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WIJDEMEREN- Na urenlang debat-

teren in de commissie Ruimte en 

Economie bleek de weerstand te-

gen de bouw van 12 seniorenwo-

ningen aan het Ankeveensepad in 

Nederhorst den Berg onverminderd 

krachtig. VVD, D66 en De Lokale 

Partij schoten het bouwplan af, 

terwijl coalitiepartijen CDA, PvdA/

GroenLinks en Dorpsbelangen voor-

zichtig afwachten wat de officiële 

zienswijzen zullen opleveren.

DOOR: HERMAN STUIJVER

Als wethouder Betske van Henten het 

plan ter inzage legt, kunnen inwoners 

altijd nog reageren met een zgn. ziens-

wijze, een officieel bezwaar dat tijdens 

een hoorzitting zal worden afgewogen. 

D66- raadslid Nanne Roosenschoon 

zei fijntjes dat er al 2000 zienswijzen 

waren, daarmee wees hij op de ruim 

2000 handtekeningen die in Neder-

horst den Berg waren verzameld. So-

rel Hidding overhandigde de stapels 

papieren namens de Vrienden van het 

Ankeveensepad, waarbij er ook nog 

meer dan 200 internetondertekenaars 

waren. Ze twijfelde aan het oordeel 

van ‘de wijze mannen’ in de commis-

sie. Volgens haar moet de wens van de 

inwoners van het Vechtdorp gevolgd 

worden, die willen ‘geen stenige straat’ 

in een natuurgebied. 

12 seniorenwoningen

Vooraf gaven architect Van Rosmalen 

en projectleider Smeijer van woning-

corporatie Gooi en Omstreken een 

korte presentatie van het plan dat voor-

ziet in 12 levensloopbestendige senio-

renwoningen van 70 m2. Waarbij alle 

voorzieningen zich op het grondop-

pervlak bevinden en waar tussen de zes 

blokken van twee nu meer doorzicht is. 

Smeijer benadrukte nogmaals de grote 

behoefte aan sociale huurwoningen. 

Later voegde de wethouder eraan toe 

dat ze veel verwachtte van het door-

stromen, dat zou zomaar ’30 gelukki-

gen’ een woning kunnen opleveren. Bij 

de toewijzing zullen namelijk Bergers 

die een sociale huurwoningen achter 

laten voorrang krijgen.

NIMBY

Namens de ouderenbonden ging Cor 

Koster in op de bezwaren. Hij gaf die 

‘een hoog NIMBY- gehalte’ (Not In My 

Back Yard –red.) van bewoners van de 

tegenover gelegen Vaartweg die zelf in 

een natuurgebied wonen. Voorts vond 

hij de natuurbeleving een relatief be-

grip op een plek die vroeger een bag-

gerdepot was. De handtekeningen wa-

ren zijns inziens verkregen op foutieve 

informatie. Het gaat niet om 22 wo-

ningen zoals men beweerd had en de 

Raad van State had eerder negatief ge-

oordeeld over de procedure, niet over 

de natuurwaarde. “In Wijdemeren is de 

wachttijd op een sociale huurwoning 

10,3 jaar” zei Koster die wees op slechts 

27% sociaal in onze dorpen tegenover 

44% landelijk. Een krachtig signaal om 

te kiezen voor een kleinschalig pro-

ject. Dat vond ook de heer Jansen van 

de FNV-Senior die sprak van ‘een ge-

droomd plan’, goedkoop bouwen om in 

de toekomst bestand te zijn tegen een 

‘tsunami van ouderen’. 

Vijf tegen

Het aantal insprekers tegen het bouw-

plan weerspiegelde de stemming in 

Nederhorst den Berg. Uit een korte 

onafhankelijke enquête was gebleken 

dat 66% van de 404 Bergers boven de 18 

jaar dit ‘geen goed plan’ vond, 15 % wel en 

15% was neutraal. Edwin Brugman was het 

scherpst, hij veroordeelde de ‘NIMBY- ver-

dachtmaking’ en noemde de bestemming 

wel degelijk ‘natuur’. Bovendien was er te 

weinig rekening gehouden met alternatie-

ve bouwlocaties die er wel degelijk waren. 

Minstens even ernstig leek zijn beschuldi-

ging dat een ambtenaar van de gemeente 

onder één hoedje speelde met een onder-

zoeksbureau en een Bergse lobbyist vóór 

het plan. Voorzitter Nienhuis verwees deze 

aantijging naar de klachtencommissie van 

de gemeente. De heer Knijff was boos over 

het feit dat hij van eigenbelang werd ver-

dacht alsof hij als burger niet voor zichzelf 

mag opkomen, mevrouw en meneer Neu-

teboom meenden dat zelfs een ex-bagger-

depot zich kan ontwikkelen tot nieuwe na-

tuur.                            Lees verder op pagina 3

Ouderenbonden ‘Baggerdepot is geen natuurgebied, noodzaak onomstotelijk’

Veel weerstand tegen woningen Ankeveensepad

WIJDEMEREN – Vorig jaar won 

Anneke Hilhorst de 1e prijs voor 

Wijdemeerders. Wie daagt haar 

dit jaar uit? Voor iedereen uit 

Wijdemeren en omgeving, die van 

taal houdt en zin heeft in een onder-

houdende avond is er op vrijdag 3 

maart het 2e Wijdemeers dictee.

U krijgt de kans om uw kennis van de 

Nederlandse taal te testen. U kunt mee-

doen aan de wedstrijd maar ook voor 

uw plezier. In dat geval kijkt u uw eigen 

dictee na en ziet niemand hoeveel of 

hoe weinig fouten u hebt gemaakt. Bij 

de wedstrijd zijn leuke prijzen te win-

nen. Voor dictee-professionals is er een 

buiten categorie met een aparte prijs.

Het dictee met Wijdemeerse elementen 

is al klaar, meldt Herman Stuijver, eind-

redacteur van het Weekblad Wijdeme-

ren. “Het is 10 woorden korter dan 

vorig jaar en ik denk ook iets eenvou-

diger, althans dat hoop ik. Ik denk dat 

een foutloze uitslag deze keer mogelijk 

is.” Het dictee is gescreend door de site 

Voutje.nl dat zeer tevre-

den was over de inhoud 

en de spelling. 

Het 2e Wijdemeers Dic-

tee wordt georganiseerd 

door de Bibliotheek Gooi 

en meer in samenwer-

king met het Sociaal Cul-

tureel Centrum, Blijklaan 

1 te Nederhorst den Berg. 

Daar kunt u ook terecht 

op 3 maart a.s. 

Aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 

19.30 uur; deelname kost € 5,00; aan-

melden aan de balie of nederhorst-

denberg@bibliotheekgooienmeer.nl. 

U kunt zich ook opgeven bij Gretha 

Jager van het SCC: jagerkui@xs4all.nl; 

tel. 06 -155 82 425. 

Doe mee aan het 2e Wijdemeers Dictee

BEZORGERS GEZOCHT!!

Het Weekblad Wijdemeren is op zoek 
naar bezorgers  voor ’s-Graveland en Kor-
tenhoef.
Het bezorgen van het Weekblad Wijdeme-

ren is slechts 1 x per week.

Lijkt het je leuk om dit te doen? Neem dan 

z.s.m. contact op met: 06-13667848

Weekblad Wijdemeren

De Vrienden van het Ankeveensepad over-

handigden meer dan 2000 handtekeningen 

tegen het bouwplan seniorenwoningen (foto: 

Douwe van Essen//WWK) 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 26 febr.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker en W. Balk.
 Wo. 1 maart: 19.00 uur: W. Balk.
◗ St. Martinus     
 Wo. 1 maart: 19.00 uur: 
 L. Wenneker.
◗ OLV Hemelvaart 
 Geen opgave ontvangen.

Verzorgingshuizen 
◗ De Kuijer 
 Wo. 1 maart:  11.00 uur:  
 J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 26 febr.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk,
 Wo. 1 maart: 19.30 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 26 febr.: 10.00 uur: 
 Ds. P. van Gilst.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 26 febr.: 10.00 uur:  
 Drof. dr. F.G. Immink.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 26 febr.: 09.30 uur: 
 Ds. N. Raadgever.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 26 febr.: 11.00 uur:
 Greteke de Vries 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 26 febr.: 10.00 uur:
 H.P. Stolk
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 26 febr.: 10.00 uur:
 Ds. Dirk Griffioen 
 16.00 uur  ds. J.W. Veltkamp. 

Aanleveren van tekst
In Word (doc bestand) opsturen voor 
vrijdag16.00 uur en voor de week-
endactiviteiten is de sluitingstijd: 
zondag 20.00 uur. 

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 23 feb. 08.30 u. Muziek kennismakingsdag kinderen BMOL, ’t Akkoord, K’hoef
vr. 24 feb. 17.00 u. Kindercarnaval Schuimlikkers Wapen van Ankeveen
vr. 24 feb. 20.00 u. ALV Historische Kring NdB Bergplaats, NdB.
vr. 24 feb. 20.00 u. Kroegentocht Turft rappers Start Bollie Blooper
vr. 24 feb. 20.00 u. Orgelconcert NH Kerk ‘s-Graveland
vr. 24 feb. 20.00 u. Filmhuis Loenen Rijksstraatweg 139 Loenen
vr. 24 feb. 20.15 u. Stabat Mater, door Camerata OLV Hemelv.kerk. N’horst
za. 25 feb. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 uur) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 25 feb. 14.00 u. Ontdek de buitenplaatsen, wandelen Bez.centr. NM, ‘s-Graveland
za. 25 feb. 20.00 u. Groot Carnaval Turft rappers Hofpaleis ’t Akkoord, K’hoef
za. 25 feb. 21.00 u. Carnavalsbal Schuimlikkers Wapen van Ankeveen
zo. 26 feb. 14.00 u. Optocht Turft rappers, kindercarnaval Hoek Kwakel/Kerklaan, K’hoef
zo. 26 feb. 15.00 u. Concert Ensemble Lumaka Jagthuis, Middenweg 88, NdB.
zo. 26 feb. 16.00 u. Afzakkersbal Schuimlikkers Wapen van Ankeveen
di. 28 feb. 19.30 u. Ontwerpen nieuwe democratie Atelier Art-to-Join, K’hoef
wo. 01 mrt 20.00 u. CDA over Duurzaamheid in praktijk Kantine SVS, Kinineln. 1, Gr.
vr. 03 mrt. 20.00 u. Tweede Wijdemeers Dictee Soc.Cult. Centrum, NdB. 
za. 04 mrt. 20.15 u. Concert Vriendschapskring  De Dillewijn, Ankeveen
zo. 05 mrt 10.00 u. Wijdemeren Glow badminton De Fuik, Kortenhoef
zo. 05 mrt. 15.00 u. D3D jamsessie De Drie Dorpen, Ankeveen
za. 18 mrt. 20.15 u. Concert Amarone Ensemble Willibrordkerk, NdB. 

Activiteiten agenda

Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) opsturen voor 

vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. Foto’s aanleveren als  JPG bestand, let op de 

beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

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
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Politiek DOOR: SASKIA LUIJER

Uitleg van Ron van ‘t Veer

NEDERHORST DEN BERG – Woensdag 

15 februari sprak de bewonersver-

eniging Horstermeerpolder over 

het natuurplan dat de provincie 

Noord-Holland heeft opgesteld om 

de Natura 2000 doelen te behalen. 

De leden gaven nog geen volmon-

dig akkoord, maar beoordeelden 

het voorstel wel als ‘het beste alter-

natief’. 

Vanuit Natura 2000, het Europese net-

werk van beschermde natuurgebieden, 

is de provincie Noord-Holland verant-

woordelijk voor het behoud en herstel 

van de biodiversiteit in de Horster-

meerpolder. Om voor dit gebied een 

natuurplan op te stellen, heeft zij on-

derzoek laten doen door het ecologisch 

advies & onderzoeksbureau Van ’t Veer 

en de Boer. Tijdens de ledenvergade-

ring van de bewonersvereniging pre-

senteerde Ron van ’t Veer in het Nera 

gebouw het gehele plan. Gebaseerd op 

historisch materiaal kwam hij met een 

ontwerp om de Horstermeer gevari-

eerder in te richten. Een plan waarin 

de Natura 2000 doelen inpasbaar zijn 

en waarmee de kwaliteit van de natuur 

wordt verbeterd.

Drie hoofdpunten

Van ’t Veers voorstel bevatte drie 

hoofdpunten, met als eerste een open 

polderlandschap in het noorden van 

het gebied. Een lange strook langs de 

oude oeverrand dat hoofdzakelijk uit 

agrarische grasland bestaat. Zijn twee-

de suggestie was om rond het Nera ge-

bouw een halfopen en gevarieerd cou-

lisselandschap te creëren. Om daar de 

toenemende bebossing terug te drin-

gen en plaats te maken voor open ruig-

tevelden, bestaande uit bloemennatuur 

en grasland. In zijn derde punt zat de 

crux, want ten zuiden van de Nera wil 

men nieuwe oeverlanden aanleggen. 

Een zone van natte, vochtige en droge 

rietlanden met kleine stukken laag-

veenbos. De motivatie hiervoor is dat 

een groot oppervlak aan rietvelden (20 

hectare) gecombineerd met het water 

van de Kortenhoefse Plassen kansen 

biedt voor rietvogels. Vooral voor zeld-

zame reigersoorten als de 

purperreiger. Om deze 

natte rietlanden te reali-

seren zijn er twee opties: 

of in dit deel het water-

peil verhogen, of door te 

werken met grondverzet. 

Daarbij benadrukte Ron 

van ’t Veer dat het geen plas-drascon-

structie is, maar dat de ondiepe kwel-

stroom wordt gebruik om de grond 

natter te maken bij de oever.

