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WIJDEMEREN- Komend weekend 

hoeft u zich wederom niet te verve-

len. Er is van alles te beleven: kunst 

bij de Kunstroute, oldtimers in 

Ankeveen en hardlopen en wande-

len bij de Drie Dorpenloop. Allemaal 

op fiets- of loopafstand. Tussendoor 

zondag ook even langs op de 

Middenweg bij de Open Dag van de 

Boeddhistische gemeenschap uit Sri 

Lanka. En uiteraard kunt u rondsnuf-

felen op Tweede Pinksterdag op de 

4xG Markt naast De Fuik. 

Kunstroute

Kunstenaars Ingrid Jansen, Will Kel-

lerman, Emma van der Meulen, Tony 

Beijdorff, Gea Lamme, Beeldentuin de 

Zanderij, Johanna Kessler, José Walin-

ga, Bert Bisperink, Rob Jacobs, Martien 

Beenen, Nico van der Wolk, Yvonne de 

Boer, Ria Berg en Maarten Vlam heten 

u welkom bij de Kunstroute. Zij stellen 

hun ateliers open tijdens de Pinkster-

dagen 4 en 5 juni tussen 11 en 17 uur. 

Het gevarieerde werk van de diverse 

kunstenaars is zeker weer een reden om 

de boeiende Kunstroute langs de kun-

stenaars op uw programma te zetten. 

‘Kunst in een decor van landgoederen 

en natuur’ is het adagium. Schilderijen 

in diverse technieken, maar er is ook 

veel keuze in keramiek, beeldhouw-

werken, sieraden en fotografie. Er zijn 

kunstenaars die werken in opdracht, 

van portret tot landschap en van ab-

stract tot toegepaste keramiek. U kunt 

de stijl van de kunstenaars herkennen 

bij de Overzichtstentoonstelling in de 

Oude School aan de Kortenhoefse-

dijk 145. Er is een folder met de route 

(overal verkrijgbaar). Zie ook: www.

kunstroutesgraveland.nl. 

Drie Dorpenloop

De organisatie van de Rabobank Drie 

Dorpenloop op zondag 4 juni a.s. heeft 

maar één doel en dat is om zoveel mo-

gelijk mensen in beweging te krijgen. 

Daarom houden ze vast aan het grote 

aantal afstanden waaruit de lopers 

kunnen kiezen. 

Van de 1.500 meter voor de kinderen 

tot 13 jaar tot en met de halve mara-

thon (21 km.) voor de getrainde (wed-

strijd)lopers. Daartussen de vier kilo-

meter (voor de beginnende lopers en 

oudere kinderen), de zeven en 12 km. 

Bovendien biedt de route voldoende 

mogelijkheden om onderweg alsnog 

een keuze te maken voor een kortere of 

langere afstand. Dus keuze voldoende 

voor zowel de beginnende trimloper 

als de ervaren hardloper. 

Voor diegenen voor wie hardlopen te 

snel gaat, zijn er twee wandeltochten 

uitgezet met keuze uit 15 of 20 km. 

door de bosrijke omgeving en langs de 

vele buitenplaatsen van ’s-Graveland. 

Eigenlijk is er geen reden om je op 4 

juni niet te melden bij sporthal De Fuik 

in Kortenhoef waar de Kinderloop om 

12:30 uur start en de andere afstanden 

om 13:00 vertrekken. De wandelaars 

kunnen tussen 10:30 en 11:30 uur be-

ginnen aan hun wandeling. Info: www.

driedorpenloop.nl. 

Oldtimers

Aanstaande zaterdag worden vanaf 9 

uur auto’s, motoren, brommers en rol 

aangedreven tweewielers van 25 jaar en 

ouder geshowd op het marktplein van 

Ankeveen. Om 12 uur start de toer-

tocht van ± 100 km. (brommers: ± 65 

km.). Om 17 uur is de prijsuitreiking 

in het Wapen van Ankeveen. Alphonse 

Meisner, meester-sleutelaar, heeft een 

extra prijs uitgeloofd voor de mooiste, 

oudste, stoerste en origineelste twee-

wieler. 

Open Dag Boeddha

Tussen 10 en 12 uur bent u zondag 

welkom op de Open Dag van de Ma-

hamevnawa- gemeenschap, een Boed-

dhistisch klooster uit Sri Lanka. Op de 

Middenweg 66 te Nederhorst den Berg. 

4xG Markt

U kent de eeuwenoude kreet van Wil-

lem Pouw: goed, goedkoop, gezellig 

en gemoedelijk. Met mooi weer kunt 

u urenlang rondsnuffelen en koopjes 

Kijken, rennen, wandelen en kopen 
komend weekend

Provinciale weg (N236) 
afgesloten
De provincie Noord-Holland werkt van 

dinsdag 6 juni tot en met donderdag 31 

augustus aan de Provinciale weg (N236) 

bij Driemond. De provincie vervangt de 

brug over het Gein en richt de kruising 

bij Driemond opnieuw in. De Provin-

ciale weg (N236) tussen Driemond en 

Loosdrechtdreef (Amsterdam-Zuidoost) 

is daardoor afgesloten voor autoverkeer. 

Ook de afslagen vanaf de N236 naar 

Weesp worden tussen 8 en 10 uur afge-

sloten. 

Verkeer vanuit Hilversum en Bussum 

richting Diemen en Amsterdam (en vice 

versa) wordt omgeleid via de A1 en A9. 

Meer info: 0800 0200 600 (gratis) of per 

e-mail: infoN236@noord-holland.nl. 

Afvalscheiding
Op woensdagavond 7 juni is er een dis-

cussie over het scheiden van afval. Wat 

is beter? Scheiden bij de bron, met vier 

kliko’s? Of voldoet de zogenaamde na-

scheiding, alles bij elkaar in de bak en 

pas in de laatste fase scheiden? 

Daarover verschillen de meningen. Op 

deze avond is de Gewestelijke Afval-

stoffen Dienst aanwezig, evenals raads-

leden. U bent van harte welkom in het 

gemeentehuis aan de Rading 1 te Loos-

drecht, vanaf 20 uur. 

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

Het Weekblad Wijdemeren 
van woensdag 7 juni (week 23)

zal i.v.m Pinksteren 
verschijnen op 

donderdag 8 juni!

wegkapen op de 4xG Buitenmarkt vanaf 9 

uur op maandag 5 juni naast sporthal De 

Fuik. 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 4 juni: 09.30 uur: W. Balk.
◗ St. Martinus     
 Vr. 2 juni: 09.30 uur: W. Balk.
 Za. 3 juni: 19.00 uur: W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 4 juni: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.

Verzorgingshuizen 
◗ De Kuijer 
 Wo. 7 juni:  11.00 uur:  W. Balk.
◗ Veenstaete 
 Vr. 2 juni:  15.00 uur:  W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 4 juni: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk,
◗ De Graankorrel   
 Zo. 4 juni: 10.00 uur:  
 Drs. M. van Veen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 4 juni: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 4 juni: 09.30 uur:  
 Ds. A. Christ.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 4 juni: 11.00 uur:
 Corrie van Egmond.   

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 4 juni: 10.00 uur: H. Geurts.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 4 juni: 12.00 uur:
 Ds. Klaas de Vries. 
 

WANNEER TIJD WAT WAAR
30/05-02/06 18.00 u. Avondvierdaagse Nederhorst Vertr: IJsclub, Blijklaan. NdB.
do. 01 juni 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
za. 03 juni 09.00 u. Oldtimers Show en Toertocht Marktplein Ankeveen
za. 03 juni 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg
za. 03 juni 19.30 u. Kerkuiltjes ringen, de Zanderij Oude Meentwg. 2, Hilversum
04- 05 juni 11.00 u. Kunstroute ’s-Graveland Overzicht tent. Oude School 
zo. 04 juni 10.30 u. Wandeltochten Drie Dorpen Loop De Fuik, Kortenhoef
zo. 04 juni 12.30 u. Drie Dorpen Loop De Fuik, Kortenhoef
ma. 05 juni 09.00 u. 4xG Buiten Rommelmarkt Naast De Fuik, Kortenhoef
wo. 07 juni 09.30 u. Koter & Groter Café Julianaweg 11A, Kortenhoef
wo. 07 juni 20.00 u. Discussieavond over afval scheiden Rading 1, Loosdrecht
vr. 09 juni 09.30 u. Administratie voor Elkaar (Versa) Soc. Cult. Centrum, NdB.
za. 10 juni 09.00 u. Wandeling 8 Buitenplaatsen  Bez. centr. NM, ’s-Graveland
za. 10 juni 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg
za. 10 juni 16.00 u.  Opening speelstrand De Bergse Akker Dammerweg, NdB. 
10/06-02/07 11.00 u. Expositie ‘De Stijl van Lou Loeber’ Oude School, Kortenhoef
10-18 juni  Open Tennis Toernooi TV Nederhorst Vreelandseweg 35, NdB.
zo. 11 juni 10.30 u. Open Dag naturisteneiland Vertr: De Molen, Loodijk
zo. 11 juni 12.30 u. Zee- en meezingfestival, 3 podia  Ankeveen
ma. 12 juni  Installatie burgemeester Ossel Rading 1, Loosdrecht
13- 16 juni 18.15 u. Avondvierdaagse Kortenhoef Vertr: De Fuik, Kortenhoef
Wo. 14 juni 19.00 u. SamenLevenBijeenkomst Kortenhoefsedijk 86A, K’hoef
di. 13 juni 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Rading 1, Loosdrecht
wo. 14 juni 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht
do. 15 juni 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Rading 1, Loosdrecht
vr. 16 juni 20.00 u. Defi lé avondvierdaagse Hoek Kwakel-Kerklaan, K’hoef 
za. 17 juni 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg
wo. 21 juni  13.00 u.  Onderlinge wedstr. Alg. Gym Ver. NdB Sporthal De Blijk, NdB
za. 24 juni 10.00 u. Open Dag brandweerpost Eslaan 2, Kortenhoef

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Vanaf 31 mei zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a. Schaapscheerdersfeest bij de kinder-
boerderij in Naarden, ambtswoningen burgemeesters in de 
regio, paardensportevenement in de Meent en de aangepaste 
kruising Havenstraat-Nassaulaan in Bussum.

In RegioHub gaat het over de Gezondheidspeiling;
HilversumsNieuws, NH en GooiTV presenteren het twee-
wekelijks gesprek met Pieter Broertjes, burgemeester van 
Hilversum. 
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook) 

Programma GooiTV
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Politiek

KORTENHOEF- Op woensdagavond 

14 juni is er van 19-22 uur een 

SamenLerenBijeenkomst het Gooi 

rond het thema ‘De rol van geld’. De 

locatie is het atelier Art-to-Join in 

Kortenhoef. Er zijn ook kunstenaars 

die hun inspiratie met u delen. 

Geld speelt een belangrijke rol in onze 

samenleving. Zo belangrijk zelfs, dat het 

soms wel het doel lijkt te zijn van ons le-

ven en van wat we doen. Maar waarom 

vinden we geld eigenlijk zo belangrijk? 

Bij een nieuwe economie, hoort een 

nieuwe rol van geld. Welke plaats wil-

len we dat geld inneemt in het nieuwe 

samenleven? En welke spelregels horen 

daarbij? Stel dat er helemaal geen geld 

zou zijn hoe ziet de samenleving er dan 

uit? Wat betekent armoede als geld er 

niet toe doet? 

Tijdens deze SamenLerenBijeenkomst 

maken we op speelse wijze kennis met 

initiatieven die een nieuwe omgang met 

geld stimuleren.  We leren van nieuwe 

praktijk en halen daar inspiratie uit. 

Graag nodigen we je uit om met ons 

mee te doen. 

Met deze keer bijdragen van Britta Bou-

ma, Rob Ebeling, Erik de Lange, Arjo 

Klamer, Conny Bergé, Kleri Sparou, Pe-

ter van der Vliet en Anne-Marie Poort-

huis en weer een verrassende inbreng 

van kunstenaars.

Locatie: Art to Join: 

Kortenhoefsedijk 86A, 

1241 LS Kortenhoef; 

aanmelden: 

contact@eigentijdseverbindingen.nl;  

Anne-Marie Poorthuis; 

035-6564636/06-12395394

SamenLerenBijeenkomst het Gooi

HAARLEM- Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland willen geld 

beschikbaar stellen voor het ge-

biedsakkoord voor het Oostelijk 

Vechtplassengebied. In de 

Kaderbrief 2018 is hiervoor € 11,9 

miljoen beschikbaar gesteld. 

