘May Madness’. 

De twintig ‘man’ sterke ‘Big Bad Bruce 

Band’ en het bijzondere ‘Snowe-Koor’ 

dat dans, zang en muziek combineert in 

een kleurrijke show, treden voor u op. 

Voor slechts 5 euro. 

De ‘Big Bad Bruce Band’ van Muziekver-

eniging de Vriendschapskring in Anke-

veen staat onder leiding van Bruce Skinner 

en bestaat uit een uitgebreide blazerssec-

tie (trompet, trombone, saxofoon) en een 

swingende ritmesectie (drums/percussie, 

piano, gitaar en bas). Op 6 mei wordt de 

ritmesectie aangevuld met gastspeler Doy 

Salsbach op conga’s en uiteraard zal ‘lea-

ding lady’ Yvonne Soff weer de sterren van 

de hemel komen zingen. Het repertoire is 

de afgelopen maanden uitgebreid met typi-

sche bigband stukken waaronder Groovin’ 

Hard, MacArthur Park en het heerlijke la-

tin nummer Funky Cha Cha. Voor Yvonne 

staan uitdagende ‘classics’ op het program-

ma waaronder Big Spender, dat iedereen 

natuurlijk kent van Shirley Bassey. Ook 

nieuw in het repertoire is Street Life, in een 

swingende bewerking, speciaal geschreven 

voor bigband en zangeres.

Snowe-koor

Het Snowe-koor trad vorig jaar samen met 

de bigband op tijdens het kerstconcert in 

Ankeveen en die combinatie is prima be-

vallen. Met een eclectische menging van 

pop, rock en klassiek treedt het Snowe 

Koor uit Loosdrecht, begeleid door haar 

eigen band, regelmatig op in Nederland en 

in het buitenland. Voor dit jaar staat zelfs 

deelname aan de European Choir Games 

in Riga (Letland) op het programma, waar-

voor het Snowe-koor al is geselecteerd. Dit 

gemengde koor heeft inmiddels rond de 

25 leden en valt op door de dynamische, 

kleurrijke shows en de opmerkelijke arran-

gementen van bekende, maar ook minder 

bekende songs.

Skyfall

Toen bleek dat zowel de bigband als het 

koor Skyfall van Adele in hun repertoire 

hebben, was het idee voor een echte ‘grand 

final’ natuurlijk snel geboren. Skyfall is so-

wieso een indrukwekkend nummer, maar 

uitgevoerd door een twintig ‘man’ sterke 

bigband met zangeres en een 25 ‘man’ sterk 

koor zal dit als uitsmijter van de avond een 

heus ‘kippenvelmoment’ worden. Mis dit 

niet! Deze bijzondere ‘May Madness’ kunt 

u meemaken op zaterdagavond 6 mei in 

het Wapen van Ankeveen aan het Stichts 

End 41. De zaal gaat om 19.45 uur open, de 

toegangsprijs is slechts 5 euro! Kijk ook op 

www.vriendschapskring.nl

‘May Madness’ in Ankeveen

Big Bad Bruce Band en Snowe-koor 
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Elke woensdag v.a. 13.15 uur 
Bridge-instuif in de Bergplaats 
te Ned. den Berg. Inl. 0294-
253103.

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.

Cultureel Centrum Nederhorst 
den Berg nieuwe cursussen/
lezingen/workshops www.berg-
secultuur.nl

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-
sterking. Op 3 niveaus biljar-
ten op di.-, wo.,- en do.middag 
in sporthal Eikenrode, Loos-
drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 
aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 
de data van alle activiteiten van 
Spotjes, Spotpourri, Open Ate-
lier, Handwerkatelier op www.
despotfabriek.nl

Klusjesteam Wijdemeren, voor 
ouderen en hulpbehoevenden. 
Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-
Graveland/Loosdrecht: 035-
6561860. A’veen/Nederhorst: 
035-6563001. Ook extra klus-
sers gezocht!