Peilen van de leden

Het bestuur zag wel mogelijkheden in 

het plan, maar peilde tijdens de verga-

dering de mening van de leden. Voor-

zitter Leon Smits lichtte toe dat het 

vastgestelde conserverend peilbesluit 

leidend was en dat men dus niet zal in-

stemmen met een peilverhoging en ex-

tra kwel. Maar hoe keek men aan tegen 

de vernatting van het zuiden op een 

alternatieve manier? Door te werken 

met grondverzet en sloten te dempen, 

waardoor het water omhoog komt en 

een hogere bolling ontstaat. De achter-

Nieuw natuurplan gericht op Natura 2000 doelen

Neuzen neigen naar dezelfde 
kant in de Horstermeer

ban plaatste eerst wat kritische kantteke-

ningen bij het ontwerpplan. Waarom kan 

het niet als bloemrijk gebied worden in-

gericht voor weidevogels? Hoe zit het met 

het beheer, gaat Natuurmonumenten het 

wel netjes bijhouden? En hoe is de relatie 

met het temmen van brakke kwel? Nadat 

alle opmerkingen besproken waren, volg-

den ook opmerkingen als: “Het is best een 

mooi plan.” “Het is het beste alternatief” 

en “Hier is meer dan ooit over nagedacht 

en ook meer dan ooit met bewoners over 

gecommuniceerd.” Er kwam nog geen de-

finitief besluit, maar de neuzen neigden 

naar dezelfde kant. Naar instemming met 

de Natura 2000 doelen die behaald kunnen 

worden zonder te vernatten. 

Regio Gooi en Vechtstreek kent min-

der kinderen die niet naar school 

gaan dan gemiddeld in het land. 

Gemiddeld zitten er in de regio Gooi 

en Vechtstreek vijf kinderen in de 

basisschoolleeftijd thuis en circa 

dertien uit het voortgezet onderwijs. 

Met 45 permanente vrijstellingen en 

38 tijdelijke voor één jaar zit de regio 

ver onder het landelijke gemiddelde. 

Op 6 februari vond onder leiding van 

voormalig kinderombudsman Marc 

Dullaert de tweede thuiszitterstop 

plaats. Daarin maakten de vier grote 

steden (Amsterdam, Den Haag, Rot-

terdam en Utrecht) en acht onder-

wijssamenwerkingsverbanden voor 

het eerst concrete afspraken om het 

aantal thuiszitters fors te laten dalen. 

Ze gaan onder meer regelen dat jonge-

ren die thuiszitten sneller hulp krijgen 

vanuit de zorg, dat leerlingenvervoer 

geen probleem meer vormt als er een 

onderwijsplek is gevonden en dat al-

les op alles wordt gezet qua preventie. 

Ook het aantal vrijstellingen van leer-

plicht moet omlaag.  

Er bestaat  een traditie van samenwer-

ken in de Regio Gooi en Vechtstreek 

inzake kinderen die niet naar school 

gaan. Onderwijs, leerplichtambtena-

ren en jeugdartsen zoeken met ou-

ders naar een oplossing. “Elke situatie 

is anders, telkens is maatwerk nodig”, 

aldus Johan Vroegindeweij, directeur 

van het samenwerkingsverband pri-

mair onderwijs Unita. “We stemmen 

met elkaar de voorzieningen zoals 

jeugdhulp, onderwijs en leerlingen-

vervoer af, zodat het kind de beste 

onderwijsplek krijgt. Het belang van 

het kind staat dus voorop. Maar soms 

lukt het niet, omdat die beste plek niet 

beschikbaar is of omdat de ouders er 

anders over denken. En uiteraard ho-

pen we dat we alle thuiszitters in beeld 

hebben. Ieder kind heeft recht op pas-

Regio Gooi heeft minder thuiszitters send onderwijs, in welke vorm dan ook. 

Daar gaan we voor.” 

Vervolg van pagina 1

CDA omzichtig

VVD ‘er Martin Vuyk was fel tegen deze 

‘asociale woningbouw’ om 12 gezinnen 

gelukkig te maken op een plek die de 

‘laatste groene vinger’ in het dorp is. 

‘Landschapspijn’ noemde D66- oppo-

sitiegenoot Nanne Roosenschoon dit 

plan, dat zijn partij ‘had willen steunen’ 

maar te omstreden is. Bovendien wees 

hij op de samenhang met nog acht te 

bouwen woningen achter het Spieghel-

huys en op een bouwplan op de plek 

van wasserij Best aan de Vaartweg. “Als 

je dit steunt, kun je de rest niet tegen-

houden” meende Roosenschoon. Ook 

Gert Zagt van De Lokale Partij zag 

meer in andere plannen die kunnen 

worden aangepast. Hij hekelde de pro-

cedure bij de totstandkoming. Namens 

PvdA/ GroenLinks sprak Stan Poels 

over zijn dilemma, enerzijds het Scha-

penweitje, anderzijds het wonen. Hij 

koos voor het laatste, nadat hij eerder 

zijn ergernis over de toon van het de-

bat, met ondermaatse beschuldigingen, 

aan de kaak stelde. Jan Verbruggen van 

het CDA draaide om de hete brij. Na-

tuurlijk juichen de christendemocraten 

meer sociale woningbouw toe, maar ze 

willen ook een balans tussen bouwen 

en groen. Het CDA wacht de hoorzit-

ting af voor een definitief oordeel. Tot 

slot vond Ria Hennis van Dorpsbelan-

gen het ‘geen gelopen race’ is, omdat het 

plan nog ter inzage komt. 

Veel weerstand tegen woningen Ankeveensepad

CDA over duurzaamheid
Op woensdagavond 1 maart houdt het 

CDA om 20 uur een themabijeenkomst 

over ‘Duurzaamheid in de praktijk’ in de 

kantine van SV ’s-Graveland aan het Ki-

ninelaantje 1. 

Gastsprekers zijn Aernoud Olde, voor-

zitter energie- coöperatie HilverZon 

en Evert Jan Slootweg, kandidaat CDA- 

Tweede Kamer.  Daarnaast zal SV-’s 

Gravelandvoorzitter Koen Janmaat een 

betoog houden over het zonnepanelen-

project van zijn club. 

Programma’s GooiTV
- TV Magazine met o.a. brug Oud Blari-

cummerweg in Naarden, start 30 dagen 

zonder alcohol, de provinciale bestuurs-

krachtmeting en een voorlichtingsfilm-

pje over de verkiezingen; 

- RegioHub gaat over Schoonthuis.nl, 

een werkgelegenheidsproject om men-

sen te stimuleren een huishoudelijke 

hulp ‘wit’ in te huren;

- HilversumsNieuws, GooiTV en NH 

presenteren het gesprek met de burge-

meester van Hilversum, Pieter Broertjes.

Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog 

kanaal 45; zie ook: www.gooitv.nl (en 

You Tube en Facebook)45 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

 Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

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.

Sloten & Inbraakbeveiliging

Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Ervaar wat voetreflex-

behandeling met u doet

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. Tel. 0294-

254598. 

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

 

Gediplomeerde schoonheids

specialiste, aan huis. 

06-52692679 Elbie 

www.baiemooi.nu

Kom lekker lunchen in

onze gezellige serre bij

www.landgoedderading.nl

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

Pijnlijke voeten? Wacht 

niet langer en maak een 

afspraak!Slecht ter been,

ik kom ook bij u thuis.

Meer info: 0294-741464 of

www.voetzorgreehorst.nl

Hulp aan huis nodig?

Dees aan Huis helpt graag

Zie: www.deesaanhuis.nl

Dames, niet hardlopen wel

stevig doorlopen iedere 

woensdagavond deelname

is gratis. Bel voor info

0681041149/Corinne

Trompe l’oeil- en landschap

schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

TUINCENTRUM BOSSON 

heeft weer:

groentezaden en

groenteplanten

Loodijk 7A ’s-Graveland

Tel: 035-6562513

Wasserij De Gooise Vaart 

zoekt op korte termijn 

een medewerker voor de 

maandag,dinsdag & vrijdag

Beresteinseweg 6 

‘s-Graveland 035-6560854 

email info@gooisevaart.nl

Kapster Heleen komt bij u

aan huis. Tel:0637445476

Wij ruimen gratis uw huis

en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen

06-25 51 46 89

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

Slecht ter been?

Behandeling ook bij u aan

huis in Ned.den Berg, 

Ankeveen, Kortenhoef en

‘s-Graveland. Voor meer

info: 0294-741464

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

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

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Scheiden los je samen op 

www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Kwekerij Krijn Spaan

Kromme Rade 5

voor groentezaden en planten

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

Kort nieuws

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

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 23  film, zo. 26 febr. muziek , 

film en cabaret,  wo. 1 mrt., Ci-

tyquiz, do. 2 mrt. film, zo. 5 mrt. 

film.  Info: www.wesopa.nl

+

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid aan-

bod activiteiten en voorzienin-

gen, waar u ook als wijkbewo-

ner gebruik van kunt maken. 

Denkt u bv. aan de thuiszorg 

van Amaris of onze maaltijden-

service. Meer info: www.ama-

ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

ZONNESTUDIO
Een belevenis apart

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

Zuidereinde 254
`s-Graveland 035 6550705 
zonnestudioluxurasun.nl

aannemersbedrijf

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

SUSHI 
DINSDAG
2e Sushi gratis 

Geldig alle dinsdagen in 

februari 2017

Meenthof 8, Kortenhoef 
035-6561156 

www.dynastyonline.nl

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

Verrassend ruime en 
sfeervol gemoderniseerde 
hoekwoning (split-level) met 
een speelse woonkamer over 
2 niveau’s, een zeer grote 
woonkeuken, een moderne 
badkamer, 3 slaapkamers en 
een tuin op het zuid-westen 
gelegen. 395 m3 inhoud, 
hoogwaardig afgewerkt. 

Joseph Lokinlaan 18, Ankeveen

NIEUWNIEUW

Vraagprijs € 309.000,- k.k.
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

Wachten met voortgang
De VVD, D66 en De Lokale Partij wil-

len dat B&W nog geen onomkeerbare 

besluiten neemt over het bouwplan An-

keveensepad. In de commissie stemden 

de oppositiepartijen tegen het ter inzage 

leggen van het plan. In de gemeenteraad 

van 2 maart a.s. zullen deze partijen een 

motie vreemd aan de agenda indienen. 

Zij verzoeken derhalve het college om 

tot 2 maart a.s. geen onomkeerbare 

besluiten te nemen ten aanzien van de 

procedure.  

Getuigenoproep
Op zaterdag 11 februari jl. is om ± 10.30 

uur een steen door de ruit gegooid aan 

de achterzijde van Pizzeria ‘De Pirami-

de’ aan de Meerhoekweg in Nederhorst 

den Berg. Er is aangifte hiervan gedaan 

bij de politie. Bewoners hebben drie jon-

gens weg zien rennen in de richting van 

de Meidoornlaan. Heeft iemand hier-

van iets gezien of gehoord? Wilt u dan 

zo vriendelijk zijn contact op te nemen 

met: 06-22859753.

Film in voorjaarsvakantie
Op woensdagmiddag 22 februari wordt 

er weer een vakantiefilm vertoond bij 

Bibliotheek Gooi en meer in de vesti-

ging Loosdrecht aan de Tjalk in Nieuw 

Loosdrecht. Aanvang 14.30 uur en de 

entree is vrij. De film is geschikt voor 

iedereen vanaf 6 jaar.    

WIJDEMEREN - De provincie heeft 

de herindelingsprocedure gestart 

en stelt dat de gemeenteraad voor 

het eind van dit jaar een definitief 

besluit moet nemen tot herindeling. 

Tevens wil de provincie maximaal 3 

gemeenten in de Regio op korte ter-

mijn. D66 Wijdemeren is verbaasd 

over de strekking van de brief van de 

provincie temeer daar de gemeen-

teraad net een duidelijk besluit over 

haar toekomst voor de komende ja-

ren heeft genomen. 

D66 erkent dat er meer bestuurskracht 

nodig is in de regio. D66 Wijdemeren 

heeft eerder een poging ondernomen 

om een referendum mogelijk te maken. 

De meerderheid van de gemeenteraad 

heeft dat toen niet ondersteund. D66 

zal wederom haar Referendum-initia-

tiefvoorstel indienen om zo de bevol-

king een stem te geven. 

D66 reageert met 8 punten op de brief 

van de provincie: 

1.  Goed dat provincie een serieuze po-

ging doet om de bestuurlijke kwali-

teit van de regio en onze gemeente te 

verbeteren. D66 ondersteunt dit;  

2.  Goed dat de gemeenteraden betrok-

ken worden bij het proces; 

3.  D66 vindt het echter onbegrijpe-

lijk dat de kiezer buitenspel wordt 

gezet. Bij de verkiezingen van 2014 

was herindeling immers geheel geen 

onderwerp. Hierdoor hebben de kie-

zers zicht hier niet over kunnen uit-

spreken. De provincie stelt dat eind 

2017 de huidige gemeenteraad een 

besluit moeten nemen terwijl er en-

kele maanden later verkiezingen zijn; 

4.  D66 wil dat de nieuwe gemeenteraad 

een definitief besluit over haar be-

stuurlijke toekomst neemt en daar-

mee de kiezers invloed geven; 

5.  D66 Wijdemeren blijft een tegen-

stander van een fusie tussen Wijde-

meren met Hilversum; 

6.  D66 Wijdemeren nodigt de Gedepu-

teerde uit om met de raad van Wijde-

meren haar visie te bespreken;

7.  D66 Wijdemeren roept het college 

op om op korte termijn krachtig af-

stand te nemen van het besluit van 

de provincie; 

8.  D66 Wijdemeren zal wederom een 

poging doen om alsnog een refe-

rendum in Wijdemeren over dit 

onderwerp te kunnen organiseren. 