Het Oostelijk Vechtplassengebied is 

een waardevol natuur- en recreatiege-

bied, met als centraal gedeelte de Loos-

drechtse Plassen: een prachtige plek 

om met je bootje te zeilen of een wan-

deling te maken. Waar jong en oud kan 

genieten van de prachtige omgeving, 

waar ondernemers hun boterham kun-

nen verdienen en waar tegelijkertijd 

ruimte wordt geboden aan bijzondere, 

en vaak ook kwetsbare, natuur. 

De Oostelijke Vechtplassen kampt al 

jaren met een aantal hardnekkige op-

gaven: een slechte waterkwaliteit, een 

groot baggerprobleem in de Loos-

drechtse Plassen, en af nemende animo 

voor de watersportsector en horeca. 

Iedereen in het gebied onderkent deze 

problemen en vindt dat er wat moet 

gebeuren. 

Maatregelen

Dit leidt tot een gebiedsakkoord met de 

ambitie om de komende jaren te wer-

ken aan een forse kwaliteitsimpuls in 

het gebied zowel voor natuur en land-

schap, recreatie & toerisme en de leef-

omgeving. De Oostelijke Vechtplassen 

als een ‘vrijetijdslandschap’: een aan-

trekkelijk en toegankelijk groen gebied 

waar mensen graag wonen, werken en 

recreëren. Een gebied waar recreatie en 

natuur goed samengaan en elkaar ver-

sterken. Maatregelen uit het gebiedsak-

koord zijn onder meer: baggeren in de 

Loosdrechtse Plassen, het versterken 

van het recreatief routenetwerk voor 

varen, fietsen en wandelen en de aanleg 

van nieuwe natuur-

gebieden. 

In de kaderbrief 2018 

is daarom 11,9 mln 

euro opgenomen 

voor de volgende 

onderdelen uit het 

g e b i e d s a k k o o r d : 

het baggeren van de 

Loosdrechtse plas-

sen; het herstellen 

van de legakkers en 

aanleg natuureilan-

den; het verbeteren 

van de waterkwaliteit 

en het maken van nieuwe recreatieve 

routes. 

Het betreft het provinciaal aandeel 

in de financiering van het gebiedsak-

koord. Het budget komt pas beschik-

baar indien het gebiedsakkoord is on-

dertekend en de cofinanciering van de 

andere partijen is geregeld.

Noord-Holland investeert 12 miljoen in de plassen

In de Kaderbrief geven Gedeputeerde 

Staten van de provincie Noord-Holland 

hun visie op de te verwachten financiële 

ontwikkelingen en op het beleid dat in de 

komende jaren gevoerd moet worden. Met 

deze brief vraagt het college aan Provincia-

le Staten op 10 juli wat de financiële kaders 

zijn voor de begroting van 2018.  

Spreekuur computers, enz
Vanaf juni is er een spreekuur e-books 

en bibliotheek apps in Bibliotheek Gooi 

en meer, vestiging Loodrecht.

De mogelijkheden van computers, ta-

blets en smartphones zijn groot, maar 

niet altijd voor iedereen even helder. 

Daarom start Bibliotheek Gooi en meer 

met ingang van juni met een wekelijks 

spreekuur. Voor iedereen die hulp kan 

gebruiken bij, of vragen heeft over, het 

lenen van e-books, het online reserve-

ren of het gebruik van de diverse biblio-

theek apps. Het digitale spreekuur is 

kosteloos en vooraf aanmelden is niet 

nodig. U kunt zo binnen lopen. Inloop-

spreekuur Loosdrecht, Tjalk 41 (035- 

5825488); maandag; 15.00 – 16.30 uur

NEDERHORST DEN BERG- Op dinsdag 

23 mei vierde het echtpaar Hilkman- 

Jongstra het 60-jarig huwelijk in 

zorgcentrum De Horstwaarde in 

Nederhorst den Berg. De bijna 84-ja-

rige Herman Hilkman blikt terug op 

een gelukkig leven: “We hebben 

nooit ruzie gehad” wat zijn 83-jarige 

vrouw Anna Jongstra volmondig be-

aamt. 

Herman en Anna zijn Amsterdam-

mers die elkaar al op school leerden 

kennen. Mevrouw komt oorspronke-

lijk uit Friesland, maar woonde haar 

hele jeugd in de hoofdstad. Eigenlijk 

was het niet meer dan logisch dat ze 

na hun verkering zouden trouwen. 

Herman werkte onder andere op de 

drukkerij van het Algemeen Handels-

blad en later bij de technische dienst 

van de politie. Anna was ook vaardig 

met haar handen. Zij is gek op het 

naai- en verstelwerk, daarnaast werk-

te ze jarenlang bij C&A. Voordat het 

echtpaar verhuisde naar Amsterdam-

Noord woonde het op de Bilderdijk-

straat, maar op een gegeven moment 

was drie hoog te bezwaarlijk. 

Herman en Anna kregen twee zoons. 

In de kamer hangt een mooi schilderij 

van hun zoon Herman die helaas veel 

te vroeg overleed. Zoon Ruud en zijn 

vrouw Anna, nog twee schoondoch-

ters en twee kleinkinderen complete-

ren de familie. 

Naast werk besteedde het echtpaar 

hun vrije tijd vaak in de natuur. Ze 

hadden een bootje liggen in Den Ilp 

en maakten ook verre reizen. Zo ver-

bleven ze maandenlang in Thailand. 

Herman speelde accordeon en Anna 

was een fanatiek handbalster. Dat ze 

het roodwit van JOS Watergraafse-

meer droeg, werd haar in die andere 

wijk van Amsterdam niet altijd in 

dank afgenomen. 

Een geheim voor 60 jaar samenzijn 

bestaat er niet vol-

gens Herman: “Wij 

hebben nooit echt 

ruzie gehad. Wel-

eens een woordje, 

maar echt boos zijn 

nooit.” “Wij konden 

allebei evenveel toe-

geven” voegt Anna 

er diplomatiek aan 

toe. Sinds een paar 

weken wordt de man 

des huizes vergezeld 

van een agapornis 

op zijn schouder. 

Een mooi aanspreekpunt en zelfs als 

dit fraaie roodgroene dwergpapegaai-

tje een bijtbeweging doet richting me-

vrouw kan ze het velen. 

Elf maanden woonde het echtpaar in 

een appartement in Veenstaete in Kor-

tenhoef en inmiddels een poosje in 

Horstwaarde waar ze het erg naar hun 

zin hebben. “Het is lekker samen eten 

Echtpaar Hilkman 60 jaar getrouwd zonder ruzie

en je wordt netjes behandeld” vat Herman 

hun verblijf tot nu toe samen. Op de dia-

manten feestdag was er ’s ochtends in het 

bijzijn van wethouder Sandra van Rijkom 

een gezellige bijeenkomst met taart, fami-

lie en vrienden. 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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.

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. 

Tel. 0294-254598. 

Aangeboden Huishoudelijke

Hulp. tel: 06 858 127 97

MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Grando Keukens en Bad.

Zoekt orderverwerker.

Info: Martin de Winter

035-6219129

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

Teens on a Mission in 

Wijdemeren:iets voor jou?

www.maatjesprojectgooi.nl

voor jongeren en coaches

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

“ Voetreflexzonetherapie”

Ontspant en herstelt 

uw Balans

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Glazenwasser Erik

Meijerink wast uw ramen 

op afroep in de regio. 

Laag tarief. Bel voor 

afspraak. 06 53 81 7334

LAST VAN SPINNEN ? 

12maanden garantie 

Voor huis,woonboot,boot

bio spin 06-25592378

*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.

www.thuiskapsterkim.nl

Kim Versluis - 0621550785

Huishoudelijke hulp gevraagd 

in Ned. den Berg voor 1 à 2

ochtenden per week. 

Tel. 06-51313990.

Caravanstalling :

Veilig uw caravan, vouw-

wagen aanhanger stallen. 

www.citystalling.nl

tel : 06 55 164 370

Kledingbank Kortenhoef

Open voor iedereen, mensen

van de voedselbank mogen

per maand gratis kleding

4x meenemen

de Dobber Kortenhoef

0646750471

Laat uw voeten vakkundig 

en hygiënisch verzorgen!

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Wij ruimen gratis uw huis

en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen

Voor u een zorg minder!

06- 25 51 46 89

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-                            

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Scheiden los je samen op 

www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

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

Nieuw Walden 6 

1394 PB  Nederhorst den Berg

 tel. 0294 25 62 00 

info@dunnebier.nl 

 www.dunnebier.nl

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 Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 1 juni film, do. 8 juni film.  

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@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.

Elke eerste wo.middag van 

de maand van 14-17 uur: Re-

paircafé Wijdemeren. In de 

Brasserie van Veenstaete te 

Kortenhoef. Weggooien? Mooi 

niet! Zie: www.natuurlijkwij-

demeren.nl of bel: Marjolijn 

Bezemer: 06- 19642552.

Iedere oneven week op vrij-

dag tussen 09.30 en 11.00 uur 

spreekuur in het Soc. Cult. 

Centrum; Blijklaan 1, Ned. 

den Berg. Administratie voor 

Elkaar: hulp bij formulieren, 

toeslagen, enz.

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. 

Zij repeteren elke woensdag-

avond van 8 – 10 uur in de 

Bergplaats;  Kerkstraat 7; Ne-

derhorst den Berg. U bent van 

harte welkom!

Sleutels
en 
sloten
service

• 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
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Kerken DOOR: HERMAN STUIJVER

Wandeling na verlies 
Op zondag 4 juni 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. Hoe kort of lang geleden 

dit verlies ook geweest is. Thema deze keer 

is ‘Veerkracht’. Ze komen om 10.00 uur bij 

elkaar bij De Serre van de tuinderij van 

Land en Boschzigt, Leeuwenlaan 34, 1243 

KB ’s- Graveland. Deelnemers kunnen ook 

terecht bij Miranda en Wendy met hun 

verhaal. Beiden zijn ervaringsdeskundige 

en werken als verliesbegeleider. 

Kosten: € 10,- (contant); aanmelden: info@

praktijkartesia.nl of bel: 06-23665687. Zie 

ook: www.praktijkartesia.nl en www.inde-

ontmoeting.nl

NEDERHORST DEN BERG- Voor 

de 6e keer vierden de r.k. KAN-

parochies, de Protestantse ge-

meente Nederhorst den Berg, De 

Graankorrel ‘s- Graveland en de 

Oecumenische Streekgemeente 

gezamenlijk Hemelvaartsdag in de 

open lucht. 

Het geurende gras, de blatende koeien, 

een kraaiende haan, wat kwakende 

eenden in de sloot, verwarmd door de 

ochtendzonnestralen, gelardeerd met 

koperklanken van de politiekapel, plus 

de opbeurende woorden en gezangen 

tijdens deze viering, zelfs een verstokte 

atheïst, indien aanwezig, zou bijna gaan 

geloven dat er meer is tussen hemel en 

aarde. Gezeten op strobalen midden in 

de polder, aan de Dwarsweg, waren jong 

en oud aanwezig bij de Hemelvaarts-

dienst. Het openingslied op de wijze 

van Cat Stevens ‘Morning has Broken’ 

was toepasselijk: ‘Dit is een morgen als 

ooit de eerste / zingende vogels geven 

hem door/ dank voor het zingen, dank 

voor de morgen’. Hoewel de musici van 

het Politie Muziekgezelschap Excelsior 

uit Hilversum een voorkeur hadden 

voor langzame noten, klonk het mach-

tig. Ook dominee Evert-Jan van Kat-

wijk was in vorm, lichtvoetig en toch 

serieus met de boodschap. Een verhaal 

dat ging over ‘kostbare herinneringen’ 

aan eerdere vieringen, aan wat Jezus 

had nagelaten na zijn vertrek naar de 

hemel, een opdracht voor de hemel én 

de aarde. De kinderen maakten schil-

derijtjes vol met herinneringen, aan 

cadeaus en aan mama op reis. Voor-

gangers Francis, Annie, Claudette, Ton 

en Leen secondeerden de pastor met 

een gedicht, een overdenking, lezingen 

en gebeden. De collecte was voor de 

helaas nog steeds noodzakelijke Voed-

selbank. Ook de dood van Patricia, zo 

nabij in deze polder, werd herdacht. De 

gemeenschap zong hartstochtelijk ‘Ubi 

caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est’ 

Hemelvaart met kostbare herinneringen

(waar barmhartigheid en liefde is, daar is 

God). Dat lijkt een waarheid als een koe. 

Volgende Hemelvaart hopelijk weer een 

gastvrij onthaal bij de familie Lam. 

NEDERHORST DEN BERG- Het was 

vorige week woensdag een uitge-

breid afscheidsfeestje van meester 

Peter van den Doel. Dat mag ook wel 

na 44 jaar onderwijs. 