Bij de komende gemeenteraad zal 

D66 daartoe haar initiatiefvoorstel 

voor een Wijdemeerse referendum-

verordening nogmaals in stemming 

brengen.

WIJDEMEREN- Berger Edwin 

Brugman is niet alleen fel tegen-

stander van bebouwing van het 

Ankeveensepad, ook is hij ontzet 

over de banden die een medewer-

ker van de afdeling Ruimtelijke 

Ordening zou hebben met een pro-

jectontwikkelaar en ook over de 

contacten van een Berger die als 

tussenpersoon fungeert tussen deze 

partijen maakt hij zich zorgen. 

Zijn vermoeden omtrent banden tus-

sen gemeente en commerciële bedrij-

ven werd bevestigd door een WOB-

verzoek. Dan krijgt een burger toegang 

tot de stukken. Uit zijn WOB-verzoek 

komt een beeld naar voren dat een pro-

jectontwikkelaar jarenlang intensieve 

steun geniet van het ambtenarenap-

paraat van de gemeente. Zo heeft een 

onderzoeksbureau dat in opdracht van 

de ontwikkelaar bouwplannen moest 

beoordelen, vele malen rechtstreeks ge-

correspondeerd met de gemeenteamb-

tenaar over de gewenste teksten in de 

rapportage. Als voorbeeld de volgende 

passages:  

‘In dit verband vraag ik mij af of de stel-

ling dat binnen BBG in Nederhorst den 

Berg geen alternatieven zijn, wel juist is.’ 

en 

‘Hieruit blijkt wel dat er kwantitatief ge-

zien nog maar een beperkte vraag naar 

woningen is in de gemeente’.  

Het gaat hier om twee zinnen uit een 

email van het onderzoeksbureau aan 

de ambtenaar. In de latere rapportage 

– het concept is eerst besproken door 

het bureau met de ambtenaar – is deze 

twijfel niet meer terug te vinden. In een 

latere mail van het onderzoeksbureau 

aan de ambtenaar:

‘Zoals vanmorgen afgesproken zou ik 

een aantal ‘klinkende volzinnen’ toestu-

ren die toegevoegd kunnen worden in de 

Stedebouwkundige studie voor het An-

keveensepad.’

Dit voorbeeld spreekt voor zich, meent 

Brugman. Een ‘framend’ onderzoeks-

bureau, en de gemeente weet het. En 

nog een voorbeeld in de corresponden-

tie met de ambtenaar:

‘We maken er in de rapportage dus nul-

tredenwoningen van. Met een verdie-

ping. En die bestempelen we als ‘logeer-

kamer’.

Tussenpersoon

De correspondentie tussen de ontwik-

kelaar en de ambtenaar verliep vrijwel 

volledig via een door de ontwikkelaar 

ingeschakelde burger uit Nederhorst 

den Berg. Uit de mailwisselingen blijkt 

dat sprake was van een jarenlange 

vriendschappelijke relatie tussen de 

ambtenaar en de burger. En die heeft 

niet slechts eenmalig geleid tot een in-

tensieve zakelijke betrokkenheid. Dat 

blijkt onder meer uit de volgende tekst:

‘In al die jaren dat ik met jou heb sa-

mengewerkt hebben we verschillende 

plannetjes met succes van de grond ge-

tild. Met alle belangrijke partijen stap 

voor stap en in rustig overleg 

ons einddoel halende. Hier-

voor ben ik je altijd zeer er-

kentelijk geweest en wil dit 

graag zo houden. Wil je mij 

nog even terugmailen over de 

stand van zaken?’ 

Brugman vindt dat transpa-

rantie en objectiviteit zo’n 

beetje de belangrijkste prin-

cipes zijn van goed gemeen-

tebestuur. Iedere schijn van 

vooringenomenheid moet 

worden vermeden. Gewone 

burgers kunnen niet rekenen 

op de koninklijke behande-

ling die de projectontwikke-

laar ten deel viel. Brugmans 

WOB-verzoek kostte hem 

€70, digitaal werden de do-

cumenten niet verstrekt. 

Heeft de gemeente de pro-

jectontwikkelaar al een re-

kening gestuurd voor de ja-

renlange inspanningen van de afdeling 

ten behoeve van dit project, vraagt hij 

zich af.  

Tot slot roept hij op om de werkwijze 

van de afdeling op dit punt tegen het 

licht te houden. Ook wil hij dat beslui-

ten over het Ankeveensepad worden 

opgeschort totdat onomstotelijk vast 

staat dat sprake is van een zorgvuldige, 

juiste en objectieve besluitvorming. 

Tijdens de commissie Ruimte en Eco-

nomie wilde voorzitter Nienhuis niet 

dat partijen in gingen op deze aantij-

Deep throat Wijdemeren 

gingen. Hij verwees Brugman naar de ex-

terne klachtencommissie die deze zaak kan 

onderzoeken. Brugman zei daarop dat hij 

dat zeker zou doen. 

8 punten van D66 over 
herindeling regio

Edwin Brugman 

(foto: Douwe van Essen//WWK)
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Vakantie!
Mini-kindermuffi  ns

Per stuk € 0,65
3 + 1 gratis € 1,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

De G&E van 8 februari toont weer fraaie staal-

tjes van het bestuurlijke eenrichtingverkeer van 

onze provinciale bestuurders. We waren al heel 

wat gewend van het CDA en de PvdA in Wijde-

meren, maar gedeputeerde Jack van der Hoek 

maakt het nog bonter.

Zo schildert hij de regio af als een verzameling 

gemeenten die allemaal een andere kant uit wil 

en schuift hij samenwerking terzijde als een 

minderwaardig middel voor bestuurskracht.  

Ook stelt hij zonder enige nuance dat o.a. Wij-

demeren onderkent dat onvoldoende wordt 

gepresteerd. De drammerige houding van GS 

wordt onderstreept door aankondigingen over 

de besluiten die hoe dan ook genomen gaan 

worden. De wenselijkheid van draagvlak wordt 

alleen erkend als het gaat om de vorming van 

Gooistad.

Samenwerking op regionaal niveau krijgt een 

sneer door de wijze te kenschetsen waarop de 

besluitvorming plaats vindt. Duidelijk is dat 

Haarlem niet gediend is van ontbreken van ap-

plaus voor hetgeen daar voor de regio wordt be-

dacht. Erg democratisch is de gedeputeerde ook 

niet want de uitslag van de gemeenteraadsver-

kiezingen wil hij niet afwachten. Argument: de 

huidige gemeenteraad geeft de mening van de 

bewoners adequaat weer. Daarmee gaat hij vol-

ledig voorbij aan de feiten dat: [a] bij de vorige 

verkiezingen de gemeentelijke samenvoeging 

geen programmapunt was, [b] het CDA onver-

wacht voorkeur toonde voor overname door 

Hilversum en [c] de brief van de gemeente aan 

Haarlem over de samenvoeging onder druk van 

vnl. Wijdemeren2020 tot stand kwam.

Het is fijn dat de gedeputeerde de emoties be-

grijpt. Minder fijn is dat hij geen oog heeft voor 

het belang van Hilversum om Wijdemeren in 

te lijven. Immers, Hilversum kan daardoor vele 

problemen in Wijdemeren deponeren; denk 

maar eens aan verkeersproblemen afwentelen 

zoals al in het verleden is gebleken.

Tenslotte kan uit de visie van de gedeputeerde  

opgemaakt worden dat alleen ‘groot’ tot be-

stuurskracht in staat is. Dat is een miskenning 

van de kracht van ‘klein’ en de kracht van ‘sa-

menwerking’zoals die overduidelijk elke dag 

wordt aangetoond in het MKB.

Hans Hof, Horstermeer

Provincie doof voor goede argumenten

www.klaverstuyver.nl

Egidius Blocklaan 33 Kortenhoef
Tel.: 035-656 08 88 • E-mail: info@klaverstuyver.nl

Wij verzorgen:
• Bedrijfsadministraties
• Jaarrekeningen
• Aangiftes inkomstenbelasting
• Aangiftes vennootschapsbelasting
• Adviezen
• Startersbegeleiding
• Begeleiding van internet boekhouding

• 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

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

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

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

’s-GRAVELAND- Op vrijdag 

24 februari organiseert de 

Hervormde kerk in ’s-Gra-

veland om 20 uur weer een 

prachtig concert, waarbij het 

monumentale Bätz-orgel uit 

1824 een rol speelt.

Deze keer hebben we één mu-

sicus en twee instrumenten. 

Zoals gezegd het Bätz-orgel 

en daarnaast een muselaer. 

Beide instrumenten worden 

bespeeld door Niels-Jan van 

der Hoek. Zoals gebruikelijk is 

de toegang gratis en wordt er 

een collecte gehouden ter be-

strijding van de onkosten. Wat 

overblijft  komt ten goede aan 

het onderhoud van het orgel. 

De hapjes en de drankjes na 

afl oop worden u door de Da-

niël Stalpaert Stichting aange-

boden.

Wat is een muselaer?

Een muselaer virginaal is lid 

van de toets-tokkel instru-

menten, net als het klavecim-

bel, en het spinet. Kenmer-

kend bij de virginalen is dat 

het klavier soms links, soms 

rechts van het midden gepo-

sitioneerd is. Als het klavier 

links van het midden zit, spre-

ken we van een virginaal. Een 

instrument wat vooral in En-

geland bijzonder populair was. 

De lage tonen vormen een 

voorname bas,  terwijl juist 

de hogere tonen opmerkelijk 

helder klinken. In zekere zin 

hoort u dus twee karakters, 

en dat op een eenklaviersin-

strument!  Op deze kleine foto 

kunt u het waarschijnlijk niet 

goed lezen, maar op het recht-

opstaande witte bord staat de 

tekst: “JUBILATE DEO OM-

NIS TERRA”, naar Psalm 66: 

Juicht Gode, gij ganse aarde!”. 

Niels-Jan van der Hoek

Niels-Jan van der Hoek (1974) 

is geboren in Krimpen aan 

den IJssel. Reeds op 8-jarige 

leeft ijd begon hij bij de Ge-

meentelijke Muziekschool in 

zijn woonplaats. Als kerkmu-

sicus is Niels-Jan verbonden 

aan de Evangelisch Lutherse 

kerk te Rotterdam, en de PKN 

-gemeenten in Rhoon en Krui-

ningen. Hij is een veelgevraagd 

organist bij concerten in uit-

eenlopende setting. Niels- Jan 

zal werken van Mozart, Swee-

linck, Haydn, Bach en andere 

componisten spelen. 

Orgelconcert in NH Kerk

De actie die u vorige week las 

in dit zelfde blad, is inmid-

dels succes vol afgerond. De 

scholieren Olaf van de Bunt 

en Jort Zwagerman hebben 

in totaal €395,- opgehaald 

met auto’s wassen voor de 

Mentelity Foundation. 

De Foundation van Bibian 

Mentel kan met dit bedrag weer 

een aantal mensen helpen. De 

jongens van het Roland Holst 

College hebben in totaal rond 

de 26 auto’s gewassen en wa-

ren daar dik tevreden mee. Ze 

hebben ook veel fooi gekregen. 

Het Roland Holst heeft met het 

‘goede doelen project’ met alle 

klassen samen zo’n €10.000 

opgehaald. Deze €10.000 gaat 

niet allemaal naar de Mentelity 

Foundation. Er zijn ook nog 

andere goede doelen waarover 

dit bedrag verdeeld wordt.

Geslaagde actie Olaf en Jort
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Scholen DOOR: SASKIA LUIJER

Collecte 2017 Hersenstichting
In de eerste week van februari van dit jaar 

is ook in Kortenhoef en Nederhorst den 

Berg weer gecollecteerd voor de Her-

senstichting. In Nederhorst was de op-

brengst dit jaar ruim honderd euro hoger 

dan verleden jaar, namelijk euro 1442,38. 

Een mooi resultaat. In Kortenhoef € 

1.812,91. Deze mooie opbrengst wordt 

besteed aan wetenschappelijk onderzoek 

en aan voorlichting.  De Hersenstichting 

dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. 

Bijzondere dank gaat natuurlijk uit naar 

de collectanten die het werk deden.

Eurodag in kledingwinkel
Het is weer zover: voor het nieuwe sei-

zoen kan een heel nieuwe garderobe 

opgebouwd worden. Alle niet geprijsde 

kleding gaat op zaterdag 25 februari voor 

één euro de deur uit en alle geprijsde kle-

ding voor de helft van de prijs. Schoenen 

en gebruiksvoorwerpen worden even-

eens verkocht tegen zeer geringe prijzen. 

Kledingwinkel Het Palet, Nieuwe Doelen 

30-32, Hilversum, van 10.00-15.00 uur.  

KORTENHOEF- Sporthal De Fuik 

stond woensdagochtend op z’n kop 

bij het afscheidsfeest van meester 

Frans. Na 43 jaar onderwijs, waarvan 

6 jaar op de St.-Antonius,  werd direc-

teur Frans Wikkerman uitbundig uit-

gezwaaid door kinderen, leerkrach-

ten, ouders en grootouders. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Het was een afscheidssessie anno 2017 

met harde muziek, veel zang en dans, 

strak georkestreerd door een professi-

oneel evenementenbureau. MaxMusic 

liet de kinderen echt ontdekken en be-

leven, zonder pedagogisch gereutel en 

flauwe toespraakjes. Alsof Sinterklaas 

binnen treedt, worden Frans Wik-

kerman en zijn echtgenote Francis op 

knetterende muziekklanken welkom 

geheten. De hele zaal staat op en zingt 

‘Iedereen doet mee, met die handjes’. 