’s Ochtends was de wandelmeester 

te voet opgehaald vanaf zijn woning. 

Samen met zijn echtgenote Elly en 

een schare aan kinderen liep de vitale 

65-jarige op zijn laatste schooldag naar 

‘zijn’ Warin. Steeds moest hij een deel 

van zijn baan uit zijn rugzak overzetten 

in die van zijn opvolger, meester Ro-

nald de Moor. Eerst het kasboek, toen 

het veiligheidsprotocol en zelfs de sleu-

tel van de gymzaal.

De gemeenschapruimte, toepasselijk 

de Ridderzaal genoemd in verband 

met de band met het kasteel aan de 

overkant, was kleurrijk gevuld met kin-

deren en leerkrachten in Warin-shirtjes 

en met groene petjes. En warempel, 

toen meester Peter een schilderij te 

zijner ere onthulde, stapten daaruit de 

freules Constantia en Clara. Twee adel-

lijke dames die 135 jaar geleden dit 

schoolgebouw oprichtten. ‘Vivit Post 

Funera Virtus’ luidt de wapenspreuk 

van de Warins, vrij vertaald ‘het goede 

overleeft zelfs de dood’. Zover is het nog 

lang niet met meester Peter, want hij is 

nog zeer gezond van lijf en leden. Dat 

bleek uit de opsomming van de vele 

wandelvakanties die hij jaarlijks doet, 

van IJsland tot Italië, waar heeft de man 

niet gelopen. Ook is hij een fervent 

schaatser en fietser. Uit de bijdragen 

van de verschillende groepen kwamen 

nog meer kwaliteiten of gemiste kan-

sen van de jubilaris voor. Blokfluiten is 

niet zijn eerste hobby, maar de meisjes 

van groep 5/6 deden het prima. Ook 

heeft de toekomstig pensionado een 

hang naar oud-Hollandse 

liedjes. Zo galmden de 

kinderen mee met ‘In den 

Haag, daar woont een graf ’ 

en ‘Mijn Opa’. Dat meester 

Peter kandidaat is een van 

de beste opa’s van Europa 

te worden bleek uit het feit 

dat hij altijd tijd neemt om 

met zijn drie kleinkinderen 

te spelen. Of voor te lezen, 

bijna net zo spannend als Jesper die 

uit Dolfje, weerwolfje voorlas. Groep 

7/8 bracht een zelf geschreven rap, 

een genre dat niet op het lijf van Van 

den Doel lijkt geschreven, maar ‘sexy’ 

meedansen, daar deinst hij niet voor 

terug. Uit het Klussen ABC van groep 

3/ 4 kwam naar voren dat de meester 

heel veel kan, van aardappelen schil-

len tot zemen van ramen. Maar ook 

schoolschaken, schoolkampen zon-

Uitgebreid afscheid meester Peter

der zaklantaarns, pannenkoeken bakken, 

wanden schilderen behoorden tot zijn 

repertoire. Terecht kreeg de meester een 

stapel cadeaus, een E-reader, een tuinstoel, 

Warinsokken en herinneringsboek vol te-

keningen en verhalen. Aan het eind van 

het afscheidsfeest liep Peter van den Doel 

geblinddoekt op blote voeten over een pad. 

Dat is vanaf nu tot in de eeuwigheid het 

‘Meester Peterpad’, een hinkelbaan gemaakt 

van voetafdrukken.

KORTENHOEF- De Wijdemeerse 

kweekvereniging Floralia wil groei-

en. Graag meer kinderen en vol-

wassenen die worden opgevoed 

met groene vingers. Ook zoekt de 

110- jarige club donateurs. Kijk op 

Facebook bij ‘Floralia Gooi en om-

streken’.  

Op 10 mei zijn de leden een dagje uit 

geweest i.v.m. het 110- jarig bestaan. 

Ze gingen naar de Orchidee - hoeve in 

Luttelgeest. Dat was natuurlijk smul-

len voor de plantenliefhebbers. Op 

woensdag 24 mei hebben de leden 

weer hun plantjes opgehaald. Voorzit-

ter Hannie van den Bovenkamp was 

verguld met het feit dat er zich een 

paar nieuwe leden hebben aan-

gemeld.  Ook raadslid Roos van 

Rijn was ter plekke. Zij heeft zelfs 

een vlog gemaakt over haar lid-

maatschap bij Floralia. Voor alle 

kinderen was er een mooie vlin-

der die ze in hun plantenpot kun-

nen steken, om het een en ander 

nog fleuriger te maken. Mochten 

er volwassenen of kinderen zijn 

die hun planten zijn vergeten. Of 

dit jaar voor het eerst mee willen 

doen, dan kunnen ze deze week 

ze nog plantjes ophalen bij Ben 

Pot op de Kerklaan 16 te Kortenhoef. 

Handig als je van tevoren even belt: 

035-656 1963. 

Op donderdag 7 september worden 

alle kweekproducten met prijzen ten-

toongesteld in De Dobber.  

Floralia wil groeien 
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Pinkstergedachte

Vruchtenbrood
met appel, abrikozen, 

krenten en rozijnen

€ 4,75

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Woorden van dank van S.F.G.

WIJDEMEREN- Het nieuwe team 

van Versa Welzijn Wijdemeren 

is sinds eind vorig jaar enthou-

siast gestart op de locatie aan 

het Lindeplein in Loosdrecht. 

Inmiddels is er onder ander 

een Administratie voor Elkaar 

Spreekuur gestart in Loosdrecht 

en Nederhorst den Berg op de 

vrijdagochtend van 9.30 tot 

11.00 uur en is er 20 april in 

samenwerking met Inovum 

het Wijdehuis in Veenstate in 

Kortenhoef geopend. 

Het Wijdehuis is een ontmoe-

tingscentrum voor iedereen die 

een steuntje in de rug nodig heeft, 

waar je buurtgenoten ontmoet en 

nieuwe vrienden kunt maken. En 

het Versa team wil nog meer ont-

wikkelen, afgestemd op de vraag 

van inwoners.

Versa Welzijn is geen nieuw be-

grip in Wijdemeren. Versa Wel-

zijn heeft zich in de negentiger 

jaren gevestigd in Loosdrecht en 

heeft zich gericht op het Welzijn van de inwo-

ners van Wijdemeren. Zo is er het Algemeen 

Maatschappelijk Werk, het Groepswerk, Wo-

nen Welzijn Mantelzorg, Vrijwillige Thuishulp 

Intensief en sinds kort ook Sociaal Juridische 

dienstverlening. Sinds vorig jaar is er echter een 

nieuw team gestart van sociaal werkers die wel 

al werkzaam waren bij Versa, maar in andere 

gemeentes. De aanleiding was dat een aantal 

medewerkers met pensioen ging waardoor er 

gekozen is voor een nieuw team. Dit team richt 

zich nog steeds op het Welzijn van de inwoners 

van Wijdemeren. 

Mogelijkheden

Vanuit Wonen Welzijn Mantelzorg kunnen er 

gesprekken plaatsvinden onder andere op het 

gebied van wonen, verhuizen of aanpassingen, 

tijdsbesteding, eenzaamheid, lotgenotencon-

tact, respijtzorg, ontspanning mantelzorgers en 

hulp en spandiensten door vrijwilligers. Vanuit 

de intensieve thuishulp wordt er ondersteu-

ning geboden van een vrijwilliger bij mensen 

thuis, een maatje voor iemand met een beper-

king of ziekte. Deze ondersteuning richt zich 

ook op ondersteuning van de mantelzorger, 

de vrijwilliger biedt gezelschap aan degene die 

zorg behoeft zodat de mantelzorger even vrijaf 

heeft (respijtzorg).  Vanuit de Sociaal juridische 

dienstverlener wordt er hulp en advies geboden 

op het gebied van sociale voorzieningen, wet-

ten en regelingen. Men kan bijvoorbeeld met 

vragen terecht over arbeidsrecht, huurtoeslag, 

uitkeringen, studiefinanciering, belastingen, 

consumentenzaken en echtscheiding. Vanuit 

het Algemeen Maatschappelijk werk wordt er 

hulp geboden in de vorm van groepswerk of 

individuele gesprekken. Hierbij kan men onder 

andere denken aan hulpverlening bij verwer-

king, relatiegesprekken, huiselijk geweld, rouw-

verwerking, identiteitsproblemen, onzekerheid, 

werkstress, spanningsklachten, maar ook finan-

ciële problemen. Ook kunnen inwoners van 

Wijdemeren terecht bij Versa wanneer ze vrij-

willigerswerk willen doen, ideeën hebben voor 

hun wijk of mensen willen ontmoeten. Het ge-

hele team Wijdemeren heeft ook qua financiële 

problematiek deskundigheid in huis en wil zich 

in de toekomst hierop blijven ontwikkelen. Een 

ideaal beeld is financiële stabiliteit voor iedere 

inwoner van Wijdemeren.

Contact

Meer informatie over wat Versa Welzijn kan 

betekenen of voor het maken van een afspraak 

kan men op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 

contact opnemen via (035) 625 00 00 (dagelijks 

tussen 10-13) of bezoek onze website; www.

versawelzijn.nl

 

Nieuw team Versa Welzijn 

Wat een geweldig 35-jarig bestaan van S.F.G. op 

11, 12 en 13 mei. Het bestuur van de St. Festi-

viteiten ’s-Graveland kan tevreden terug kijken 

op een positief feest in alle mogelijke bewoor-

dingen. Het aantal bezoekers was overweldi-

gend. Het bestuur dankt voor alle medewer-

king van de bewoners van het Noordereinde, 

de gemeente Wijdemeren, politie, brandweer, 

EHBO, alle sponsors, de tientallen vrijwilligers, 

drukkerij Dunnebier Print, de overige kranten, 

Blokker Kempers voor de voorverkoop van de 

entreekaarten en verder vele dorpsbewoners die 

ons gesteund hebben. Verder eenieder die niet 

genoemd is en toch een bijdrage heeft geleverd. 

Allemaal bedankt!

Bestuur S.F.G

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

 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

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005
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Lezen

Bibliotheek Gooi en meer zoekt voor-

lezers in Wijdemeren. Vrijwilligers 

die twintig weken lang een gezin 

in de buurt bezoeken om een kind 

tussen de 2 en 8 jaar een uurtje 

voor te lezen. Het gaat zowel om 

Nederlandse als anderstalige gezin-

nen waar kinderen iets extra’s no-

dig hebben om de taalontwikkeling 

te stimuleren. Aanmelden kan via 

voorleesexpress@bibliotheekgooi-

enmeer.nl.

“Saskia en Jeroen lopen over het bos-

paadje naar huis” leest Kees Bosdijk. 

Het is vandaag de 17e keer dat hij de 

6-jarige Lena thuis komt voorlezen. 

Kees heeft vier boeken meegenomen 

en voorgelegd aan Lena. Het Poolse 

meisje koos de omnibus met verhalen 

van Saskia en Jeroen. Nu zitten ze sa-

men op de bank, knus tegen de kus-

sens en Kees vertelt over het avontuur 

dat de bekende tweeling beleeft. Lena 

geniet van het verhaal, luistert gecon-

centreerd en kijkt mee in het boek. 

Even later leest ze zelf ook een stukje. 

Zachtjes spreekt ze de woorden uit 

van de eerste zinnen op de bladzijde. 

“Dat kun je al heel goed” complimen-

teert Kees. 

Extra ondersteuning

Lena zit in groep 3 en leert vooral 

Nederlands op school. Ze heeft daar-

in hele sprongen gemaakt en kan al 

behoorlijk lezen. Voor wat extra on-

dersteuning is ze aangemeld bij de 

VoorleesExpress. Haar ouders komen 

uit Polen en vinden het lastig om hun 

dochter te helpen met de Nederlandse 

taal. Ze lezen haar vooral voor in hun 

moedertaal. “Als ik voorlees in het Ne-

derlands krijg ik gelijk commentaar 

van Lena” meldt haar moeder lachend. 

“Omdat ik de woorden niet goed uit-

spreek of met een verkeerd accent. 

Daarom ben ik ook zo blij met Kees. 

Hij kan ‘t Lena heel goed uitleggen en 

vertellen. Dat is super, echt heel fijn.” 

Een verrijking

Ook Kees is enthousi-

ast. Hij heeft al eerder 

voorgelezen bij een jon-

getje in een Iraans gezin 

en bezoekt nu dus Lena. 

“Het is heel leuk dat je 

dit voor andere men-

sen kunt doen. Je bouwt 

mooie contacten op en 

ziet kinderen opbloeien. 