Daarna mag elke groep mag zich kort 

presenteren aan hun geliefde schoollei-

der. De middenbouwers van de groe-

pen 3, 4, 5 en 6 drummen op verschil-

lende manieren, op djembétrommels 

maar ook op vaten, tonnen en koeien-

bellen. De zaal klapt ritmisch mee. De 

kleuters van de groepen 1 en 2 doen 

diverse dansjes, over varkens, katjes en 

over dansend springen. Vertederend 

om te zien. De bovenbouwers van de 

groepen 7 en 8 zingen hun meester 

toe, waarbij de rap uit de jungle over-

tuigend klonk. Als de achtstegroepers 

stoer met capuchons ‘Hee’ roepen, 

brult de hele zaal mee. Tussendoor 

zingt iedereen een loflied op meester 

Frans, op de wijze van Jan Smits ‘Als de 

morgen is gekomen’. Een vlotte mee-

zinger waaruit blijkt hoe populair de 

bijna 65-jarige is. De aubade vormt een 

De Fuik op z’n kop bij afscheid meester Frans

LOOSDRECHT – Woensdag 15 febru-

ari ontving wethouder van milieu en 

duurzaamheid, Jan-Jaap de Kloet, op 

het gemeentehuis van Wijdemeren 

de prijswinnaars van de warme trui-

endag wedstrijd.

Op de eerste aarzelende lentedag, met 

zacht weer en een zonnetje buiten, 

kwamen de prijswinnaars van vier 

basisscholen uit Wijdemeren naar het 

gemeentehuis. Jongens en meisjes van 

OBS de Linde, De Joseph Lokinschool, 

De Catamaran en De Curtevenne had-

den meegedaan met een wedstrijd op 

warme truiendag. Die dag, vrijdag 10 

februari, was het grijs en guur geweest 

en viel er zelfs een vlokje sneeuw. Een 

koude dag rond het vriespunt waarop 

in de klas de thermostaat een paar gra-

den lager was gezet om daarmee ener-

gie te besparen. Ter compensatie waren 

alle kinderen in dikke warme truien 

naar school gekomen. Daarnaast waren 

ze door Natuurlijk Wijdemeren uitge-

nodigd om mee te doen aan een wed-

strijd. Daarbij konden leerlingen uit de 

onderbouw een warme trui knutselen 

en kinderen uit de bovenbouw een 

plan schrijven om minder energie te 

gebruiken. 

 

Trotse winnaars

Uit de bijna tweehonderd inzendingen 

hadden Marjolein Bezemer en Alexan-

der Post van Natuurlijk Wijdemeren de 

mooiste en origineelste creaties geko-

zen als prijswinnaars. De trotse kinde-

ren werden met broertjes, zusjes en ou-

ders ontvangen door Jan-Jaap de Kloet. 

De wethouder vroeg om beurten de 

winnaars naar voren, toonde de knut-

selwerken en reikte de prijzen uit. Zo 

wonnen Miki en Timon met een mooi 

gebreide trui een tegoedbon voor boe-

rengolf bij IJsboerderij van Herk. Olivia 

en Roxy hadden samen een plan uitge-

werkt voor een auto die kan rijden op 

zonnepanelen. “Een briljant idee” vond 

De Kloet die hen beloonde met een 

bon om lekker pannenkoeken te eten 

bij Landgoed de Rading. De Pillowpet 

van Blokker Kortenhoef ging vervol-

gens naar Nadir voor een prachtige 

trui van vlechtwerk. Daarna won Sam 

een olifant knuffeldeken die goed paste 

bij zijn kleurrijke 

ontwerp met wol. 

“Daar zouden mo-

deontwerpers wel 

wat mee kunnen” 

meende de wethou-

der. Ook fraai was 

de ingevlochten trui 

van Duuk die hier-

mee kleurboeken en 

viltstiften verdiende 

van de Kortenhoefse 

Albert Heijn. Met 

het setje om zelf 

kaarsen te maken, 

van Imkerij ’t Schuurtje, ging Wessel er 

vandoor. Hij had in zijn trui verschil-

lende stofjes en materialen verwerkt. 

Zelfs knopen. “Schitterend gedaan” al-

dus Jan-Jaap de Kloet. Tenslotte was het 

knutselboek van boekhandel CW’76 

voor Peter. Hij kon helaas niet bij de 

uitreiking aanwezig zijn. 

Kleine dingen

Na alle complimenten, felicitaties en 

applaus was er voor alle kinderen een 

lekker pakje drinken en een klein ge-

Prijsuitreiking wedstrijd warme truiendag 

bakje. En na de groepsfoto ging iedereen 

weer huiswaarts, met de auto. Dat was nog 

wel een aandachtspunt benadrukte de wet-

houder: “We kunnen energie besparen door 

de verwarming wat lager te zetten, de lich-

ten eerder uit te doen, wat minder lang te 

douchen en wat minder vaak de auto te ge-

bruiken. Allemaal kleine dingen waardoor 

we langer kunnen doen met de energie die 

we hebben. Laten we daarom afspreken dat 

de volgende keer dat jullie hier komen, jul-

lie op de fiets komen. Ook dat is duurzaam 

en energie besparend.”

ontroerende onderbreking van deze vlotte 

show. “Ach, al die positieve verhalen moet je 

niet allemaal geloven” zegt het feestvarken 

in een kort gesprekje. Hij is niet alleen ver-

gezeld van zijn vrouw, ook zijn kinderen en 

kleinkinderen zijn van de partij. ’s Middags 

was er nog een druk bezochte receptie in 

het schoolgebouw. Ongetwijfeld een dag die 

Frans Wikkerman nooit meer zal vergeten. 

ANKEVEEN- Over iets meer dan an-

derhalve maand is het zover, de 

eerste talentenjacht Wijdemeren. 

Achter de schermen wordt er druk 

gewerkt om de eerste talentjacht 

Wijdemeren een groot succes te la-

ten worden. 

Zo zijn de inschrijvingen inmiddels 

gesloten en kunnen wij u alvast ver-

klappen dat er een mooi deelnemers-

veld is ingeschreven, van zowel binnen 

Wijdemeren als ver daar buiten. Het zal 

hierdoor dus een mooie avond worden 

met een zeer gevuld, maar ook gevari-

eerd programma. De organisatie gaat 

nog niet te veel verklappen, maar kan u 

vertellen dat het zeker de moeite waard 

is om zaterdag 8 april vrij te houden in 

uw agenda en zeker een kijkje te komen 

nemen in het Wapen van Ankeveen. 

We hopen u graag welkom te heten in 

het Wapen van Ankeveen op 8 april 

aanstaande, om 20.30 uur. Tot dan!

Talentenjacht Wijdemeren



Woensdag  februari 8 Weekblad Wijdemeren

Ook in de voorjaarsvakantie 

hebben we weer een leuke 

jeugdfilm in de bibliotheek. 

Woensdagmiddag 22 febru-

ari kun je in Loosdrecht kij-

ken naar een echte klassieker 

in een nieuw jasje. Benieuwd 

welke film? Kom dan langs 

in Loosdrecht. De film start 

om 14.30 uur en de toegang 

is gratis. Daarnaast kun je 

natuurlijk films en boeken 

lenen. 

Heb je een Speel-o-theek abon-

nement? In de Speel-o-theek in 

Loosdrecht zijn veel aanwin-

sten te bewonderen en te lenen. 

Bijvoorbeeld veel nieuwe ver-

kleedkleren. Kom snel kijken 

in bieb naar ons nieuwe speel-

goed!

Carnaval 

Al zin in carnaval? Verkleden. 

Zingen en dansen. Schmink. 

Allemaal superleuk natuurlijk. 

En dan ga je met carnaval na-

tuurlijk verkleed als je favoriete 

boekpersonage. In de biblio-

theek hebben we leuke boeken 

over carnaval om in de stem-

ming te komen. Boekentip:

Priscilla, prinses van het zo-

mer carnaval van Anne-Rose 

Hermer en Lia Milton. Priscilla 

ziet bij het Zomercarnaval haar 

tante Mildred in een prachtige 

jurk op een praalwagen staan. 

Dat wil Priscilla zelf ook wel. 

Gaat het haar lukken? Pren-

tenboek met grote en kleine 

gekleurde illustraties in colla-

getechniek. Vanaf circa 4 jaar.

Jommeke, prins carnaval van 

Jef Nys. Alaaf! In café De Zatte 

Prins houdt het carnavalsco-

mité van Zonnedorp een ver-

gadering over wie 

de volgende Prins 

Carnaval wordt. Flip 

stelt zich kandidaat, 

maar Anatool ruikt 

zijn kans. Ook hij stelt 

zich kandidaat! Twee 

kandidaten voor één 

functie? Het carnaval-

scomité beslist: Ana-

tool en Flip moeten 

allebei hun eigen stoet 

organiseren en wie 

het meeste aanhan-

gers heeft, wordt Prins 

Carnaval! Stripboek. 

Vanaf circa 7 jaar.

Het geheim van de 

verliefde juf van An-

net Jacobs. Milos en 

Joni gaan met carna-

val verkleed als Amor, 

god van de liefde. Na-

dat ze met hun lief-

despijlen hun juf heb-

ben geraakt, gedraagt die zich 

ineens heel vreemd.  Ze tekent 

hartjes op het bord en denkt 

niet meer aan lesgeven. Zou ze 

soms verliefd zijn? Maar op wie 

dan? Vanaf circa 9 jaar.

Kinderjury 2017

Op 8 maart gaat de Kinderjury 

weer van start. Iedereen tussen 

de 6 en 12 jaar kan  meedoen 

aan de Nederlandse Kinderju-

ry. Alle kinderen die hun stem 

uitbrengen,  vormen samen de 

Nederlandse Kinderjury 2017 

en beslissen welke boeken uit 

2016 deze belangrijke wed-

strijd gaan winnen. Er zijn twee 

leeftijdsgroepen, die ieder hun 

eigen winnaar kiezen: 6 t/m 9 

jaar (groep 3 t/m 5) en 10 t/m 

12 jaar (groep 6 t/m 8).

Hoe doe je mee? Je leest een 

boek uit 2016. Op de website 

van de Kinderjury zie je de 

boeken die uitkwamen in 2016 

en waarop je kunt stemmen. 

Vanaf 8 maart zijn deze boeken 

ook te vinden op de Kinder-

jurytafel in de bibliotheek. Je 

kunt de boeken herkennen aan 

de rode stickers op de rug.

Je leest het boek en brengt je 

stem uit door het invullen van 

je stemformulier op de website 

van de Kinderjury. Let op! Je 

moet een top drie samenstel-

len uit boeken van 2016. Dus 

lees minimaal drie  boeken, 

dan kun je daarvan jouw top 

drie maken. Stemmen kan tot 

en met 19 april via de website 

www.kinderjury.nl . Veel lees-

plezier. 

BOS goed geïnformeerd 

voor aanschaf van nieuwe 

boeken

De basisscholen in Kortenhoef 

hebben recent de monitor afge-

rond. Kinderen en leerkrachten 

van deze scholen hebben een 

vragenlijst ingevuld over lezen 

thuis en op school. Door mid-

del van de monitor geven de 

scholen veel informatie over 

leesgedrag en leesplezier. Hier-

door krijgt de bibliotheek een 

goed beeld van wat de kinde-

ren leuk vinden om te lezen en 

waarover ze meer informatie 

zouden willen. Deze informatie 

gebruiken we dan weer voor 

het leesplan van de Korten-

hoefse scholen, maar ook voor 

de aanschaf van nieuwe boeken 

voor de BOS. Iedereen die heeft 

mee gewerkt aan de monitor: 

bedankt voor je medewerking. 

Heb jij vragen of wensen voor 

boeken in de BOS? Mail dan 

naar info@bibliotheekgooien-

meer.nl .

 

Lettersoep 

In Loosdrecht komen veel 

groepen op bezoek in de bi-

bliotheek voor het programma 

Lettersoep. Dit programma is 

speciaal voor groep 3 en 4. De 

kinderen doen diverse leuke 

spelletjes die met leren lezen 

te maken hebben. Er wordt o.a. 

lettersoep gemaakt en de kin-

deren wringen zich in allerlei 

bochten tijdens een potje let-

tertwister. Maar let op. De let-

tersoep kun je niet eten.

Sleutels
en 
sloten
service

Bedrijfsruimte uit 2016: Hal 
van 250 m2 met een entresol van 
62 m2, overheaddeuren, pantry, 
toilet en 4 parkeerplaatsen. Ook 
huur van 125 m2 met/zonder 
entresol is bespreekbaar.
Aanvaarding in overleg.

TE HUUR aan de Trapgans 8 te Ankeveen:

NIEUWNIEUW

Huurprijs € 1.770,-/maand vermeerderd met BTW. 

Bedrijfsruimte uit 2012: 
Functionele bedrijfshal van 90 
m2 met overheaddeur, toilet en 
een kantoor/dagverblijf (met 
keukenopstelling) van 75 m2. 
Parkeren op eigen terrein.
Aanvaarding in overleg.

TE HUUR aan De Boomgaard 11-6 te ‘s-Graveland:

NIEUWNIEUW

Huurprijs € 995,-/maand vermeerderd met BTW. 

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

Bibliotheen

Voorjaarsvakantie fun Bieb
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Nieuws van de brandweer
Op vrijdagmiddag 17 februari rond 

16:30 uur kwam er een melding bin-

nen van een vreemde lucht aan de Do-

daarslaan. De bewoners hadden al een 

paar dagen een vreemde lucht in huis, 

wat mogelijk gas zou kunnen zijn. Ter 

plaatse hebben wij op diversen plekken 

metingen gedaan, maar konden niets 

vinden. Leander was ook gevraagd langs 

te komen. Deze heeft ons incident over-

genomen en daarna zijn wij weer retour 

kazerne gegaan. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Wil 

je een dinsdagavond meekijken op onze 

oefenavond? Ben je tussen 18 - 40 jaar? 

Kijk op: www.kombijdebrandweer.nl of 

bel een keer voor meer informatie of 

een afspraak! 06-10318369 (na 18 uur 

en niet op zondag)

Post ’s-Graveland

DOOR: HERMAN STUIJVER

LOOSDRECHT- Nog een paar maan-

den kan Henk van Huisstede beden-

ken wat hij zal doen met zijn enorme 

verzameling documenten, maar dan 

moet hij tijdelijk weg uit z’n apparte-

mentje in de Godelindehof in Nieuw 

Loosdrecht. 

“Ik woon hier prima. Het zal even slik-

ken zijn als ik omstreeks april moet 

verhuizen, want ze gaan dit complex 

slopen. Maar ik keer hier graag weer 

terug, want ik heb het goed naar mijn 

zin” opent de 68-jarige ex-inwoner van 

Nederhorst den Berg. De verhuizers 

hebben gegarandeerd dat ze al zijn do-

cumentatiemateriaal keurig zullen in-

pakken. Maar toch weet Henk zich op 

dit moment geen raad met zijn dozen 

vol herinneringen. Overal in de kleine 

woning liggen krantenknipsels, foto-

boeken, tijdschriften, documenten en 

ander schriftelijk materiaal. De wan-

den vol met foto’s, papieren, vaantjes en 

oorkondes. Ze getuigen van een actief 

sociaal leven. Prominent aanwezig is 

het boek dat hij in 1985 schreef over De 

Bergse Vakbeweging, gelardeerd met 

foto’s van vroegere kaderleden. Henk 

was een vooraanstaand bondraadslid 

van de FNV Bouw & Houtbond. “Ik 

was goed bekend met Johan Stekelen-

burg. We hebben samen heel wat keren 

op de barricaden gestaan” vertelt hij. 

Bladerend door de albums zie je beel-

den van acties en vergaderingen, een 

tijd die voorgoed achter ons lijkt te lig-

gen. Toch is Henk zijn rode bloed niet 

kwijt, hij is nog steeds lid van de SP. 

“En dit is nog maar het topje van de 

ijsberg” vervolgt Van Huisstede “Als je 

op de zolder komt. Er is nog zoveel.” Je 

ziet foto’s van Henk als jeugdleider op 

de voetbalclub, van buitenlandse toer-

nooien en het bedrijfsvoetbal. Ook een 

prachtige oorkonde waarin hij herin-

nerd wordt aan zijn schaakrecord. Hij 

speelde 103 uur en 45 minuten onaf-

gebroken schaak in het Spieghelhuys. 

“Dat was ook een mooie tijd met de 

Kasteelridders, er was zelfs een arts om 

mij medisch te begeleiden.” De mens 

Van Huisstede kent vele kanten. Hij 

kreeg ook bekendheid omdat hij met 

schetsen perfect kon aangeven hoe zijn 

migraineaanvallen ontstonden. “Daar 

heb ik 32 jaar last van gehad, nu nau-

welijks meer, gek genoeg. Maar toen-

tertijd waren de oogartsen enthousiast 

doordat ik in beelden kon vatten wat 

die blikseminslagen met me deden.” 

Van zijn oom Herman heeft Henk het 

tekentalent, getuige enige fraaie por-

tretten aan de wand. 

Privé heeft de ex-Berger een zware tijd 

achter de rug, met een vechtscheiding 

met alle nare gevolgen van dien. Toch 

heeft hij zijn zaken de laatste tijd weer 

aardig op een rijtje, meent hij, mede 

dankzij de goede begeleiding. Alleen, al 

die papieren (het digitale tijdperk is aan 

hem voorbij gegaan). “Daar kan ik uren 

over vertellen. Er zitten zoveel verha-

len achter, veel emoties en veel mooie 

herinneringen.” Misschien kan een deel 

naar het Vakbond Historisch Museum, 

of een deel naar de Historische Kring 

NdB of naar voetbalvereniging Neder-

horst. Henk weet het nog niet, maar hij 

leeft tussen zijn documenten.

Henk van Huisstede overstelpt met documenten

KORTENHOEF- In het bijzijn van di-

verse officials uit de ondernemers-

wereld kreeg Peter Landwaart van 

AH Kortenhoef vorige week donder-

dag een oorkonde als ‘Smaakmaker’ 

uitgereikt van wethouder Sandra 

van Rijkom.

Medewerkers Denise, Patrick en Al-

bert staan ook op de foto, want om 

hen draait het eigenlijk. Het drietal is 

een werknemer met ‘een afstand tot 

de arbeidsmarkt’ zoals dat officieel 

heet. Maar ze hebben een reguliere 

baan bij deze supermarkt. Albert kent 

iedereen al jaren, van de winkelkarre-

tjes en de bevoorrading, niet voor niets 

recent door z’n collega’s uitgeroepen 

tot ‘Medewerker van het Jaar’. Patrick 

is een topper bij de zuivel en Denise 

is in het begin van een halfjaar con-

tract. Zij is een kwaliteitsmedewerker 

die de personeelskantine en schappen 

schoon houdt. Bovendien werkt ze als 

vakkenvuller. “Ik werkte eerst in het 

dierenasiel, maar dat beviel toch niet 

zo goed. Hier wel, hier word ik heel 

goed begeleid” zegt de inwoonster van 

Kortenhoef. Ingo Bom van het Arbeid 

Training Centrum is haar jobcoach 

die haar binnen bracht bij Albert He-

ijn. Het was wel even wennen voor de 

nieuwe werknemer, want ze was ge-

wend om ’s nachts pas tegen tweeën 

naar bed te gaan. Gelukkig heeft ze 

een goede wekker, want ze begint op 

de Meenthof al om 7.30 uur. “En mijn 

vriendje heeft nu ook een baan, dus we 

hebben nu wat meer regelmaat” zegt ze. 

Wethouder Van Rijkom ziet de Smaak-

maker als een aanmoediging voor 

meer werkgevers om mensen als De-

nise, Albert en Patrick aan te nemen. 

Dat beaamt ook Ernst Tukker van het 

Werkgeversservicepunt Noord-Hol-

land: “We zijn blij met werkgevers als 

de heer Landwaart die focust op werk-

nemers met talenten en inzet in plaats 

van hun afstand tot de arbeidsmarkt.” 

Soortgelijk compliment kreeg Peter 

Landwaart ook van voorzitter Wim 

Lorjé, met wie hij al jarenlang samen-

werkt bij de ondernemersclub Onder-

nemend Wijdemeren. 

Peter Landwaart is nu ‘Smaakmaker’

Markant

Kort nieuws

Bridgeclub La Porta Salute. Kom gezellig 

bridgen op de maandagavond om 19.30 

uur in De Bergplaats in Ned. den Berg. Inl. 

06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u leren brid-

gen? Informeer vrijblijvend. Ook nieuwe 

gevorderde leden zijn welkom bij onze 

bridgeavonden op donderdag in De Berg-

plaats. Info: 0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Zomaar binnenlopen voor koffie en een 

praatje met een paar gezellige mensen? 

Elke 1e en 3e woensdag v.d. maand v.a. 10 

uur in de Bergplaats a.d. Kerkstraat.
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Be Happy & Healthy
Keuzes

Barbara Schriek (26) leeft volgens een po-

sitieve healthy lifestyle. In deze rubriek 

schijnt zij haar licht over geluk, positiviteit 

en een gezonde levensstijl door middel van 

recensies, workouts, recepten en quotes 

in de hoop de lezer achter te laten met een 

glimlach of een positieve kijk op de wereld. 

Ze studeerde journalistiek, deed een cursus 

Personal Nutrition en Positieve Psychologie.

Dit is voor mij heel moeilijk: keuzes maken. Ik 

sta nu voor een moeilijke beslissing, maar hoe 

doe je dat? Ik ben gek op schrijven en voor 

mij is een van de eerste stappen om keuzes te 

maken ook echt: lijstjes maken. Heel simpel de 

voors en tegens opschrijven en tegen elkaar af-

wegen. Toch is dat niet het belangrijkst, want je 

weegt vaak dingen van het verstand tegen el-

kaar af. Het gevoel is vaak moeilijk te vangen 

in woorden. En, vaak laat je ook nog eens de 

wensen van anderen meewegen.

Ik ben een eeuwige twijfelaar en ja, ik ga bij 

mensen langs om raad. En ja, ik heb echt wel 

eens keuzes gemaakt op basis van de beslissing 

van anderen. En weet je wat, ik werd daar echt 

niet blijer van. Maar 

iedere dag moet je 

zo veel beslissingen 

maken: wat eten we 

vanavond, wie laat de 

hond uit, welke op-

leiding ga ik doen, ga ik vroeg naar bed. Grote 

en kleine beslissingen. En soms ben je gewoon 

echt beslissingsmoe.

Als je echt niet kan kiezen, maak dan gewoon 

een keuze met je ogen dicht. Uiteindelijk zijn 

veel beslissingen niet definitief!

Voor mij is het belangrijkst mijn hart te volgen. 

Telkens als ik dat doe, ben ik het gelukkigst. 

Zodra ik me door anderen andere dingen laat 

aanpraten, word ik heel ongelukkig. Dus de be-

langrijkste tip: volg je hart. Al lijkt je toekomst 

dan onzeker. Je hart weet wat het best voor jou 

is. Hetzelfde met financiën: wil je genoeg geld 

hebben of gelukkig zijn (vaak komt de cashflow 

dan vanzelf).

Voor meer inspiratie/vragen/reageren: www.

behappyandhealthy.nl; facebook.com/behappy-

andhealthynow; instagram.com/behappyand-

healthy.nl; twitter: @BarbaraSchriek

KORTENHOEF- Op dins-

dagavond 28 februari is er 

tussen 19.30-22 uur een 

Samen-Leren-Bijeenkomst 

in atelier Art to Join aan de 

Kortenhoefsedijk 86A te 

Kortenhoef. Aanmelden: 

contact@eigentijdseverbin-

dingen.nl.

Met de inspiratie van kun-

stenaars en de openheid van 

mensen die willen bouwen aan 

hun samenleving starten we 

een ontwerpproces naar een 

lokale democratie van de toe-

komst. Onze lokale democratie 

is in ontwikkeling. Steeds meer 

wordt geëxperimenteerd en 

gezocht naar nieuwe vormen 

van democratie. Ambitie is een 

democratie die politiek en sa-

menleving verbindt en bouwt 

met de ideeën, kennis en initia-

tieven uit de samenleving. Een 

democratie die ruimte geeft 

aan de groeiende behoefte en 

de vaardigheden van burgers 

Ontwerp mee aan een 
lokale democratie 

Op vrijdagavond 24 febru-

ari draait de Zweedse film ‘Een 

man die Ove heet’ in het Film-

huis. Ove is negenenvijftig jaar 

oud. Hij rijdt Saab. Mensen 

noemen hem ‘de bittere buur-

man’. Maar Ove is niet bitter, 

hij gromt alleen een beetje, en 

hij heeft inderdaad niet stee-

vast een glimlach op zijn ge-

zicht. Als hij het ergens niet 

mee eens is, dan zegt hij dat. 

Vooral tegen zijn onmiddellij-

ke omgeving, in de wijk waarin 

hij woont. Hij en zijn vrouw 

Sonja waren de eerste bewo-

ners, samen met hun vrienden 

Rune en Anita.

Elke ochtend loopt Ove een in-

spectierondje in zijn buurt. Hij 

verzet fietsen, controleert de 

inhoud van afvalbakken, ook 

al is hij al jaren geen voorzit-

ter meer van de buurtbewo-

nersgroep. Maar achter deze 

pedante facade schuilt een ver-

haal, een verdrietig verhaal.

Als de pas gearriveerde nieuwe 

overburen op een ochtend per 

ongeluk zijn brievenbus plet-

ten, vormt dat het begin van 

een komisch en hartverwar-

mend verhaal over onverwach-

te vriendschap, ongekamde 

katten en de kunst van het ach-

teruitrijden met een caravan.

De film wordt vertoond in het 

gebouw van de Vecht & Ang-

stel Kerk, Rijksstraatweg 139 te 

Loenen aan de Vecht. Inloop 

vanaf 19.30 uur, de film start 

om 20.00 uur. De toegang is 

gratis, maar een bijdrage om 

de kosten te dekken wordt ge-

waardeerd. Na afloop is er een 

hapje en drankje.

Filmhuis LoenenSchouten 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

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

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

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

 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

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

om mee te sturen. We gaan 

voor een opbouwende avond. 

Tijdens de avond zal werk van 

verschillende kunstenaars ons 

inspireren. De avond start met 

een inleiding van kunstenaar 

Ingrid Jansen over inspiratie en 

ontwerpen. We voelen ons rijk 

met deze betrokkenheid van 

kunstenaars.  

Deze bijeenkomst wordt ge-

organiseerd door het platform 

GGE het Gooi. Contactper-

soon: Anne-Marie Poorthuis:  

035-6564636
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KORTENHOEF- Wijdemeren Glow 

hult sporthal De Fuik in Kortenhoef 

het hele weekend van zaterdag 4 en 

zondag 5 maart in ‘zwart’ licht. Die 

zaterdag organiseert ODIS een vol-

leybaltoernooi en BV DeTreffers  op 

zondag twee blacklight-badminton-

toernooien. Heb je altijd al eens in het 

donker willen badmintonnen? Grijp 

dan nu die kans!