Helemaal als ze steeds 

vertrouwder raken met de taal. Ik 

vind het echt een verrijking.” De Ber-

ger had zich als vrijwilliger aangemeld 

na een oproep in Weekblad Wijdeme-

ren. Ter voorbereiding op zijn eerste 

gezin volgde hij bij Bibliotheek Gooi 

en meer een korte training. “Dat is 

heel goed geregeld allemaal” licht hij 

toe. Femke Reijnen, projectleider van 

de VoorleesExpress, vult aan dat hier-

bij o.a. informatie wordt gegeven over 

interactief voorlezen, meertaligheid 

Vrijwilligers gezocht voor De VoorleesExpress 

en het maken van boekenkeuzen. Binnen-

kort gaat Kees ook een keer met Lena naar 

de bibliotheek, zodat ze na zijn 20e bezoek 

het lezen kan voortzetten. “Want dan moet 

je het zelf gaan doen” zegt Kees. Maar daar 

heeft hij alle vertrouwen in.

Bibliotheek Gooi en meer organiseert de 

VoorleesExpress met financiering van de 

gemeente Wijdemeren, het Oranjefonds 

en het VSBfonds.

Nieuwe BOS in Loosdrecht

Naast De Bibliotheek op School in 

Kortenhoef en Ankeveen komt er ook 

een Bibliotheek op School in De Cata-

maran in Loosdrecht. Vrijdag 23 juni 

wordt deze BOS feestelijk geopend. 

De nieuwe BOS is in tegenstelling tot 

die in Kortenhoef en Ankeveen alleen 

voor de kinderen van de Catamaran. 

Zij  kunnen hier hun boeken uitzoeken, 

lenen en terugbrengen. 

 

Zelf stripverhaal maken 

In mei en juni worden er op veel scho-

len in Wijdemeren stripverhalen ge-

maakt door kinderen in groep 7 en 

8. In samenwerking met Bibliotheek 

Gooi en meer en onder leiding van 

striptekenaar Ben Westervoorde leren 

de kinderen de kneepjes van het vak. 

Ze leren eerst hoe je een personage 

kunt maken, hoe je gezichtsuitdruk-

kingen tekent en hoe je een scenario 

maakt. Daarna gaan de kinderen deze 

kennis in praktijk brengen en maken ze 

hun eigen strip. Ben is al langs geweest 

op de Antonius school in Kortenhoef 

en de Jozef Lokinschool  

in Ankeveen. Binnenkort 

gaan de kinderen op De 

Linde en de Warinschool 

leren striptekenen.

Coderdojo 

Bij Coderdojo kunnen 

kinderen van 7 tot en met 

17 leren programmeren. 

CoderDojo is er voor ie-

dereen. Als je nog nooit geprogram-

meerd hebt of je bent al veel verder, 

kun je bij ons terecht. Na de zomerva-

kantie willen we ook starten in de an-

Bieb Nieuws

DOOR: SASKIA LUIJER

dere vestigingen van Bibliotheek Gooi en 

meer. Bijvoorbeeld in Loosdrecht. We zijn 

nog op zoek naar vrijwilligers die ons wil-

len helpen hier een succes van te maken. 

Bent u – of kent u – iemand die het leuk 

vindt om met kinderen om te gaan én met 

nieuwe technologie? Stuur dan een bericht-

je naar info@bibliotheekgooienmeer.nl

Moestuinwedstrijd sluit 15 juni

Ben jij de allerbeste jonge moestuinder van 

Wijdemeren? Dan kan jij het boekje Uurtje 

Natuurtje, De Moestuin winnen. Laat zien 

waarom jij zo’n goede tuinder bent en stuur 

een foto of een berichtje of beide naar loos-

drecht@bibliotheekgooienmeer.nl .  Inzen-

dingen zijn welkom tot 15 juni.

Meer interesse in luisterboeken

In de bibliotheek merken we dat er vaker 

gevraagd wordt naar luisterboeken. Dat 

kan via een cd maar ook via de LuisterBieb 

app van de bibliotheek. Speciaal voor de 

zomervakantie is er weer de VakantieBieb 

app. Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft, 

in de VakantieBieb vind je meer dan 60 

mooie e-books voor het hele gezin. De Va-

kantieBieb opent 1 juni voor jeugd en 1 juli 

komen hier e-books voor volwassenen bij. 

De VakantieBieb sluit op 31 augustus. 

KORTENHOEF- Met een zwierig ge-

baar zet Loosdrechtse Bibian Mentel-

Spee (1972) haar handtekening on-

der het boekcontract met uitgeverij 

Splint Media B.V. in Kortenhoef. Nog 

enigszins vermoeid van haar wan-

delmarathon van Amsterdam naar 

Alkmaar om sponsoren te werven 

voor het KWF, vertelt Bibian waarom 

zij nu een boek gaat schrijven. 

Bibian: “Regelmatig word ik gevraagd 

hoe ik ondanks mijn ziekte de moti-

vatie kan opbrengen om topsport te 

bedrijven. Ik wil mijn ervaringen dan 

ook graag met het publiek delen.” In 

het boek, waarvan de titel nog niet be-

kend, zullen vooral de laatste vier jaar 

centraal staan, haar overwinning op de 

Paralympische Winterspelen in Sotsji 

op het onderdeel snowboardcross en 

vooral ook de periode daarna toen zij 

weer met slechte berichten over haar 

gezondheid werd geconfronteerd. Bi-

bian is na een bijzondere behandeling 

vorig jaar nu ‘schoon’ verklaard en 

druk bezig met haar voorbereidingen 

voor de volgende Paralympische Spe-

len in maart 2018 in Pyeongchang in 

Zuid-Korea waar zij weer voor Olym-

pisch goud gaat.

De afgelopen jaren waren bewogen 

jaren voor de topsporter die met een 

enorme wilskracht 8x de strijd tegen 

kanker streed. “Het moest zo zijn. Bij 

toeval kwam ik in aanraking met een 

nieuw apparaat. Ik ben 12x bestraald 

en kort geleden werd vastgesteld dat 

ik geen tumoren in mijn lijf heb. Je 

zou kunnen zeggen dat ik het levende 

bewijs van hoop ben.” Die boodschap 

straalt Bibian dan ook altijd uit. “Ik 

hou van het leven, ik word omringd 

door lieve mensen en ik heb een ge-

weldige drijfveer. Dat je met sport ver 

kunt komen. En door dit boek wordt 

ook de aandacht gelegd op de strijd 

tegen kanker. Daar wil ik voor vech-

ten. Ik hoop met dit boek anderen te 

inspireren dat er altijd nieuwe moge-

lijkheden zijn.”

Het boek zal eind oktober verschijnen.

Boek Bibian Mentel 

Op weg naar Paralympisch goud
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Familieberichten

KORTENHOEF- Jeffrey Oudshoorn ken ik van 

de scouting waar mijn jongste zoon een tijdje 

bij gezeten heeft. Sindsdien zie ik hem overal 

opduiken als er iets te doen is voor kinderen. 

Tijd voor een antwoord op de vraag: wie is 

Jeffrey Oudshoorn? Ik bezoek Jeffrey op zijn 

huisadres, waar hij met zijn moeder woont. Ze 

zitten samen op de bank.

Wat vinden jullie van het portret?

Jeffrey: Cool! Hij is goed! De moeder van Jef-

frey krijgt de tranen in haar ogen: Je bent het 

helemaal, maar ik zie je broer er ook in.

Vertel eens wat over jezelf: 

Ik ben 31 jaar en woon hier met mijn moeder. 

Mijn vader (Maarten Oudshoorn) is 7 jaar ge-

leden overleden. Hij was een heel bekende per-

soonlijkheid in Kortenhoef. Hij was bestuurs-

lid en decorbouwer bij toneelvereniging DSO, 

voetbalde bij S.V.’s- Graveland en zat bij speel-

tuinvereniging de Eekhoorn in het bestuur en 

deed daar het onderhoud. Hij was een liefheb-

ber van carnaval, haalde alles uit de kast om ons 

binnen het thema mooi te verkleden.

Je hebt volgens mij veel met je vader gemeen 

voor wat betreft je activiteiten

Ja, ik heb 18 jaar bij toneelvereniging DSO ge-

speeld en bij speeltuin de Eekhoorn ben ik er 

altijd als er feesten georganiseerd moeten wor-

den. Eigenlijk bij alles wat met entertainment te 

maken heeft. Dan ben ik de clown of de paas-

haas, noem maar op. De pakken die ik draag 

zijn grotendeels door mijn vader gemaakt. In 

2013 was ik Prins carnaval en mijn broer Ray-

mond was adjudant. Dit deden we ook als eer-

betoon aan mijn vader, die ons de liefde voor 

carnaval heeft meegegeven. 

Wat voor opleiding heb je gedaan?

Ik heb de opleiding voor Sociaal Agogisch Werk 

gedaan (vroeger SPW). Tijdens die opleiding 

liep ik stage bij een peuterspeelzaal. Daardoor 

kwam ik terecht bij speeltuin Erfgooierskwar-

tier in Hilversum, waar ik 9 jaar vrijwilligers-

werk heb gedaan. Na mijn stage heb ik op ver-

schillende plekken bij de naschoolse opvang 

gewerkt. Daar merkte ik dat ik goed kan omgaan 

met kinderen met bijvoorbeeld autisme, dat ik 

ze goed kan bereiken. Zodoende ben ik terecht 

gekomen bij de stichting ‘Jeugd in beweging’ in 

Almere. Die zorgt voor onvergetelijke vakan-

ties voor kinderen die om wat voor reden dan 

ook zelf niet op vakantie kunnen. Vaak kwamen 

kinderen met problemen naar mij toe om even 

te praten. Ik wil graag de opleiding tot kinder-

coach doen. Het doel dat ik daarmee voor ogen 

heb, is kinderen met ‘rugzakjes’ spelenderwijs, 

eventueel in combinatie met dramatherapie, te 

helpen omgaan met hun problemen en ze be-

wust te maken van hun mogelijkheden.

Passie

Maar mijn grootste passie ligt toch wel bij het 

acteren. Ik heb wel eens wat voor tv gedaan: een 

klein bijrolletje in ‘Zwartboek’,  in‘Pauwen en 

reigers’ met Bas Muijs en in ‘123 noodoproep’ en 

ik heb wat tekenfilms ingesproken zoals ‘Aaah, 

real monsters’, en de serie ‘Phinaes and Pherb’ 

en ‘de Hulk’. Verder speel ik toneel bij toneelver-

eniging Ontwaakt in Huizen. Daar speel ik mee 

in de kindervoorstellingen en ben ik bezig een 

cursus kindertoneel op te zetten.

Mijn indruk van Jeffrey: een veelzijdige dui-

zendpoot die heel wat in zijn mars heeft!

Maandagavond 22 mei kregen wij een voertuig-

brand op de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loos-

drecht.   Onderweg bleek dat de Loosdrechtse 

collega’s de klus alleen konden klaren.

Op dinsdagmorgen 23 mei om 10 voor half 12 

werd er een gasontsnapping gemeld aan het 

Zuidereinde. Na metingen bleek dat er niet di-

rect gevaar was voor de omgeving. Toen Liander 

kwam, zijn wij terug naar de post gegaan.

Zaterdagochtend om even voor 11 kwam er een 

melding van een woningbrand aan de Korten-

hoefsedijk. Het bleek te gaan om een heg met co-

niferen die tegen een woonark aan stond. De heg 

was al geblust, we hoefden alleen een nacontrole 

te doen. ’s Middags een zinkende sloep op de 

Wijde Blik. Met o.a. de brandweerhulpboot zijn 

wij ter plaatse geweest. De boot lag reeds op de 

bodem. Voor deze eigenaar konden wij niets be-

tekenen. Maandagmorgen om 10 voor 1 kwam 

er een melding van een brandgerucht aan het 

Zuidereinde. Ter plaatse hebben wij metingen 

verricht, maar konden niets vinden.

Ruim een uur later was het weer raak. Een auto-

matische brandmelding in het pand van Veen-

staete. Het bleek een waterlekkage in de hydro-

foonruimte. De technische dienst van het pand 

heeft de zaak overgenomen en konden wij weer 

huiswaarts gaan.

Save the date: zaterdag 24 juni houden wij onze 

open dag. Veel gericht op doen!! U/Jij komt toch 

ook.

Wij zijn diep getroff en door het bericht van het plotselinge 

overlijden van ons voormalige bestuurslid

Patricia Mossinkoff  – Nieuwendijk

Als toegewijde en actieve secretaris van onze vereniging 

heeft Patricia jarenlang de belangen van de Horstermeer en 

haar bewoners behartigd. Ze was de motor van het bestuur 

en hield iedereen bij de les. In de diverse overleggen met be-

stuurlijke autoriteiten maakte ze indruk door haar gedreven-

heid, haar dossierkennis en haar overtuigingskracht. Haar 

overstap naar de lokale politiek betekende het einde van 

haar bestuurslidmaatschap. De polder kon echter steeds op 

haar blijven rekenen in de strijd tegen de vernatting. Zonder 

haar waren we niet waar we nu zijn.