Zondag 5 maart wordt er van 10.00 - 

13.00u een badmintontoernooi door de 

jeugd gespeeld. Daarna mogen van 14.00 

- 17.00u de senioren (vanaf 18 jaar) de 

banen op. Inschrijving staat open voor 

teams van twee personen: meisjesdub-

bels, damesdubbels, herendubbels, jon-

gensdubbels, junioren mixteams en se-

nioren mixteams. Aan het jeugdtoernooi 

kunnen ook teams van ouder-en-kind 

deelnemen. Je hoeft geen lid te zijn van 

BV DeTreffers om mee te mogen spelen: 

introducés en teams van andere clubs 

zijn uiteraard óók van harte welkom! 

De wedstrijden duren 12 minuten: een 

game stopt dus niet bij een score van 21, 

er wordt gewoon gezellig doorgeteld tot-

dat de zoemer gaat. Na vele wedstrijden 

in twee rondes vindt na elk toernooi de 

prijsuitreiking plaats in het sportcafé van 

De Fuik. 

Altijd al eens in het donker willen bad-

mintonnen? Zoek dan snel een leuke 

teamie, verzin een vette naam voor jullie 

team, ga alvast op zoek naar een flitsende 

neon-outfit, en bedenk hoe jullie elkaar 

gaan schminken. Het online-inschrijf-

formulier kun je vinden op de website 

bvdetreffers.nl. Even doorklikken naar 

Scholen

NEDERHORST DEN BERG - Kort na-

dat de schoolbel geklonken heeft 

aan het einde van de schooldag op 

de Warinschool in Nederhorst den 

Berg stormen de eerste kinderen 

het schoolplein op. Bij de deur van 

het lokaal van groep 7 staat Meester 

Peter (65). 

Met geduld en tact leidt hij de gezel-

lige drukte in de gangen van de school 

in goede banen. Kinderen leren lezen, 

rekenen of tekenen, meester Peter staat 

voor zijn vak. Als hij begint te vertellen 

wordt het muisstil in de klas, en han-

gen de kinderen aan zijn lippen. Peter 

van der Doel is al 40 jaar een onder-

wijsman in hart en nieren. Sinds 1977 

is Van der Doel aan de Warinschool 

verbonden. Nog even…, want op 1 juni 

gaat de Berger met pensioen. Zijn taak 

als directeur heeft hij al overgedragen 

aan Ronald de Moor. Net als Van der 

Doel een gedreven schoolleider. In zijn 

laatste schooljaar heeft Peter van der 

Doel de kinderen uit groep 7 onder 

zijn hoede.  

Vrijdag 1 juni 1973? 

“Op die dag ben ik begonnen met les-

geven op een basisschool in Spijkenis-

se. Het stoppen op die datum vind ik 

wel een mooie symboliek hebben”, zegt 

van der Doel. “Een goede reden om in 

Spijkenisse aan de slag te gaan was dat 

ik daarmee de militaire dienstplicht 

kon ontlopen….”

Maandag 22 augustus 1977?

“Dat was mijn eerste dag als onderwij-

zer op de Warinschool. Toen gebruik-

ten we krijtjes voor het schoolbord, 

nu werken de kinderen op hun eigen 

niveau op de iPad. Het plezier in het 

werken met kinderen is hetzelfde ge-

bleven. De werkdruk is tegenwoordig 

wel veel groter dan in 1977. Het ziek-

teverzuim in het onderwijs en de kans 

op een burn-out is tegenwoordig hoog. 

Als ik naar mijn team kijk dan vind ik 

de pedagogische kwaliteiten van begin-

nende docenten flink verbeterd zijn, in 

vergelijking met mijn generatie.”

Dinsdag 27 oktober 1981? 

“De Warinschool is een school met 

een rijke traditie. In 1981 bestond de 

school 100 jaar. De viering daarvan 

met oud-leerlingen en collega’s is een 

hoogtepunt. Een week lang hebben we 

op school allerlei leuke activiteiten ge-

organiseerd.”

Vrijdag 24 juli 1987? 

“Na de pensionering van Fred ten 

Wijdemeren Glow hult De Fuik in black light

NEDERHORST DEN BERG - Za-

terdag 18 maart a.s. is het zover! Het 

Amarone Ensemble nodigt vrienden 

uit en deze geweldige musici komen 

spelen in de Willibrordkerk in Neder-

horst den Berg. U kunt om 20.15 uur 

luisteren naar het Amarone Ensem-

ble dat bestaat uit Ronald Hoogeveen 

(vml. concertmeester van het RFO), 

Francien Schatborn (eerste solo-al-

tist van het RFO), en Fred Pot (vml. 

tweede solo-cellist van het KCO), met 

hun vrienden Hebe Mensinga (con-

certmeester van het Balletorkest) en 

Godfried Hoogeveen (vml. eerste so-

lo-cellist van het KCO).

Het programma is van net zo’n grote 

klasse als de musici die het uitvoeren. 

U hoort als eerste het schitterende 

strijkkwintet van Franz Schubert. Dit 

kwintet is een grandioos kamermu-

ziekwerk, zo orkestraal gecomponeerd 

dat het niet meer in het genre van de 

kamermuziek lijkt te passen. Het is 

Schuberts laatste instrumentale werk, 

hij schreef het twee maanden voor zijn 

dood. Na de pauze kunt u genieten 

van het zeker zo mooie strijkkwintet 

van Aleksandr Glazunov. Het kwintet 

van Glazunov is onmiskenbaar Rus-

sisch, al worden de volksmelodieën in 

Glazunovs geval gecombineerd met 

kenmerken die uit een Parijs belle-

epoque salon konden komen. Het 

Amarone Ensemble en hun vrienden 

gaan deze avond nergens op zoek naar 

Amarone Ensemble met 
vrienden in Willibrordkerk

Barge ben ik directeur geworden. Ik ben 

blij dat ik in de loop van de tijd samen 

met mijn team een bijdrage heb geleverd 

aan onze schoolmissie om kinderen op te 

leiden in zelfstandigheid en verantwoorde-

lijkheid nemen voor hun schoolwerk. Dat is 

een sterk punt van de Warinschool! Vanuit 

het voortgezet onderwijs en van ouders ho-

ren we dat onze aanpak succesvol is.”

Maandag 13 februari 2017? 

Op de Warinschool heerst een prettig leer-

klimaat. We hebben het predicaat vreed-

zame school gekregen én bieden uitdagend 

onderwijs aan. Ik ben er trots op dat we 

een Daltonschool zijn. Daltononderwijs 

is een zeer gedegen en toekomstbestendig 

onderwijsconcept. Ik vind het jammer dat 

we jarenlang moesten opboksen tegen het 

imago van een ‘zware school.’ Dat imago is 

niet terecht. Natuurlijk zijn we een school 

met een identiteit, maar we bieden zoveel 

meer aan.” 

Meer over de 40-jarige onderwijscarrière 

van Meester Peter op de Warinschool in 

‘een dagboek van een schoolmeester deel 2.’

‘nieuws’ en het inschrijfformulier. Doe dat 

snel, want ‘vol is vol’ en vóór je het weet is 

het 5 maart!

Badmintonvereniging De Treffers wenst ie-

dereen alvast véél plezier tijdens het Wijde-

meren Glow Weekend!

DOOR: MARK HILBERTS

Dagboek van een schoolmeester (deel 1) 

Meester Peter gaat met pensioen 

breedspraak en drama: wat telt is een ont-

spannen sfeer (in het eerste en derde deel), 

gebonden aan een hechte technische be-

heersing van deze muziek. 

Kaarten

U kunt kaarten kopen bij Brinkers Mode en 

Lingerie, Dammerweg 1. De kaarten kosten 

€ 17,50 per stuk, inclusief programmaboek-

je, een kop koffie in de pauze en een drank-

je na afloop. U wordt verzocht contant te 

betalen, pinnen is helaas niet mogelijk. U 

kunt ook kaarten bestellen via de website 

(http://www.concertenopdeberg.nl). Als u 

via de website kaarten bestelt, liggen deze 

30 minuten voor aanvang van het concert 

op naam klaar bij de ingang van de kerk.
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KORTENHOEF- BMOL houdt 

op 11 maart zijn traditio-

nele voorjaarsconcert in De 

Fuik. Orkest, slagwerk- en 

djembégroepen, en BlueZ 

brengen weer een zeer di-

vers programma ten gehore. 

Volgende week kunt u in dit 

blad meer lezen over dit con-

cert, maar de muziekvereni-

ging wil u nu vast melden, dat 

men voor een solopartij een 

absoluut toptalent hebben 

gestrikt : Emma Steinmann. 

Dit jaar staat het concert in het 

teken van filmmuziek. Een ab-

solute klassieker in dit genre is 

het thema uit ‘Schindler’s List’. 

Dit is een solowerk voor vi-

ool. Het orkest speelt een 

begeleidende rol.  Emma 

Steinmann is op haar zes-

de begonnen met viool-

spelen. Ze heeft al tien jaar 

les van Wiesje Miedema. 

Ze zit in twee orkesten: 

Camerata Amstelveen en 

Jeugd Orkest Nederland. 

De afgelopen twee jaar 

is Emma met veel ple-

zier naar de zomercursus 

Woudschoten gegaan, 

een kamp van tien dagen 

vol kamermuziek. Samen 

met Noor Hendriks heeft 

Emma in 2011 een derde 

prijs gewonnen bij het Prinses 

Christina Junior concours. Een 

echt toptalent dus. En een con-

cert dat u niet mag missen. U 

kunt uw kaarten nu al reserve-

ren via info@bmol.nl.

Jonge topvioliste bij 
voorjaarsconcert BMOL

NEDERHORST DEN BERG- 

Aanstaande vrijdagavond 

kunt u vanaf 20.15 uur in 

de OLV Hemelvaartskerk 

te Nederhorst den Berg ge-

nieten van twee keer de 

Stabat Mater, een werk vol 

passie en emotie. Voor de 

pauze brengt Camerata 

Amsterdam o.l.v. de Bergse 

dirigent Jeroen Weierink de 

wereldberoemde versie van 

Pergolesi, na de pauze die 

van Joseph Haydn. 

‘Huilend stond de moeder aan 

de voet van het kruis, waar-

aan haar zoon te sterven hing.’ 

Zo luidt de beginregel van het 

gedicht dat omstreeks 1300 ge-

schreven werd ter ere van de 

Heilige Maria.

Giovanni Battista Pergo-

lesi kreeg in 1736 de opdracht 

om het Stabat Mater te compo-

neren Waarschijnlijk heeft de 

Italiaan deze treurzang met tus-

senpozen geschreven. Pergolesi 

schreef misschien wel het be-

roemdste Stabat Mater van de 

Westerse muziekgeschiedenis. 

Wie kent niet het bitterzoete 

openingsdeel waarin sopraan 

en alt voortdurend om elkaar 

heen cirkelen. Alsof Maria zelf 

op je schouder uithuilt. Min-

stens zo schrijnend waren de 

omstandigheden waaronder 

Pergolesi het componeerde: de 

26-jarige componist schreef 

zijn Stabat Mater een paar 

maanden voor hij overleed aan 

tuberculose. Het werk raakte 

met mythes omgeven. 

Na de pauze wordt het Stabat 

Mater van Haydn uitgevoerd. 

Geheel in de traditie van de 18e 

eeuw schreef de Weense com-

ponist dit oratorium (1767) als 

lofzang op Maria. Niet alleen 

verklankt hij het verdriet van 

de moeder Gods, ook spreekt 

hij de hoop uit dat de toekomst 

beter wordt. 

Pergolesi’s weergave van de Sta-

bat Mater was al populair toen 

Haydn het componeerde. Die 

trachtte het iets serieuzer neer 

te zetten. Maar hij maakte wel 

gebruik van Pergolesi bij be-

paalde details. 

Grote bezetting

De uitvoering in de OLV He-

melvaartskerk zal groots zijn. 

Niet alleen met vier solisten 

en orkest, ook het koor Came-

rata Vocalis laat van zich laten 

horen. De gezusters Josefien 

Stoppelenburg (sopraan) en 

Charlotte Stoppelenburg (alt) 

hebben al menig keer de Stabat 

Mater in Nederhorst den Berg 

vertolkt. Tenor Erik Janse en 

bariton Jan Willem Baljet slui-

ten aan. Het orkest Camerata 

Amsterdam van Jeroen Weie-

rink treedt overal in Europa op 

en heeft het Vechtdorp bijna als 

thuisbasis. 

Kaartverkoop 

Kaarten à € 17,50 voor dit 

unieke concert kunt u kopen 

bij Bloembinderij Passiflora, 

Vaartweg 1 en op: www.stabat-

maternederhorst.jimdo.com. 

Dit hoogtepunt uit de passie-

tijd zou u niet mogen missen. 

Twee keer Stabat Mater 

Muziek

Charlotte en Josephien Stop-

pelenburg, alt en sopraan

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

Van Blarcumlaan 1, Ankeveen

Deze ruim gel. hoekwoning staat in de dorpskern van Anke-
veen. Aan de voorkant kijk je uit op het zgn. Rondje,  een ont-
moetingsplek waar jong en oud elkaar treft . In de directe om-
geving is een speeltuintje. De achtertuin ligt op het z-o en heeft  
een st. schuur en een ruime houten schuur.  
Meer info op onze website. 

Vraagprijs € 218.000 k.k. 

NIEUW

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl
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Boeken

MAARTENSDIJK- De trouwe vol-

gers van toneelvereniging DSO uit 

Kortenhoef hoeven zich geen zorgen 

te maken over de voorstellingen. Die 

blijven voorlopig in De Dobber of el-

ders in de gemeente. Maar voor het 

jubileum van actrice Judith Voigt 

maakten de leden graag een uit-

stapje naar een fraaie buitenplaats 

in Maartensdijk.