Wij gedenken haar met respect en dankbaarheid. 

Het bestuur van de

Bewonersvereniging Horstermeerpolder

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur.  Tarieven € 0,53 per mm per ko-
lom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 
43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Portret DOOR: ASTRID KORPERSHOEK

Jeffrey Oudshoorn

Nieuws van de brandweer
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Het tijdloze liefdesverhaal van Tony 

en Maria in de West Side Story ver-

veelt blijkbaar nooit. De opvoering 

door de amateurs van Spotlight uit 

Loosdrecht trok een bijna volle zaal 

in Spant! En terecht, de passie en het 

enthousiasme spatten ervan af. 

Als je maanden achter elkaar heel veel 

uren steekt in een grote productie met 

25 spelers, een live band met elf mu-

sici en een crew achter de schermen, 

dan is de spanning voor één optreden 

natuurlijk groot. Alles moet in één 

keer lukken, op het juiste moment in-

zetten, de afstemming met de band, de 

danspasjes, je teksten vloeiend zingen 

en spreken, het decor, de rekwisie-

ten, licht, geluid, alles moet kloppen. 

Welnu, daar is Muziektheater Spot-

light volledig in geslaagd. Daar mag 

producent Eric Brand trots op zijn, 

trouwens ook een ondeugende Indio. 

Een prachtige avond musical. Waarbij 

de deuntjes steeds in je hoofd blijven 

zitten, menigeen zal onderweg naar 

huis ‘Tonight’ of ‘America’ geneuried 

hebben. 

Door de mooie muziek onder leiding 

van Jeroen J. Vermeulen met onzicht-

bare blazers, dwarsfluitiste, pianist, 

slagwerker, gitaristen en violiste werd 

je weer eens bewust hoe knap deze 

compositie van Leonard Bernstein 

in elkaar is gezet. Ook de combina-

tie met de solisten en de cast verliep 

vrijwel foutloos, terwijl het bepaald 

geen simpele muziek is. Een beetje 

onwennig doen de spelers hun eerste 

choreografie, een lang intro, wat on-

wennig op elkaar letten, in wisselend 

licht, een paar keer ‘Rot Op’ roepen 

om de vijandigheid tussen Sharks en 

Jets te benadrukken, maar dan begint 

het te leven. Bernardo, de leider van de 

Sharks, is goed getypecast, een echte 

macho. Hoewel Joram Mallien, een 

26-jarige student rechtsgeleerdheid, 

beweert juist het tegenovergestelde te 

zijn, is het des te knapper dat hij deze 

uitdaging goed heeft opgepakt. Zijn 

tegenpool, de 19-jarige Joram de Boer, 

is veel softer, maar heeft een geweldige 

stem. Met gevoel zingt hij diverse solo-

partijen en zijn duet met Ma-

ria, daarbij smelt je hart. Een 

topprestatie voor een 19-ja-

rige. Maar de allerbeste stem 

behoort aan Mellany Freen. 

Zoals zij zingt, is bijna hemels, 

loepzuiver en vol emotie. En 

dan ook nog tussendoor acte-

ren, dat deed zij prima, even-

als de andere solisten. Waarbij 

de Loosdrechtse Claudia van 

der Wilt als Anita opviel door 

haar fraaie Hispanic accent en 

heldere stem. Ronald Schou-

ten van der Velden (Riff) was de on-

miskenbare leider van de groene Jets, 

geloofwaardig hard en met uitstraling. 

Er waren nog meer leuke rollen zoals 

de bedrijvige Doc door schooldirec-

teur Rob Salij en zelfs regisseur Pau-

line van Eijk deed mee. Zij verdient 

een groot compliment hoe ze erin ge-

slaagd is om met deze groep een goede 

musical op de planken te zetten. Met 

hier en daar wat oudere jongeren als 

‘gang’- leden, maar alleszins accepta-

bel. De gevechten, de koorzang en het 

Spotlight speelt prachtige West Side Story

KORTENHOEF-  Zelfs op de eerste 

tropische dag van het jaar stroomt 

De Dobber op zaterdagavond 

vol voor de 4e editie van Maestro 

d’ Amicitia. Een concert met lek-

kere muziek met een wedstrijdele-

ment in een ontspannen sfeer. Na 

twee uur spanning bleek Mariette 

Steenvoorden (van Lobelia) de beste 

amateur- dirigent 2017. 

Na de openingstune van Maestro d’ 

Amicitia onder leiding van de enige 

echte maestro, Henrie Pastoor, mocht 

Marianne van der Velden als eerste de 

bok betreden. Vooraf werd elke kan-

didaat gepresenteerd met een filmpje, 

waarvan je met vreugde moet con-

stateren dat die elk jaar professione-

ler worden. “Ik vind het eng, maar ik 

wilde best eens uit de comfortzone 

stappen” zei de mondhygiëniste die 

al 32 jaar van half Kortenhoef het ge-

bit onderhoudt. Wat presentator Tom 

Cornelissen deed verzuchten: “Maar 

daar kies je voor. Of sta ik nu met een 

mond vol tanden.” Met overgave zette 

ze de fanfare aan het werk met ‘Con-

quest of Paradise’ hetgeen op jury-

voorzitter Christian de Jongh indruk 

maakte door het juiste marstempo. 

Bloemenstyliste Mariette Steenvoor-

den was een jaar lang achtervolgd 

door Amicitia-voorzitter Pieter Luijer 

en dus trapte ze erin. Het was jurylid 

Ron Hagen opgevallen dat haar hele 

lichaam mee bewoog bij Air Concer-

tante. Overigens een compositie van 

Kortenhoever Joop de Winter, de opa 

van haar echtgenoot. Bij het verken-

nen van de samenleving vlogt raadslid 

Roos van Rijn niet alleen, ze waagt zich 

ook aan een dirigentencompetitie. Ze 

had zich bij het eerste nummer gehuld 

in een strandjurkje, met strandtas, een 

zomers drankje en op blote voeten om 

de sfeer van Copacabana weer te ge-

ven. Heel slim, meende ook Claudia 

Hansen, het derde jurylid die Rosalie 

’s stijl typeerde als een ‘big band di-

rigent’. Wat dat ook moge wezen. Dat 

Sarina Peelen uit een muzikale fami-

lie komt, was direct waar te nemen. 

De moeder van drie Ismilo- dochters 

(van de ballonnen) sloeg de maat bij 

het pittige Colors of the Wind, waar-

bij Jan Haselager een mooie bugelsolo 

speelde. Vooral het contact met zowel 

orkest als solist vond Christian de 

Jongh een pluspunt. 

Cijfers 

Na de pauze mochten de kandidaten 

nog een nummer dirigeren. Nu om 

in het gevlei te komen van de fans in 

de zaal. Ze kozen allen voor een to-

taal ander muziekwerk. Mariette liet 

het orkest een gepassioneerd Rolling 

in the Deep van Adele blazen, Sarina 

koos voor het warmbloedige España 

Cani, Roos uiteraard het bekende 

The Rose en Marianne kreeg het pu-

bliek mee met ‘Het is een nacht’ van 

Guus Meeuwis. Uit de diverse kleu-

ren kaarten maakten Pieter Luijer en 

Tom Cornelissen op dat Roos een 7.5, 

Marianne een 8, Mariette een 8.5 en 

Sarina zelfs een 9.5 van het publiek 

kregen. Doch ook de muzikanten 

hadden eerder een stem uitgebracht. 

Bij deze kenners stond Mariette op 

kop (8.4) gevolgd door Marianne en 

Sarina (ex aequo) en Rosalie. Uitein-

delijk kwam de jury met het slotoor-

deel dat alle kandidaten zich goed pre-

senteerden. Ook dat ze allen in staat 

waren geweest om twee verschillende 

muziekstukken te dirigeren. Alles bij 

elkaar opgeteld was de slotconclusie 

dat Mariette Steenvoorden zich ‘Maes-

tro d’Amicitia 2017’ mag noemen, op 

slechts 0.9 punt gevolgd door Sarina 

Muziek DOOR: HERMAN STUIJVER

Spanning loopt op bij 4e Maestro d’Amicitia

Peelen, met Marianne van der Velden op 

de derde plaats en Roos van Rijn eervol 

vierde. Terecht waren er ook complimen-

ten voor de goede begeleiding van Henrie 

Pastoor die op vriendelijke wijze de kandi-

daten leert hoe de baton te hanteren. 

Ook Kees de Jong, 50 jaar muzikant, en 

Michel Oudshoorn die al 25 jaar bij Ami-

citia actief is, kregen hun verdiende onder-

scheiding en bloemen. Winnares Mariette 

Steenvoorden is nog niet van de fanfare af, 

want bij het lustrum in 2018 mag ze het 

opnemen tegen drie eerder winnaars: Yvar 

Steketee, André Koopmanschap en Henk 

Kollee. Fluitend keerde het publiek huis-

waarts na weer een mooi avondje muziek. 

(v.l.n.r.) Rosalie v. Rijn, Marianne v.d. Velden, Mariette Steenvoorden en Sarina Peelen

bewegen, het was een mooi geheel. Boven-

al bleek dat het verhaal uit 1961 ruim een 

halve eeuw later nog steeds aanspreekt. 

Het vonkje sprong over op het publiek en 

de staande ovatie was zeer verdiend. 

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

Het Weekblad Wijdemeren van
woensdag 7 juni (week 23)

zal i.v.m Pinksteren verschijnen
op donderdag 8 juni!
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Top afsluiting theater seizoen 
ANKEVEEN- Aan het eind van het 3e 

seizoen heeft Theater De Dillewijn 

de ereplaats van Cultuurpaleis van 

Wijdemeren en omstreken dubbel 

en dwars verdiend. Het ene na het 

andere optreden van hoogwaar-

dige kwaliteit, maar wat Micheline 

van Hautem, samen met de 

Vriendschapskring en trombonist 

Jos Jansen op het podium bracht, 

was afgelopen zondag het hoogte-

punt. 

Vóór de pauze bracht de fanfare een 

vijftal nummers als opwarmertje. On-

der leiding van dirigent Ronald de 

Haan speelde men muziek uit de zes-

tiger jaren, de tijd waarin Jacques Brel, 

de hoofdpersoon van na de break, ook 

thuishoorde. Na de opening van de 

oppeppende Beatles-song ‘With a lit-

tle help of my friends’ volgde het me-

lancholieke ‘Het Dorp’ waarbij de drie 

bariton-euphoniums een melodieuze 

ondersteuning vormden. Als Jos Jansen 

opkomt, weet je direct dat hij die kolos-

sale blaastoeter aan kan. Wat Jansen uit 

zijn bastrombone weet te halen, grenst 

aan het ongelofelijke, hard, subtiel, 

langzaam, snel, hij weet alle registers 

te bereiken. Dat bleek onder andere uit 

zijn solo bij Capriccio. Ook het Elvis-

nummer ‘Can’t help falling in Love’ en 

het vertederende liedje van Les Poppys 

‘Non, non, rien n’a changé’ deden het 

prima.

Ongekend mooi

De combinatie van Brel & Brass die de 

Vlaamse Micheline van Hautem ten 

tonele bracht, was ongekend mooi. De 

stijlvolle dame uit Gent, met een fraai 

ecru-jurkje en kek hoedje, veroverde in 

rap tempo de harten van het publiek. 

Het was haar laatste optre-

den tijdens deze toer. Dat 

was te merken, met een 

enorme flair had ze elk 

detail onder controle. Het 

was haar eerste keer met 

een fanfare als ondersteu-

nend orkest. De Vriend-

schapskring verdient een 

groot compliment dat de amateurmu-

zikanten na één korte gezamenlijke 

repetitie vrijwel feilloos aansloten bij 

een van de beste Brel-vertolkers van 

dit moment. In het Frans klinkt alles 

mooier, zelfs als het gaat om ontrouw 

en verlating. ‘Mon coeur’ kwam als een 

klap inderdaad rechtstreeks in je hart. 

Micheline weet de emoties zo subtiel 

en gepassioneerd te zingen, dat het je 

raakt, ook als je niet alle woorden be-

grijpt. In een razend tempo kwam La 

Valse op je af, nu in een 2CV. Met haar 

sexy uitstraling was 

het niet verwonder-

lijk dat de Vlaamse 

het had over ‘de 

muzikale liefde be-

drijven’. Niet alleen 

De Dillewijn DOOR: HERMAN STUIJVER

Foto: Met dank aan Lady M Artistique

dirigent Ronald de Haan kreeg het er warm 

van. Dat Micheline ook nog fraai dwarsfluit 

speelde en dat combineerde met bastrom-

bonist Jansen gaf het concert nog meer ca-

chet. Het ene na het andere bekende Brel 

–liedje klonk door de intieme ruimte, van 

Les Vieux Amants tot Marike en Le Port 

d’Amsterdam. Zo nu en dan plakte onze 

zuiderbuur er ook wat Nederlandse teksten 

aan vast. Met haar stem weet ze door haar 

timbre en fraseringen op weergaloze wijze 

de emoties over te brengen, met als absoluut 

meesterwerkje het Zuid-Afrikaanse ‘Moe-

nie weggaan nie’, een variant van ‘Ne me 

quitte pas’. Terecht een staande ovatie voor 

Micheline c.s. die een onvergetelijke indruk 

achter lieten. 

Open brief aan VVD kiezers en aan iedereen met een liberaal hart in Wijdemeren

De VVD Wijdemeren zoekt vernieuwing!

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 komen snel in zicht.

Verkiezingen die vaak wat bleekjes afsteken bij de landelijke verkiezingen.

De opkomst is lager en lokale onderwerpen halen zelden het 8 uur journaal.

Schijn bedriegt! Vooral nu de rijksoverheid zoveel verantwoordelijkheden naar de

gemeenten heeft overgeheveld. Daardoor heeft de gemeente veel meer invloed op onze 

leefomgeving dan voorheen. En besluiten over hoe die invloed er dan uitziet worden ook 

dichter bij huis genomen. Niet in Den Haag, maar in ons eigen gemeentehuis.

De VVD staat voor een kleine, doelmatige overheid, die in brede zin en op degelijke wijze 

dienstbaar is aan de burger. Met die visie als leidraad heeft de VVD ook in Wijdemeren 

steeds zijn kiezers vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Bij de VVD in Wijdemeren dient zich een generatiewisseling aan. Raadsleden met een

uitstekende staat van dienst in meerdere raadsperiodes maken plaats voor een jongere

generatie. Dat is goed. Én het plaatst ons voor een uitdaging: enthousiaste kandidaten

vinden met een liberaal hart, die zich graag willen inzetten voor een goed bestuur in onze 

mooie gemeente. Vandaar deze brief.

Nú is de tijd om de belangstelling te verleggen van de landelijke naar de gemeentelijke

politiek. Want als er één plaats in onze democratie is waar je werkelijk verschil kunt

maken dan is het wel in de lokale politiek, in de gemeenteraad. Juist nu steeds meer van 

wat ons direct raakt niet meer door het Rijk maar in de gemeenten wordt bepaald.

Wij doen daarom een beroep op jou als kiezer of sympathisant-met-liberaal-hart van 

de VVD. Wil je ook dat de VVD in onze mooie gemeente een belangrijke bestuurlijke rol 

blijft spelen, doe dan mee om de VVD in Wijdemeren een boost te geven. Doe mee met 

de voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor gaan we 

nu de kieslijst samenstellen. Meld je aan als kandidaat gemeenteraadslid. Onze kieslijst 

wordt een afspiegeling van onze kiezers. Evenveel vrouwen als mannen. En vooral ook 

willen we de twintigers, dertigers en veertigers aanmoedigen te reageren.

Meld je aan en vertel ons je motivatie. Mail aan bestuur@vvdwijdemeren.nl

Met liberale groet, 

Eric Kroese - Voorzitter VVD Wijdemeren

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

Vrijdag 16 juni gaat 

het Zomerspektakel in 

Nederhorst den Berg weer 

van start. Ook dit jaar is er een 

groot aanbod aan activitei-

ten voor jong en oud! Net als 

tijdens het Lentespektakel 

zijn alle activiteiten in de 

feesttent gratis toegankelijk.

Op vrijdagavond komen er 

talentvolle DJ’s langs om hun 

DJ-skills te showen tijdens de 

DJ Experience. Vanaf 23:00 uur 

draait DJ Steelz en hij gaat er ze-

ker voor zorgen dat de voetjes 

van de vloer komen!

Zaterdag 17 juni wordt de Dam-

merweg bezet door de Jaar-

markt. De vele marktkramen 

bieden allerlei leuke, mooie en 

lekkere producten. Er zijn nog 

kramen beschikbaar. Kijk op 

onze website www.zomerpek-

takel.nl of neem contact op via 

jaarmarkt@zomerspektakel.nl.

Op het Dorpsplein kunnen de 

kinderen zich vermaken op 

allerlei kinderattracties. Van 

14.00-17.00 uur breekt een bij-

zonder toernooi los, ook op het 

Dorpsplein: het Panna Knock-

out Toernooi. Vanaf 21.00 uur 

vult zich het plein voor het 

70-80-90’s feest. Het belooft 

een vanouds gezellige avond 

te worden. Verkleed jezelf met 

70-80-90’s kleding en kom in 

stijl, maar deze dresscode is niet 

verplicht.

Traditiegetrouw staat de zondag 

van het Zomerspektakel ook dit 

jaar in teken van de Sprint-tri-

atlon. De start zal zijn vanaf het 

strand achter de sporthal. Hier 

wordt later op de middag ook 

de trekking van de Spektakel-

loterij bekend gemaakt.

Heeft u nog geen loten gekocht? 

Dit kan ook tijdens deze dagen.

Meer informatie kunt u vinden 

op onze website: 

www.zomerspektakel.nl

Zomerspektakel 2017
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Proef en beleef cultuur Sri Lanka
NEDERHORST DEN BERG- Op zon-

dag 4 juni is de Open Dag van de 

tempel van het Mahamevnawa 

Boeddhistisch klooster. Tussen 10 

en 22 uur bent u van harte welkom 

aan de Middenweg 65 te Nederhorst 

den Berg.

Behalve het gebruikelijke springkussen 

met popcorn en suikerspin is het een 

kans om in aanraking te komen met de 

Sri Lankaanse boeddhistische gemeen-

schap in Nederland. 

De eerwaarde Kribathgoda Gnanande 

There is de oprichter van de Mahame-

vnawa Buddhist Monastery Nederland. 

De leden vinden dat de plek waar boed-

dhistische studie en beoefening wordt 

aangeboden een veilige plek moet zijn. 

Voor iedereen die Boeddhisme wil le-

ren of naar lezingen wil luisteren, me-

ditaties wil oefenen is dit een perfecte 

plaats. Er zijn duizenden volgelingen in 

meer dan 50 kloosters verspreid over 

de hele wereld. 

Op zondag kunt u getuige zijn 

van Sri Lankaanse dans, uitge-

voerd door kinderen. Voorts to-

neelstukken en Boeddhistische 

liederen. Ook kunt u informatie 

krijgen over de tempel en de me-

ditatieprogramma’s. Bij diverse 

kraampjes kunt u terecht voor 

maaltijden en versnaperingen. 

Meer info: Amal (06- 47054884) 

of Nandana (06-14573750)

’s-GRAVELAND- Op zater-

dag 10 juni kunt u meedoen 

aan een wandeling langs 

8 particuliere Historische 

Buitenplaatsen in ‘s- 

Graveland. 

Een unieke wandeling on-

der begeleiding van een gids 

langs de buitenplaatsen waar 

u normaal nooit komt: Trompenburg, 

Schoonoord, Sperwershof, Hilver-

beek, Wolfsbergen, Westerveld, Span-

derswoud en Berg en Vaart. 

Er zijn nog kaarten beschikbaar. De 

eerste wandeling vertrekt om 09.00 

uur vanaf Bezoekerscentrum Natuur-

monumenten. En daarna vertrekt elk 

kwartier een volgende groep. De wan-

deling duurt 4 uur: waarvan 1 uur 

wandelen, 2 uur toelichting en 1 uur 

bezichtiging tentoonstelling en pauze. 

Kosten € 15-;  voor kinderen (vanaf 14 

jaar, tenzij zeer geoefende loper) €7,50. 

Honden niet toegestaan, ook niet aan 

de lijn, geen buggies etc. Kaartverkoop 

uitsluitend via: 

www.natuurmonumenten.nl/wande-

lingbuitenplaatsen. 

www.natuurmonumenten.nl/wandelingbuitenplaatsen 

Wandeling Buitenplaatsen op 10 juni

Activiteiten

ANKEVEEN - De matrozen van het 

Ankeveens Havenloos Mannenkoor 

hopen u zeker te zien op het grote 

zee- en meezing festival ‘Nieuw 

Ankeveens Peil’ op zondagmiddag 

11 juni. 

Vanaf 12.00 uur tot ongeveer 17.30 

uur (of ietsje later) zal Ankeveen weer 

volop bruisen. Op maar liefst drie po-

dia (bij Restaurant Lekr, Theater De 

Dillewijn en een prachtpodium op de 

IJsbaan aan het Stichts End) zal er ge-

zongen worden door negen koren uit 

de wijde omtrek. Een zeemanslied met 

een kleine snik of een meezinglied 

voor iedereen. Of het nu de sluizen 

van IJmuiden of Sloop John B is : Het 

staat allemaal op het repertoire van de 

koren. Dat belooft een groot feest te 

worden! En al zijn we in An-

keveen Havenloos, we sluiten 

zeker af met ‘Het Kleine Café 

aan de Haven’. Met de organi-

satie van dit spektakel zijn vele 

Havenloze mannen al weken 

mee bezig en het kan ze niet 

snel genoeg 11 juni zijn.   

Havenloze Gerrit en 

Rob zijn er klaar voor

Groots Zee- en Meezing Festival

Fietsgilde ‘t Gooi 
Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zondag 4 juni de 

dagtocht Vechtstreek Zuid, vertrek om 

10.00 uur vanaf de Kerkbrink in Hilver-

sum voor het Museum. De Vecht is be-

roemd op zijn prachtige buitenplaatsen. 

Tijdens deze tocht vertelt de gids u over 

het ontstaan en de geschiedenis van deze 

plaatsen tussen Vreeland en Breukelen. 

Op woensdag 7 juni rijdt het Fietsgilde 

de dagtocht Gooi en Eemland, vertrek 

om 10.00 uur vanaf de Kerkbrink Hil-

versum (Museum). De tocht gaat door de 

dorpen Laren met aandacht voor het nog 

zichtbare weversverleden, Blaricum en 

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

dient zelf zorg te dragen voor een lunch-

pakket.

Meer informatie: www.fietsgilde.nl 

ANKEVEEN - Op zondag 11 juni orga-

niseert de Amsterdamse Lichtbond 

een Open Dag. Belangstellenden zijn 

tussen 10.30 en 16.00 uur welkom op 

het naturistenterrein ‘De Molen’, een 

eilandje in de Ankeveense Plassen.

Zo’n 1,9 miljoen Nederlanders recre-

eren ( wel eens ) bloot. In de sauna, 

op het strand of op een naturisten-

camping. De open dag is bedoeld om 

mensen kennis te laten maken met 

naaktrecreatie in verenigingsverband.

Het terrein De Molen is een dagrecre-

atieterrein op een idyllisch eilandje in 

de Ankeveense Plassen. Er zijn facili-

teiten als een groot natuurzwembad, 

sanitair, trampoline, jeu de boules-

banen en kinderspeelmaterialen. Het 

terrein biedt een veilige, besloten, rus-

tige plek om bloot ( gewoon ) te genie-

ten in de vrije natuur.

Uiteraard is deze open dag gratis te 

bezoeken. Terrein ‘De Molen’ ligt aan 

de N236, Loodijk 30, achter de molen 

in Ankeveen. Naast de molen is een 

ruime parkeerplaats en de aanlegstei-

ger met roeiboten van de ALB om van 

en naar het eiland te komen. Bij De 

Molen staan leden klaar om belang-

stellenden te verwelkomen en naar het 

eiland te roeien. Voor meer informa-

tie: www.alb-natursime.nfn.nl

Open Dag naturistenterrein De Molen

mahamevnawa@gmail.com; www.

mahamevnawa.n



Woensdag  mei 12 Weekblad Wijdemeren

Vrijdag 2 juni 2017

Hollandse avond
Een gezellige avond met heerlijke Hollandse meezingers. 

Live gebracht door Marco & Sandra Marché. En natuur-

lijk een lekker Hollands hapje erbij.

Het feest start om 21.00 uur en duurt tot 01.00 uur. 

U bent uiteraard ook voor deze tijd van harte welkom 

om te genieten van een heerlijk drankje met mooi weer 

heerlijk op ons terras aan de vecht.

Vanaf 1e pinksterdag zijn wij op de vrijdag, zaterdag en zondag geopend 

vanaf 11.00 uur. Kom allemaal heerlijk genieten van ons mooie plekje 

aan de vecht!