DOOR: HERMAN STUIJVER

Op Buitenplaats Rustenhoven is Ju-

dith sinds twee jaar locatiemanager en 

in deze romantische setting wilde ze 

met haar toneelvrienden haar 30-jarig 

verenigingsjubileum vieren. Rusten-

hoven is een monumentaal landhuis 

uit 1758 met een boeiende histori-

sche achtergrond. Juliana en Bernhard 

waren hier regelmatig te gast en de 

prinsesjes zwommen ongestoord in 

het zwembad in de achtertuin, terwijl 

papa met jonker Fentener van Vlis-

singen op fazanten jaagde. Ook het 

bekende Barometermuseum van Bert 

Bolle was hier gevestigd. Nu is het een 

stijlvolle B&B met luxe kamers met 

uitnodigende namen als Bruidssuite, 

Torensuite, Parkzicht en Weidezicht. 

Daarnaast is Rustenhoven een offici-

ele trouwlocatie en worden er regel-

matig intieme concerten gegeven. Nu 

speelde de jonge pianist Henk van 

ter Meij op de achtergrond, terwijl 

de DSO ‘ers zich vergaapten aan de 

mooie ambiance. 

DSO- penningmeester Wim Molle-

man keek terug op de lange toneel-

carrière van Judith die op aanraden 

van haar toenmalige schoonmoeder, 

mevrouw Van der Walle, de stap naar 

het amateurtheater waagde. Het was 

al direct raak bij haar debuut toen zij 

in de platte klucht ‘Maak het niet te 

bont, schat’ schaars gekleed het po-

dium op werd gestuurd. Daarna volg-

den nog vele rollen. Dat zij nog meer 

kwaliteiten had, bleek uit de complete 

draaiboeken die zij maakte bij grote 

producties. Bijna vanzelfsprekend dat 

zij kort daarop in het bestuur zitting 

nam als secretaris. Van haar komt de be-

kende uitspraak ‘Bestuur, wees zuinig op 

je leden. Leden, wees zuinig op je bestuur’, 

een waarheid als een koe die het ook anno 

2017 nog steeds goed doet. Hoewel de 

huidige ‘moeder van DSO’ Wil Hafkamp-

Vernhout nog zeer vitaal aanwezig was, 

maakt Judith Voigt grote kans eens in haar 

voetsporen te treden.

Judith Voigt viert 30 jaar DSO in stijl

KORTENHOEF- In een sfeervolle 

ambiance van de Oude School in 

Kortenhoef presenteerde Ruut de 

Kloet, in aanwezigheid van geno-

digden, onder wie familie, vrienden, 

vertegenwoordigers van haar uit-

geverij en de lokale pers, haar in-

middels 9e boek. Die kreeg als titel: 

Hoezo Toevallig’. 

Bij binnenkomst verraste haar zoon 

Derk de gasten, door hen, begeleid 

door een orkestband, met voortreffe-

lijk songs te verwelkomen. Vervolgens 

heette hij hen ook officieel welkom op 

dit feestje van zijn moeder. De bijzon-

dere titel van haar boek roept op het 

eerste gezicht wellicht nieuwsgierig-

heid op over de inhoud ervan. Echter, 

wanneer men weet dat de schrijfster tot 

een van de bekendste natuurgenees-

kundige therapeuten van ons land be-

hoort, dan wordt hiermee al een tipje 

van de sluier opgelicht. Bovendien zijn 

de ideeën achter de door haar geschre-

ven boeken, allemaal voortgekomen uit 

haar rijke ervaring van 32 jaar, waarin 

zij met haar patiënten vele  gesprek-

ken voerde in de vertrouwde omgeving 

van haar fraaie praktijkruimte. Die 

gesprekken moeten duidelijkheid ver-

schaffen over hun klachten. Ze werden 

altijd gevolgd door samen met hen een 

behandelingstraject in te gaan. Door 

deze aanpak ontstond er tussen Ruut 

en haar patiënten een bijzondere band. 

Zij waren van alle leeftijden, van jeug-

digen tot volwassenen, zowel vrouwen 

als mannen. Allen hadden zo hun spe-

cifieke problemen, bijvoorbeeld met 

hun ouders, broers, zussen of collega’s 

waarmee ze niet goed overweg konden. 

Een dergelijke situatie ging uiteindelijk 

knagen aan hun gezondheid, waardoor 

er lichamelijke klachten ontstonden die 

meestal waren terug te voeren tot rela-

tionele problemen. Zo op het oog heb-

ben die niet zoveel te betekenen, maar 

daarin vergist men zich echter, want ze 

kunnen wel degelijk het levensgeluk 

beïnvloeden en zelfs verstoren. Samen 

met haar patiënten zocht Ruut vervol-

gens naar een oplossing en niet zelden 

bleek die verrassend te zijn, mede als 

gevolg van haar, door jarenlange prak-

tijkervaring opgedane mensenkennis 

en niet te vergeten haar oprechte be-

langstelling voor het welzijn van haar 

patiënt.

Het eerste exemplaar 

Al vele jaren verzamelde Ruut met 

haar therapeutisch werk een schat 

aan prachtige 

verhalen, soms 

ontroerend, soms 

heel bijzonder en 

verrassend door 

onverklaarbare, 

of toevallige (?) 

gebeurtenissen. 

Die gaven haar 

de inspiratie voor 

de titel van haar 

nieuwste boek: 

‘Hoezo Toeval-

lig’, waarin een 

bloemlezing van 

deze verhalen is 

opgenomen. Het 

bijzondere bij de 

presentatie van dit boek was, dat Ruut 

haar nieuwe boek nog niet had gezien, 

want die zat nog keurig verpakt in een 

fraaie doos. Toen het eerste exemplaar 

tevoorschijn kwam, was ze oprecht 

verrast, vooral door de fraaie hardcore 

omslag. Na dit hilarische intermezzo 

reikte ze het eerste exemplaar van haar 

boek uit aan de schrijfster en goede 

vriendin, Rosemarie de Boer, van wie 

haar laatste boek als titel heeft: ’70-ti-

gers van nu’. Terwijl Ruut vervolgens 

de boeken voor haar gasten signeerde, 

zorgde zoon Derk met zang voor de 

Presentatie nieuwste boek van Ruut de Kloet

DOOR: JOOP GLIJN

bijzondere omlijsting van een gezellige na-

zit met een hapje en een drankje. 

Van Ruut de Kloet verschenen boeken

Eerder verschenen boeken van Ruut de 

Kloet: ‘Brievenboek’, ‘Ankertjes‘, ‘Binnen-

ste buiten’, ‘Bachremedies voor kinderen’, 

‘Toeval bestaat niet’, ‘Leven naar de maan’, 

‘De maan en de liefde’, ‘Vrouw zijn is fijn’ en 

heet van de naald: ‘Hoezo toevallig’. 

Ruut de Kloet en Rosemarie de Boer 

(foto: Douwe van Essen //WWK)

Judith Voigt, met bloemen, te midden 

van haar DSO- vrienden 

Bedankt!
Omdat het voor ons onmogelijk is ie-

dereen persoonlijk te bedanken, willen 

wij u allen, die op welke wijze dan ook 

een bijdrage hebben geleverd bij gele-

genheid van ons afscheid van  Huisart-

senpraktijk Van den Heuvel, heel harte-

lijk dankzeggen.

De overweldigende opkomst bij de af-

scheidsreceptie, de vele kaarten, brieven, 

bloemen, cadeaus en geldelijke giften 

hebben ons bijzonder geraakt en een 

onuitwisbare herinnering bij ons ach-

tergelaten. Dankzij uw giften hebben wij 

een aantal goede doelen in onze dorpen 

kunnen verblijden met een gulle bijdra-

ge: Stichting Vrienden van Veenstaete, 

De Historische Kring, Speeltuinvereni-

ging De Eekhoorn, Stichting Kleding-

bank Kortenhoef, Stichting De Dillewijn 

en EHBO-vereniging ’s-Graveland e.o.

Nogmaals onze welgemeende dank, 

Marian en Broos van den Heuvel.
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NEDERHORST DEN BERG- In 

tweetallen een dressuur-

proef rijden op – zelf geko-

zen - bijpassende muziek, dit 

naar een eveneens zelf geko-

zen thema. Dat is in het kort 

een Pas de Deux. 

Afgelopen zaterdagavond 

reden 23 combinaties deze 

onderlinge wedstrijd in de 

manege Laanhoeve van de 

Rijvereniging Nederhorst den 

Berg. Vaak waren zowel de 

ruiters, als de paarden, naar 

het door hen gekozen thema 

gekleed. Er waren prijzen voor 

de rijvaardige uitvoering van 

de proef, alsmede voor de ori-

ginaliteit van de combinatie. 

De muziek werd op deze avond 

gedraaid door Gerrit Berg-

man en Bert Veldhuijzen. De 

jury bestond uit Ester de Boer 

en Cynthia Verweij. Voorzit-

ter Marco Grotendorst was de 

spreekstalmeester die de avond 

aan elkaar praatte. Rond de bak 

werden de zaken begeleid door 

Marijke Groos en Brigitte van 

Kempen en bij de ingang door 

Jolanda Warnier. 

Er werd gestreden in de Klasse 

N en de Klassen B en L .

Uitslagen

Bij 10 combinaties in de N 

noteerden we de volgende uit-

slag:1. Rosa Stuur  op Lucy en 

Bibi Wallenburg op Held met 

124 pnt; 2. Isa Springer op 

Nienke en Mylene Quint op 

Nador met  120,5 pnt; 3. Sara de 

Jong op Silver en Manouk van 

Rijn op Surprise met 113,5 pnt. 

De originaliteitsprijs ging naar 

de Noa Tiben en Emma Vink 

als 101 Dalmatiërs.

In de B (9 combinaties) was de 

uitslag: 1. Marti Bergman op 

Ymke en Jaqueline Hanje op 

Tivoli met 206 pnt; 2. Muriël 

Veldhuijzen op Nuts en Benthe 

Hussen op Kivado met 195,5 

pnt. Hier was de originaliteits-

prijs voor Maud en Bernice 

Hartig als cowboys met zeer 

bijzondere paarden.

In de L (4 combinaties) ging de 

prijzen naar: 1. Stacey Hagen 

op Shamrock en Lotte Giezen 

op Coleman met 176 pnt. De 

originaliteitsprijs ging in de 

L-Klasse eveneens naar de ma-

trozen Stacey Hagen en Lotte 

Giezen. Om 11.30 uur kon deze 

geweldige avond paardensport 

worden afgesloten.

Met dank aan Gerrit Bergman

Het team van Oscar Schouten 

en Johan Hagen was de gehele 

wedstrijd de betere ploeg, maar 

Wasmeer kon lang stand houden 

vanwege hun inzet. 

Het was Danny Schouten die via een 

zeer fraaie volley de 1-0 binnenschoot. 

Na rust een gretig ASV’65 dat op zoek 

ging  naar een grotere voorsprong. 

Toen Koen Schouten de 2-0 tegen de 

touwen jaste was het verzet van de 

Hilversummers gebroken en bepaalde 

uitblinker Danny Schouten de eind-

stand op 3-0. De Ankeveners kunnen 

terugzien op een met passie gestreden 

wedstrijd en hebben Wasmeer uitein-

delijk stuk gespeeld.

Eerste mist kansen op winst

Thuis tegen AS ‘80 begonnen de An-

keveners voortvarend aan de wed-

strijd en kreeg Prince Decker in de 

beginfase een levensgrote vrije schiet-

kans, doch hij zag zijn inzet op de 

paal belanden. Tegen de verhouding 

in scoorden de Almeerders de 0-1. 

Daarna werd het spel wat rommelig 

van twee kanten. Via een vrije trap in 

de 38ste minuut scoorde captain Yoeri 

Tol zeer fraai met een mooie krul de 

1-1. Laurens van der Greft die een 

niet al te  beste dag had, 

kreeg nog een niet te mis-

sen kans. Na rust namen 

de Ankeveners wederom 

het initiatief en AS ‘80 liet 

dit ook toe. Voor de Anke-

veners waren er 100% kan-

sen voor Sherrick Krind en 

Laurens van de Greft. Van-

uit de counter kreeg AS”80 

ook enige mogelijkheden 

en in de 79ste minuut wisten zij wel 

het net te vinden en scoorden  ze de 

1-2. Daarna een alles of niets offen-

sief van ASV”65, waarbij er een niet 

te missen kans voor de ingevallen Bizz 

Sport
Voetballen in Ankeveen

JO17 verslaat Wasmeer met 3-0

Etnel Vernon ontstond, maar zijn inzet 

was veel te slap en werd een makkelijke 

prooi voor de Almeerse goalie. Een teleur-

stellend en onnodig resultaat met teveel 

gemiste kansen.

DOOR:  DICK BLOM EN CEES STALENHOEF 

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

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

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

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

Kangoo Family 1.6 LPG beige met. 04-2009 183.000 km. €  6.500,-

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

Megane Estate Tech Road1.6    zilver met. 12-2005  118.000 km €  4.250,-

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

Megane Coupé Tce-Bose wit met. 06-2014 35.000 km  €  18.250,-

            Natuurlijk is bij ons de NIEUWE  SCENIC ook aanwezig

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

Laguna Estate 1.8 Dynamique   blauw met. 03-2004    134000 km €  4.250,-

Dacia Lodgy Prestige 115 blauw met. 11-2013 45000 km €  12.750,-

Rijvereniging NdB. 

Geweldige Pas de Deux 
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Sport DOOR:  AD VAN BENSCHOP EN MARC DEGEKAMP 

Voetballen in ’s-Graveland

Eindelijk naar winst in Amsterdam
Het was de hoofdmacht nog niet ge-

lukt om dit seizoen tot winst te ko-

men in de hoofdstad, maar zondag 

wist het overtuigend met 2-4 van 

TABA te winnen. 

De cijfers mogen dan misschien niet 

zo overtuigend lijken, maar het spel 

was dat zeker wel. Voor rust doelpuntte 

Gerben van Veen en deed na rust nog 

een keer, net zoals Alex Poort en Jimmy 

Reijnders.

Senioren

Na een 2-2 ruststand kwam ook het 

tweede tot een overtuigende zege. Er 

werd met 2-6 gewonnen van Wasmeer 

met na rust treffers van Mark de Graaf, 

Hans Peter van den Heuvel, Erik He-

ijnen en Jochem van den Brand. Ook 

het 3e wist te winnen, van FIT. Marco 

Nieuwenhuis zette het 3e op voor-

sprong en na de 1-1 werd Awet Yemane 

Ogbay matchwinner.

VR1 wint van ’t Gooi VR2

Met drie treffers had Carlijn Pos het 

grootste aandeel in de overwinning. 

Voor het vierde doelpunt tekende 

Kaylee Stoops die voor het eerst sa-

menspeelde met haar zusje Noëmi uit 

MO17. Zij maakte daarmee haar de-

buut in VR1, net zoals haar leeftijds-

genoten Julia Blankenberg en Naomi 

Hammink. Ze deden het alle drie uit-

stekend en dat was een hele leuke con-

statering.

Nederhorst is er niet in geslaagd de 

3 punten uit Amsterdam mee te ne-

men. 

Voor rust een sterker Nederhorst tegen 

een goed mee voetballend Geuzen-M. 

Mogelijkheden voor Luuk  en Jesse van 

Huisstede en Thomas Grolleman trof-

fen geen doel. Oscar Vrijhoef stopte na 

62 minuten een gevaarlijke kopbal. Het 

laatste kwartier was weer voor de Ber-

gers maar gescoord werd er niet meer 

in dit sportieve duel. Door de winst van 

Real Sranang staat Nederhorst weer 

tweede op de ranglijst. 

Senioren

Nederhorst-2 behaalde een ruime 4-1 

overwinning op Quick-A. Na een snel 

opgelopen achterstand werd de rust in 

gegaan met een gelijke stand via een 

strak schot van John Hoekstra. Vlak na 

rust tekende Steven Vink voor de voor-

sprong en brachten Peter Engels en Tim 

Kuiper de verdiende eindstand op het 

bord.

Nederhorst-3 kon de 4-2 voorsprong 

niet vasthouden en zo eindigde de wed-

strijd tegen AFC in 4-4. Nederhorst 4 

Maakte het koploper AS’80 in eigen huis 

lastig maar verloor uiteindelijk met mi-

nimaal verschil 4-3.

Zaterdag-2 verloor thuis met 0-3 van 

Loosdrecht 6. Het team had teveel in-

vallers om er een echte wedstrijd van te 

kunnen maken. 

Voetballen in Nederhorst

Kampioenskandidaat speelt gelijk 
Jeugd

Vanwege de krokusvakantie was er maar 

een beperkt programma. De JO11-1 won-

nen ook hun derde wedstrijd van de goede 

tegenstander CSW. Al vlot pakten ze een 3-0 

voorsprong maar zagen na rust de gasten 

sterk terugkomen. Twee snelle doelpunten 

voorkwam dat het nog echt spannend werd. 

Een 6-3 zege was het resultaat. JO11-3 won-

nen in een spannend duel met 4-3 net aan 

van Victoria. JO9-2 verloren met 9-2 ruim 

van ’t Gooi JO9-2

Meisjes O13-1 wisten voor de tweede keer 

te winnen. OSM MO13-2 werd met 5-0 ver-

slagen. JO13-2 hadden weinig moeite met 

CSW en wonnen met 9-0 

Voor info www.vvnederhorst.org

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand win-

tercompetitie biljarten 

Club 4711 (maandag-

poule) 13 febr.: Mw. T. 

Mulders (5 pt.), W. Cle-

ments (2 pt.), M. Verlaan (2 pt.), J. Vrij-

burg (1 pt.). Stand aan kop: J. Vrijburg 

6-21, M. Zieleman 6-20

Uitslag + stand wintercompetitie bil-

jarten Club 4711 (zaterdag-poule)

18 febr.: W. Clements (12 pt.), M. v.d. 

Velden (12 pt.), A. de Bruin (4 pt.), M. 

Zieleman (4 pt.), K. Jacobs (2 pt.), J. van 

Wijnen (2 pt.). Stand aan kop: M. v.d. 

Velden 4-42, W. Clements 4-36

Nieuws Biljartclub Overmeer

Uitslag + stand onderlinge competitie 

16 febr.: M. Verlaan - J. Kloosterman 3-0, 

T. Otten - M. v.d. Velden 0-2, W. Lam - P. 

van ‘t Klooster 2-0, R. Korteling - H. Sta-

lenhoef 0-2, W. Clements - T. Otten 3-0

Stand aan kop: H. Stalenhoef 20-38, J. 

Kloosterman 17-30, W. Lam 20-29

Thuis-programma

Donderdag 23 febr. 19.30 uur: onder-

linge competitie BV Overmeer, zater-

dag 25 febr. 16.00 uur: maandtoernooi 

biljarten, maandag 27 febr. 19.30 uur: 

wintercompetitie biljarten Club 4711

Algemene openingstijden + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Telefoon: 06-20408058

3-2

De meest voorkomende uitslag bij de jeugd 

was zaterdag 3-2. JO19-1, JO19-2 en JO13-

2 verloren met deze cijfers, maar MO13-1 

won daarmee van TOV MO13-1. Duide-

lijker was het verschil bij JO12-1 en JO9-

4M, zij verloren met respectievelijk 2-5 en 

0-4. JO17-2 deed het ‘t best door met 1-5 

van Wasmeer JO17-2 te winnen, maar ook 

JO13-3 deed het goed. Uit werd met 1-4 

van Altius JO13-4 gewonnen.

Monday Moves weer naar buiten

Na de wintermaanden bij Buro Sport ge-

traind te hebben, gaat Monday Moves na de 

voorjaarsvakantie weer naar buiten. Vanaf 

maandag 27 februari weer wekelijks op de 

club vanaf 20.00 uur.

‘s- GRAVELAND- Na voor de meeste 

jeugdleden de laatste schooldag 

voor de krokusvakantie spoedden zij 

zich naar de vereniging om om 16.30 

uur in een van de gereserveerde bus-

sen te stappen. Eindbestemming: het 

AFAS stadion van AZ.

Er waren maar liefst vijf bussen nodig 

om iedereen te kunnen vervoeren. Het 

enthousiasme om mee te gaan was dus 

groot. Groter dan verwacht en meer-

dere malen is er overleg gevoerd met 

AZ over het aantal beschikbare kaarten 

voor de Europa League wedstrijd tegen 

Olympique Lyon. En met succes, want 

Vak M werd donderdagavond jl. bezet 

door ruim 360 jeugdleden en begelei-

ders van de S.V. ’s-Graveland. 

Voor de jongsten onder hen was het een 

eerste ervaring in een heus stadion en 

dus keken ze hun ogen uit. Zeker ook 

naar het vak naast vak M want daar zat 

de supporterskern van de Franse top-

club. Naast de toeschouwers uit ’s-Gra-

veland had zij ‘t het meeste naar haar 

zin. De supporters hadden daar ook alle 

reden toe, want zij overklasten AZ en 

wonnen ruim en verdiend met 1-4. Voor 

de ’s-Gravelanders (een enkele met een 

AZ-sjaal uitgezonderd) was de uitslag 

van ondergeschikt belang. Zij beleefden 

met elkaar hoe dan ook een heel leuk 

voetbaluitje. Daar waren ze voor een 

groot gedeelte zelf verantwoordelijk 

voor, maar niet onvermeld mag blijven, 

dat dit ook mogelijk is gemaakt door 

sponsorbijdragen van Gizmo Retail bv, 

FZ Financiële Zorgverlening en Coffee 

Line den Hertog, enkele opa’s en oma’s 

en andere (anonieme) gulle gevers voor 

een bijdrage in de reiskosten. 

En niet te vergeten Wijdemeren Tours 

die 4 van de 5 bussen heeft ingezet (de 

5e kwam van Meerkerk) en zoals altijd 

voor een prettige heen- en terugreis 

zorgde. 

SV ’s Graveland trekt massaal op 
naar AZ

BEZORGERS GEZOCHT!!
Het Weekblad Wijdemeren is op zoek naar bezorgers  voor ’s-Graveland en Kortenhoef. Het bezorgen van het Weekblad 

Wijdemeren is slechts 1 x per week. Lijkt het je leuk om dit te doen? Neem dan z.s.m. contact op met: 06-13667848
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€ 2100,- voor het JDRF- fonds tegen diabetes type1, 

in Sportcafé De Blijk zaterdag jl. Met dank aan 50 

darters en sponsors door trotse organisator 

Edwin Keizer. Jasper van Schie was The Master 2017.

Wijdemeren in Beeld

Achterpagina

WIJDEMEREN- Een superteam van 

maar liefst 9 sportievelingen doet 

in 2017 mee aan Alpe d’HuZes. Het 

team van ‘Chalet.nl vakantiewo-

ningen’ bestaat dit jaar uit Astrid 

Koelink, Ankie Torsing, Ilse Glijn, 

Tamara Baartman, Esther Gervers, 

Lonneke Tiggeler, Bas Baartman, 

Rogier Sluyter en Gerard Koelink. 

Zij gaan op 1 juni wandelend en fiet-

send zo vaak mogelijk Alpe ‘d Huez be-

dwingen en daarmee zo veel mogelijk 

sponsorgeld ophalen, dat het Koningin 

Wilhelmina Fonds (KWF)  kan beste-

den aan onderzoek, voorlichting en be-

strijding van kanker.

Na de succesvolle sponsordiners van 

de afgelopen jaren  organiseren ze dit 

jaar een diner in Restaurant De Molen 

in Ankeveen. De Molen stelt op don-

derdag 6 april  zijn prachtige locatie 

beschikbaar voor een unieke beleve-

nis. De avond belooft een evenement 

te worden, dat je niet mag missen, met 

een verrassende maaltijd van meerdere 

gangen  verzorgd door het team van 

De Molen ondersteund door het team 

van Chalet.nl, entertainment tussen 

de gangen door en een veiling van een 

aantal bijzondere items.

Gift KWF

De kosten voor deze avond zijn 100 

euro per persoon. De deelnemers be-

seffen dat  het een behoorlijke prijs is, 

maar het bedrag gaat in z’n geheel als 

gift naar het KWF en is aftrekbaar. 

In ruil voor je steun krijg je van hen 

een  onvergetelijke avond. Het team is 

druk bezig met de voorbereidingen 

en heeft inmiddels via mond op mond 

reclame en shirtsponsoring al een flink 

aantal inschrijvingen binnen. Er zijn in 

De Molen 80 plaatsen beschikbaar en 

vol is vol. De aanmeldingen worden op 

volgorde van binnenkomst afgehan-

deld. Dus reageer snel en meld je aan.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail 

te sturen naar astridkoelink@hotmail.

com of  gerardkoelink@ziggo.nl. Geef 

in de mail aan hoeveel stoelen je wilt re-

serveren en je hoort zo snel mogelijk of 

er nog plaats is. Wanneer ze een stoel 

voor je hebben gereserveerd, krijg je 

instructies hoe je je donatie kunt over-

maken. Als je gift is vastgelegd op de 

site van Alpe d’HuZes, is je aanmelding 

Sponsordiner voor Alpe d’HuZes
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definitief. Als je niet naar het sponsordiner 

komt, hopen de fietsers/ wandelaars dat je 

een donatie overmaakt op hun deelnemers-

pagina, bijvoorbeeld per beklimming. Ieder 

bedrag is zeer welkom. 

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/

chaletnlvakantiewoningen

ANKEVEEN - Samen uit samen thuis 

moeten Joost Botterman en Rob van 

der Helm hebben gedacht. Ze waren 

samen vanuit Kortenhoef gekomen 

en meldden zich aan voor de tweede 

ronde Tien van Rood. Om ook samen 

terug te kunnen en niet op elkaar te 

hoeven wachten, gingen ze gelijk op 

en reikten tot de halve finale, waarin 

ze op elkaar stuitten. 

DOOR:MARC DEGEKAMP 

Rob won en veroordeelde Joost daar-

mee tot de troostfinale. Joost, die in de 

eerste ronde Bert Goedemans had ver-

slagen en in de tweede ronde een suc-

cesvolle rentree van Norbertus Meisner 

in de weg stond, nam het daarin op te-

gen de kampioen van januari, Jaap Hil-

horst. Joost won overtuigend en legde 

daarmee beslag op de 3e plaats. Zijn 

reisgenoot reikte dus wèl tot de finale. 

Hij trof daarin voormalig jaarkampi-

oen Oscar Schouten. Met zijn vierde 

overwinning (1e ronde kampioen 2016 

Robur Schouten, 2e ronde Marc De-

gekamp en in 3e ronde dus Joost Bot-

terman) mocht hij het maximale aantal 

punten van de avond bijschrijven. Met 

dit resultaat staat hij na twee ronden in 

Tien van Rood in Ankeveen 2017 in de top van het klassement. Die po-

sitie zal hij op donderdag 2 maart moeten 

verdedigen. Dan staat de volgende ronde 

namelijk op het programma en zullen de 

drie biljarts weer bespeeld worden in het 

Wapen van Ankeveen. Aanvang 21.30 uur. 

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

Adverteren?
Kijk ook op www.weekbladwijdemeren.nl