Café Die 2 ** Vreelandseweg 42 te Nederhorst den Berg ** 0614743277

aannemersbedrijf

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

KORTENHOEF- Hoewel iets buiten de gebruikelijke route van 

de Kunstroute ’s-Graveland tijdens de Pinksterdagen maakt 

Ria Berg met haar gerecyclede kunst al jarenlang deel uit van 

deze verzameling kunstenaars. 

“Ik maak al 40 jaar kunst” zegt Ria Berg in haar smaakvol inge-

richte woning aan de Fuikestee (parallel aan de Zuidsingel) in Kor-

tenhoef. “Het verzamelen en bewerken van afgedankt, wat vroeger 

Ria Berg trouwe deelnemer aan Kunstroute

Gerecyclede kunst aan de Fuikestee

Kunst

A.s. zaterdagavond zou u 

eens langs moeten gaan bij 

de Zanderij aan de Oude 

Meentweg. Daar zal Harry 

de Rooij vanaf 19.30 uur acht 

kerkuiltjes ringen. 

Marian en Dick ’t Hoen hebben 

in de loop der jaren van hun 

tuin een paradijsje gemaakt, 

met een beeldentuin, een fraaie 

paddenpoel, een bijenschans, 

vleermuizenkelder, enzovoort. 

Het is nu met recht Buiten-

plaats De Zanderij, met een 

mix van cultuur en natuur. Nu 

houdt Dick niet van stilzitten, 

dus staat er sinds een drietal 

jaren een mini-kerk-

torentje waar de fami-

lie Kerkuil zich heeft 

gevestigd. Een rustige 

plek waar een ideale 

biotoop is voor uilen, 

want het barst er van 

de muizen. Dat is hard nodig, 

want een jong verorbert zo’n 

3 muizen per dag. In het eer-

ste jaar waren er vier jongen in 

het nest, vorig jaar vijf stuks en 

recent zijn er maar liefst acht 

(!) jongen uit het ei gekropen. 

Goed voor 24 muizen per dag. 

Nu kunnen pa en ma Kerkuil 

het voeden wel langzaam op-

bouwen, want het eerste jong 

zag ruim 4 weken geleden voor 

het eerst daglicht en de laat-

ste leeft pas een week op deze 

mooie plek.  Harry de Rooij 

zal de uiltjes zaterdagavond 

ringen. U bent van harte wel-

kom om dat te bekijken, zon-

der hond. En graag op de fiets 

of te voet. De Zanderij, Oude 

Meentweg 2; Hilversum. 

Kerkuiltjes ringen 
op De Zanderij

waardeloos materiaal heette, is 

mijn passie. Ik maak er mooie 

objecten van en daarnaast vind 

ik het een mooi principe om 

spullen her te gebruiken. Naar 

mijn mening leven we teveel 

in een weggooimaatschappij” 

zegt de 80-jarige. Zonder teveel 

te willen preken, probeert de 

kunstenares haar zelfgemaakte 

kunstwerken te voorzien van 

een boodschap. In de gang 

hangt een oud toetsenbod met 

felle kleuren, alleen het pauze-

knopje is onaangetast. Dat zegt 

genoeg. In een strak glazen 

kader heeft ze talloze verpak-

kingsonderdeeltjes verzameld. 

Op het oog alleen maar een 

mooi vorm gegeven verzame-

ling, maar geheel opgebouwd 

van zinloze tuutjes, dopjes, 

stripjes van kunststof. Of die 

opvallende tas met lap-

jes en draadjes in bonte 

kleuren omringd door 

kippengaas getiteld 

‘Stof tot nadenken’. Ria 

verzamelt, waar ze ook 

komt, oude materialen als dy-

namo’s, schroeven, filters, slo-

ten, ventilatoren, hoe roestiger 

hoe mooier. Maar ook karak-

teristieke klompen hout of jute 

zakken, fietszadels, stukken 

leer of lege blikjes laat ze niet 

liggen. “Soms laat ik het maan-

den, zelfs jaren liggen. Dan 

opeens komt het idee. Het gaat 

om de combinatie, dat creatieve 

moment, om van die verschil-

lende materialen een object te 

maken. Soms verrassend mooi. 

Zoals dat klassieke fietszadel 

dat met metalen ossenhoef-

jes op een bewerkt stuk hout 

de uitstraling van een portret 

heeft. “Het is altijd druk in mijn 

hoofd” vervolgt Ria “Ik ben al-

tijd alweer bezig met een nieuw 

kunstwerk. Ik voel een enorme 

drang om iets te creëren.” Plas-

tic soep in de zee, pingpongbal-

len, medicijnenstrips, Ria weet 

er wel raad mee, om het op in-

ventieve manier om te vormen 

tot een fraai kunstwerk. Ook 

maakt ze sieraden en abstracte 

schilderijen. 

Ria Berg; Kunstroute ’s-Grave-

land; 4 en 5 juni; 11- 17 uur; 

Fuikestee 19, Kortenhoef. 

De Hilversum Hurricanes 

hebben het zich onnodig las-

tig gemaakt zaterdagavond 

in de wedstrijd tegen de 

Leiden Lightning. 

Op eigen veld werd er verloren 

met 14-16. Na een sterke ope-

ningsdrive zette de Hurricanes 

de wedstrijd vroeg naar eigen 

hand. Na een goede run van 

Mani Blijd kwamen de Hil-

versummers een touchdown 

voor; 7-0. 

Het was vooral een wedstrijd 

geheerst door de verdediging. 

Zowel de verdediging van de 

Hurricanes als van de Leiden 

Lightning gaven weinig ter-

rein toe, waardoor de rust-

stand niet verder kwam dan 

7-0. Na drie kwarten gedo-

mineerd te hebben, gaven de 

Hurricanes de wedstrijd in het 

laatste kwart helemaal weg. 

Eerst werd de bal op de vierde 

down over de punter gesnapt 

wat resulteerde in een safety 

van 2 punten. Hierna wist 

Leiden tot twee keer toe een 

touchdown te scoren, door de 

lucht en over de grond. Hier-

door kwamen de Hurricanes 

snel op 7-16 achter. Met de tijd 

die resteerde wist quatreback  

Maurice Tielen, zijn receiver 

Christiaan van der Meer nog 

te vinden voor een aansluiting 

met Leiden; 14-16. Er was ech-

ter geen tijd meer om de ach-

terstand ongedaan te maken. 

11 juni spelen de Hurricanes 

hun laatste competitiewed-

strijd, thuis tegen de Arnhem 

Falcons. Deze moet gewonnen 

worden om alsnog een playoff 

plek veilig te stellen. 

Hurricanes playoff plek in gevaar
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Koter & Groter Café
Elke eerste woensdagochtend van de 

maand is er ’t Koter & Groter Café op 

Julianaweg 11A (bij Thuizbij kinderop-

vang). Het Koter & Groter Café is een 

ontmoetingsplek voor (aanstaande) ou-

ders en hun kinderen uit Kortenhoef en 

omgeving. Iedereen is van harte welkom 

tussen 9.30 en 11.30 uur. Op woensdag 

7 juni is er een gastspreker van het Rode 

Kruis aanwezig die meer komt vertellen 

over de cursus kinder-EHBO. Je kunt 

dan ook een kortingscode krijgen voor 

een cursus die speciaal voor ons wordt 

georganiseerd op woensdagavond 21 en 

donderdagavond 29 juni (19.30 – 22.30 

uur). Meer info: www.koterengrotercafe.

nl of de Facebookpagina @koterengro-

tercafe.

HILVERSUM- Na de 9e editie van 

de Grasbaandraverijen staat het zo 

langzamerhand vast dat deze wed-

strijden een vaste plaats hebben ver-

overd op de Evenementenkalender 

van ’t Gooi. Duizenden verdron-

gen zich op de woensdag vóór 

Hemelvaart voor de kassa’s op de 

Hilversumse Melkmeent.

Zon, strijd en gezelligheid, het kon 

haast niet beter. Voorzitter Tom van 

Eijden van de stichting die het allemaal 

op touw zet, straalde van oor tot oor. Dit 

jaar verliepen de races vrijwel foutloos, 

veel starts in één keer, geen ongelukken 

en weinig protesten. Jammer alleen dat 

er bij de duo-sulky’s een slordigheidje 

binnen sloop. Bij de start ontbraken 

drie bijrijders van het team Chalet.nl 

dat op 1 juni van geen opgeven weet en 

meedoet aan Alpe d’Huzes, een klim-

tocht per fiets of te voet voor het goe-

de doel (KWF). Zo moesten Marjan 

Holdinga, Ingrid van Rijn en Yvonne 

Sikking machteloos aan de zijlijn toe-

kijken hoe willekeurige invallers naast 

de pikeurs mee raceten. Gelukkig won 

Tanja Rademakers naast Rob de Vlie-

ger op Chubby Bobber overtuigend. 

Diezelfde De Vlieger had trouwens een 

glorieuze middag, want hij kreeg ook 

de Prijs van de Gemeente Hilversum 

uit handen van burgemeester Broertjes. 

In een spannende finale liet Henley fa-

voriet Dayenne Lane en outsider Axel 

Cartouche achter zag. Bij de koers om 

de Anky van Grunsven Mini Bokaal, 

met 19 pony’s voor een karretje, viel 

het verschil in afstand erg op. Winnares 

Liz van Brederode met Topper haalde 

die 40 meter snel in, maar voor Fleurtje 

met jeugdpikeur Quincy Vader was die 

180 meter verschil iets teveel van het 

goede. 

Anky 

Een Hilversumse grasbaanrace zonder 

speaker Hans Sinnige is ondenkbaar. 

In rap tempo somt hij de fantasierijke 

namen van de paarden op, zonder hem 

zou je niet weten welk paard waar rent. 

Bovendien is hij een kenner van het 

paardenwereldje die vrijwel alle ins en 

outs van man en paard weet op te le-

pelen. Bij deze 9e jaargang waren zijn 

rappe teksten, vooral ‘halverrwege’ de 

laatste bocht, weer een onmisbare lei-

draad voor de vele 

nieuwkomers. 

Helaas was de pre-

sentatie van Anky 

van Grunsven 

van minder ge-

halte. Dat lag niet 

aan de Olympisch 

kampioene dressuur die geschiedenis 

schreef met drie gouden plakken. Nu 

heeft ze zich toegelegd op een vorm 

van western rijden. In een half uurtje 

liet ze dat zien in een ‘reining clinic’. De 

spectaculaire stops en draaiingen kwa-

men niet uit de verf, omdat het geluid 

niet goed werkte. Anky’s onmisbare 

uitleg kwam later via een handmicro-

foon, maar met één hand moest zelfs 

deze ervaren amazone zich inhouden. 

Het publiek dat alleen op de komst van 

Anky was afgekomen, werd uiteraard 

niet teleurgesteld. 

Sfeer

Het loont ook de moeite om eens een 

kijkje te nemen in het rennerskwartier. 

Een heerlijke geur komt je tegemoet. 

Nu eens geen kibbeling, saté, patat en 

bier, maar een landelijke mix van paar-

Zon, strijd en gezelligheid 
bij Grasbaankoersen

den, stro, poep, pies, zweet en leer. Dit is het 

buitenleven pur sang. Het is een druk ge-

doe met borstelende grooms, warm lopen-

de dravers, kolossale trailers en pikeurs in 

kleurrijke pakken die de laatste nieuwtjes 

met elkaar uitwisselen. Rond de baan hangt 

een beetje de sfeer van een kermiskoers. 

Bijna iedereen maakt van de gelegenheid 

gebruik om een gokje te wagen, dat kan op 

verschillende manieren. Gelukkig staat in 

de fraaie presentatiegids precies uitgelegd 

wat het verschil is tussen een ‘winnend’, 

‘duo’, ‘plaats’, ‘trio’ of ‘kwartet’.

Kortom, de grasbaanraces op de weilan-

den van de Meentboerderij van Maartje en 

Harm Jansen zijn niet meer weg te denken 

aan de rand van Wijdemeren.  

Tijdens de Grasbaanraces in de 

Hilversumse Meent op 24 mei, waar-

op ook Anky van Grunsven een de-

monstratie gaf, is speciale aandacht 

gegeven aan Alpe d’HuZes. 

Om geld op te halen voor de kanker-

bestrijding is een loterij georganiseerd, 

die was gekoppeld aan de Duo Race. 

Met een lot kon je wedden op het win-

nende paard en maakte je kans op hele 

mooie prijzen. De winnaar van de Duo 

Race was paard 4 met bijrijder Tanja 

Rademakers. Uit melkbus 4 zijn de vol-

gende prijswinnaars getrokken:

1e prijs: diner voor 2 personen in Res-

taurant De Lage Vuursche: lotnummer  

0779. 2de en 3de prijs: dinerbon van 50 

euro in Restaurant de Loodijk: lotnum-

mers 0755 en 1764. 4de prijs: 1 doos 

Prosecco Superiore Valdobbiadene: 

lotnummer 1656. 5de prijs: Airco- en 

zomercheck bij Combi Auto’s: lotnum-

mer 0696. 6de prijs: APK en zomer-

check bij Combi Auto’s: lotnummer 

0915. 7de prijs: Kappersbon van Hair 

and Bijouterie in Ankeveen: 0026.

8e, 9de, 10de en 11de prijs: Etagère van 

Jamie Oliver: lotnummers 0132, 1668, 

0881 en 1560.

Als u winnaar bent van de prijzen, 

stuurt u een mail naar gerardkoelink@

gmail.com met uw naam en telefoon-

Loterij Alpe d’HuZes op de Grasbaan

KORTENHOEF - Het beloofde voor de 

mens een prachtzaterdag te worden 

met strak blauwe lucht en hoge tem-

peraturen. Dit is voor de duiven van 

de leden van de Plassenjagers echter 

geen lekker weer en vooral niet als 

je ook nog ongeveer 435 km. moet 

vliegen in dit weer. 

Een aantal liefhebbers had van te voren 

al besloten om niet mee te doen. Ge-

lukkig konden de duiven op zaterdag al 

vroeg los, om 6.30 uur gingen de man-

den open. De overwinning ging deze 

keer zeer verrassend naar Hans Nielen. 

Niemand had van te voren op hem ge-

rekend, omdat het dit hele seizoen nog 

niet erg wil met zijn duiven. Maar zijn 

laat jong van verleden jaar verraste ook 

hem. Om 11.50.06 uur stoof hij over 

de aankomstantenne alsof hij ach-

terna gezeten werd. Daarna begon het 

wachten want de duiven hadden het 

zwaar, langzaam druppelden de duiven 

binnen. De tweede prijs was voor Jan 

Reichholdt. Je kunt merken dat de af-

stand wat verder wordt en de vluchten 

zwaarder, dan komen de duiven van 

Jan in hun element. Op plaats 3 vin-

den we de comb. v. Huisstede. Eigenlijk 

hadden ze wat vroeger kunnen zitten 

maar de duif ging op de dakkapel zit-

ten en wilde niet naar beneden komen. 

Enrico Koene, weer prima hersteld 

van zijn eerste dotteroperatie, klokte 

om 12.16 uur de 15e prijs. Adriaan de 

Bruin. Adriaan dacht een hele vroege 

duif te draaien, maar dit bleek echter 

een duif te zijn die na een jaar ineens 

weer thuis kwam. 

Gelukkig zijn `s avonds en de vol-

gende morgen bijna alle duiven weer 

thuis gekomen van deze zware vlucht. 

Maar met een goede verzorging zijn ze 

zo weer in staat om volgende week de 

strijd weer aan te gaan. 

PV De Plassenjagers

Hans Nielen verrassende winnaar

Sport DOOR: HERMAN STUIJVER

Ook de Monté- koers met 10 dames 

en één heer staand in het zadel stond 

op het programma

nummer. We nemen contact met u op voor 

het overhandigen van de prijs. 

Gerard Koelink (links) en Sach Jansen 

zijn blij met Anky van Grunsven
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Al weer voor het 19e jaar dit jaar onder tro-

pische omstandigheden, het traditionele 

afsluitende jeugdtoernooi gehouden op 

Meerzicht. Zoals ieder jaar was het uitstekend 

georganiseerd door de toernooicommissie. 

Naast de vele wedstrijden waaraan alle jeugd-

teams van Nederhorst en teams van 16 andere 

verenigingen aan deelnamen ging de belangstel-

ling vooral uit naar wie de beste junior, pupil, 

scheidsrechter, e.d. zou worden. Daarvoor een 

spannende finale van de Multinal Group Penalty 

bokaal. Zes pupillen hadden zich via de voorron-

den geplaatst voor de grote finale. Drie spelers 

eindigden met ieder 3 treffers. Uiteindelijk wist 

Cas Wewer de grote bokaal in ontvangst nemen. 

Na de barbecue van slager Han Janmaat de prij-

zenregen. Ieder jeugdlid had een lot gekregen 

waarmee er een fiets gewonnen kon worden. 

Maaike Snapper werd de gelukkige. In wille-

keurige volgorde nu de categorie winnaars, als 

‘Pupil van het jaar’ werd Ties Janmaat, speler van 

JO11-1 gekozen, ‘Junior van het Jaar’ werd Job 

van Wijk van de JO19-1 en ‘Keeper van het Jaar’ 

werd Rick Willig uit JO13-2. Voor het eerst dit 

jaar ook de ‘Speelster van het Jaar’. Sharon Wen-

neker werd hier de winnaar. De scheidsrechter 

van het jaar werd maar liefst een vijftal t.w. Jacco 

Vrijhoef, Ismail Akchich, Jonathan Schols, Ryan 

Vrijhoef en Tom Wewer. Het team van het jaar 

werd de JO11-1 die een prachtig seizoen in de 1e 

klasse ook met een kampioenschap bekroonde. 

Tenslotte niet het minst belangrijk werden Ger-

jen Binnekamp en Jacob Scherpenhuyzen be-

kroond met de titel ‘Leider van het Jaar’.

Senioren

Nederhorst -2 moest als enige nog voor de com-

petitie aantreden. In Utrecht onder de rook van 

het FC stadion werd er in de laatste wedstrijd 

van het seizoen van Kampong verloren.  

Voor info: zie www.vvnederhorst.org 

Voetballen in Nederhorst

Jeugdtoernooi groot succes

Sport DOOR:  HAD VAN BENSCHOP EN MARC DEGEKAMP

Afgelopen week wist de JO11-2 als negende 

en laatste team van de vereniging het kampi-

oenschap binnen te halen. De laat geplande 

inhaalwedstrijd uit bij Loosdrecht werd met 

0-1 gewonnen en daardoor was het onbereik-

baar voor de andere teams in de competitie. 

Jeugd op reis

Komend weekeinde vertegenwoordigen diverse 

jeugdteams de vereniging op een internationaal 

toernooi. De JO17-1, JO15-1 en JO15-2 spelen 

samen op het toernooi in Hattem. De JO12-

1 neemt deel aan de Maastricht Trophy. Een 

mooie meerdaagse afsluiting van het seizoen 

2016-2017.

Werkzaamheden kantine

Zodra het kon (na het vorige toernooiweekein-

de) zijn de vrijwilligers gestart met het vervan-

gen van de kozijnpuien en het plaatsen van een 

nieuwe toegang tot de kantine. De zomerstop zal 

gebruikt worden voor nog een aantal aanpassin-

gen, zodat we qua faciliteiten na de zomer klaar 

zijn voor het nieuwe seizoen.

Voorbereidingen nieuw seizoen

Het huidige seizoen is nog niet eens afgelopen, 

maar de blik is al gericht op het volgende. Tea-

mindelingen, teamopgaven voor de KNVB-

competities, trainingsveldindeling en het voor-

bereidingsprogramma voor de selectie, alles is al 

in gang gezet en/of al gedaan. 

Wijdemeren Beach Event 2017

Als onderdeel van de 7e editie van het Wijde-

meren Beach Event (23 tm 25 juni) organiseert 

de club op zondag 25 juni het beach footvolley. 

Opgeven kan via de site van het event: wijdeme-

renbeach.nl. 

Voetballen in ’s-Graveland 

JO11-2 laatste kampioen 
van het seizoen

Niet alleen werd aanvoerder Jesse van 

Huistede met VV Nederhorst kampioen van 

de 4e klasse, ook won hij voor de 2e keer de 

prijs van Topscorer Gooi en Eemland. 

Uit handen van sportredacteur Bert- Jan van 

Oel van de Gooi- en Eemlander ontving hij de 

trofee voor zijn 42 goals dit seizoen. Hier op de 

foto met jong-

ste broer Sa-

muel die ooit 

in de voetspo-

ren hoopt te 

treden van 

grote broer. 

Jesse topscorer 
Gooi en Eemland

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

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50
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Parkinson Café
Op donderdag 15 juni is er weer een 

Parkinson Café om 14.30 uur. Nu staat 

‘de laatste fase van het leven’ op het pro-

gramma. Margriet de Jong en Anky van 

Perdijk komen vertellen welke voor-

zorgsmaatregelen men kan nemen voor 

je daar te oud of te onbekwaam voor 

bent.  Adres: Amaris Theodotion, Werk-

droger 1, 1251CM Laren (Ridderzaal). 

Meer info:  www.parkinsoncafelaren.nl

Lekker zeilen, wrikken, kampvuur, spelle-

tjes. Drie dagen genoten de zeeverkenners 

van scouting Klaas Toxopeus onder leiding van Auke, Patrick 

en Sander van een kamp bij WSV De Spiegel aan de Spiegelplas. 

Wijdemeren in Beeld

Voorlaatste pagina

KORTENHOEF- Ook dit jaar wordt in 

Kortenhoef, onder auspiciën van de 

SGWB (Sticht Gooise Wandelsport 

Bond), weer de avondvierdaagse ge-

organiseerd. 

Deze is van dinsdag 13 t/m vrijdag 16 

juni. Met medewerking van Natuur-

monumenten en het Goois Natuurre-

servaat kunnen we alle avonden door 

de mooie natuurgebieden rondom ons 

dorp lopen. De wandelingen van 5 of 

10 kilometer worden voornamelijk 

uitgezet in het bosgebied. 

Inschrijving 

Op woensdag 7 juni kunnen zowel 

groepen als individuele lopers zich 

tussen 19.00 en 20.30 uur inschrijven 

bij sporthal De Fuik in Kortenhoef. De 

kosten zijn € 5,- per loper. Op maan-

dag 12 juni vindt de na-inschrijving 

plaats. Eveneens bij De Fuik van 19.30 

– 20.30 uur. Dan zijn de kosten € 7,-. 

NB: Op de eerste loopavond wordt niet 

meer ingeschreven.

Starttijden

Vanaf het parkeerterrein bij De Fuik 

start op de eerste drie avonden de 10 

kilometer om 18.15 uur en de 5 kilo-

meter om 18.30 uur. Wij verzoeken 

iedereen ca. 15 minuten voor de start 

aanwezig te zijn. Op de laatste avond is 

de starttijd voor de 10 kilometer onge-

wijzigd, maar vertrekt de 5 kilometer 

tussen 19.00 en 19.30 uur. Dit om het 

defilé goed te laten verlopen.

Route defilé

Het defilé is op vrijdag 16 juni, waarbij 

de lopers rond 20.00 uur via de Kwa-

kel bij de hoek van de Kerklaan aan-

komen. Hierna vervolgen wij de tocht 

onder begeleiding van muziek naar 

sporthal De Fuik via de Krabbescheer, 

Dodaarslaan, Lepelaarslaan, Reiger-

laan en Zuidsingel.

Hulp is welkom

Mocht u willen helpen bij het organise-

ren of bij de uitvoering van de avond-

vierdaagse dan horen wij dit graag. U 

kunt dan contact opnemen via mail-

adres pluijer@live.nl. Ook voor andere 

vragen kunt u hier terecht. Meer infor-

matie vindt u op onze Facebookpagina 

Avondvierdaagse Kortenhoef. Like de 

pagina en blijf zo op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen.

Loop mee met Avondvierdaagse 
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Nieuws Club 4711
Uitslag + stand lente-

competitie biljarten 

(maandag-poule)

22 mei: Mw. D. Giavarra 

(4 pt.), J. van Greuningen 

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

pt.), W. Clements (1 pt.), M. Verlaan (1 

pt.). Stand aan kop: M. Zieleman 6-16, 

Mw. D. Giavarra 6-15, J. van Greuningen 

6-15

Uitslag maandtoernooi biljarten

27 mei: 1. R. Boelhouwer & J. van Wijnen 

& M. Zieleman (10 pt.), 2. J. van Greunin-

gen & C. UitdenBosch & M. Verlaan (4 

pt.), 3. M. Boelhouwer & Mw. D. Giavarra 

& M. v.d. Velden (4 pt.)

Thuis-programma deze week

Maandag 29 mei 19.30 uur: lentecom-

petitie biljarten, donderdag 1 juni 19.30 

uur: zomertoernooi biljarten, zaterdag 3 

juni 16.00 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

Kort nieuws

Behoefte aan een regelmatig bezoekje, een 

wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@hu-

manitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op donderdagavond 

om 19.30 uur bij Bridgeclub Wijdeme-

ren; locatie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131 of www.bcwijdemeren.nl



Woensdag  mei 16 Weekblad Wijdemeren


