
Inspiratie voor velen
Bibian Mentel (39 jr.) is een
vrouw met een positieve instel-
ling en een enorm doorzettings-
vermogen. Ze wordt gezien als
een voorbeeld van een sporter
die ondanks haar handicap en
tegenslagen in staat is gebleken
haar sport te blijven te beoefe-
nen. Zij levert een belangrijke
bijdrage aan de emancipatie en
integratie van lichamelijk ge-
handicapte sporters in Neder-
land. In 1993 begon Bibian met
het snowboarden en al gauw

stopte zij met haar studie rech-
ten om zich helemaal toe te leg-
gen op deze sport. En met resul-
taat: ze werd maar liefst zes maal
Nederlands kampioen op de on-
derdelen halfpipe en snow-
boardcross. Het jaar 2000 werd
een noodlottig jaar voor me-
vrouw Mentel. Er werd botkan-
ker geconstateerd en er volgde
een amputatie van haar rechter-
onderbeen. Vier maanden erna
stond ze voor het eerst weer op
een snowboard. In 2002 werd
zij, met prothese, opnieuw
Nederlands kampioene snow-
boardcross (bij de valide spor-
ters). Ook zette zij zich in voor
een circuit onder de Para-
lympische vlag. In 2009 zette zij
het eerste officiële wereldkam-
pioenschap aangepast snow-
boarden op haar naam. Drie jaar
later werd zij wederom wereld-
kampioene in dezelfde disci-

pline. Bibian Mentel richtte in
2002 de Mentelity Foundation
op. Doelstelling van deze foun-
dation is het motiveren, active-
ren en faciliteren van mensen
met een fysieke beperking.
Daarnaast zet mevrouw Mentel
zich in voor het toevoegen van
het snowboarden als nieuwe
discipline op de Paralympische
Spelen van Sochi (Rusland) in
2014. Ook begeleidt zij momen-
teel een aanstormend atletiek
talent bij Sporttop. Als ambassa-
deur van de Esther Vergeer
Foundation laat zij lichamelijk
gehandicapte kinderen en jon-
geren kennis maken met sport.
In 2009 ontving ze de gouden
CAPaward, een prijs die jaarlijks
wordt toegekend aan mensen
die door middel van hun sterke
wil en doorzettingsvermogen
hun lichamelijke handiCAP
hebben overwonnen en omge-
zet in CAPabilities. 
Burgemeester Smit noemde
haar een inspiratiebron voor
mensen om aan te tonen wat wel
kan. Bibian werd als enige van
het zestal gedecoreerd als
‘Ridder’ in de Orde van Oranje-

Nassau.
Sociaal en actief
De 71-jarige Henk Vesters is
een enthousiaste en sociale man
die altijd klaar staat om anderen
te helpen. Zo is de heer Vesters

sinds 2007 lid van de verzeke-
ringsraad van Agis. Waar hij
misstanden signaleert, pakt hij
dat aan. Ook is hij vanaf 2006 lid
van de Regionale Programma-
raad. Van 1996 tot 2000 was de
heer Vesters voorzitter van de
Woningbouwvereniging die
destijds tot stand kwam om de
bouw van Nieuw Walden in
goede banen te leiden. De heer
Vesters is een liefhebber van
‘oude’ auto’s en van 2005 tot en
met 2009 was hij secretaris van
de Historische Automobiel
Vereniging (HAV). Jarenlang
was hij werkzaam bij firma
Bloksma in Almere en actief in
de ondernemingsraad. Eén van
zijn hobby’s is zeilen en toen er
een zeilinstructeur bij de zeil-
vereniging WSV De Spiegel uit-
viel, verving Henk Vesters hem.
Vanaf 2000 is hij samen met zijn
vrouw mantelzorger voor zijn
hulpbehoevende zoon en pro-
beren ze een zo goed mogelijk
leven voor hem te creëren. Een
grote passie is het maken en res-
taureren van zonnewijzers, hij
doet mee met de Zonnewijzer-
kring. Vanaf 2010 is de heer

Vesters lid van de PME
Panelraad, een pensioenfonds
van de Metalektro. Tot slot is hij
van 1990 tot 1992 lid geweest
van Pax Christi en regelde hij
vakantieverblijven voor kinde-
ren uit oorlogsgebieden. 

Drie Kortenhoevers en één
Loosdrechter
Als Frans Hendriks (73 jaar)
iets aangaat doet hij dat voor de
volle 100 procent. Dat doet hij
tot de dag van vandaag bij S.V. ‘s-
Graveland. Vanaf zijn 17e is hij
al actief voor de plaatselijke
blauwwitten.
Wim Fecken (71) mag zich als
amateur- historicus graag bege-
ven in archieven om dingen tot
in de puntjes uit te zoeken. Hij
schreef drie boeken die van gro-
te waarde zijn voor de histori-
sche kennis van de gemeente:
‘De Joodse gemeenschap in ‘s-
Graveland’, ‘Ignotia van ‘s-
Graveland’ en ‘’s-Graveland in
Vuur en Vlam’.
Fokke de Vries (55 jr.) heeft 30
jaar lang als brandweerman bij-
gedragen aan de veiligheid van
de samenleving. De Vries zag de
brandweer als zijn roeping. De
heer De Vries is gestopt als ac-
tieve brandweerman vanwege
zijn leeftijd, maar blijft betrok-
ken bij de organisatie
Jacob Zeldenrijk (56 jr.) is eige-
naar van cafetaria de Schakel. Al
meer dan 40 jaar een begrip in
Loosdrecht. De heer Zeldenrijk
zet regelmatig acties op touw
om hen een fijne tijd te bezorgen
of een betere start in het leven te
geven. 

44E JAARGANG 

WEEK 18
DONDERDAG 

3 MEI 2012

NR. 2130

DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN - “Het is altijd een sport om de gedecoreerden
onwetend te laten, terwijl iedereen in de omgeving op de
hoogte is”, zei burgemeester Smit bij de lintjesregen anno
2012. Nu kregen zes Wijdemeerders vorige week donderdag
de versierselen uitgereikt die horen bij de Koninklijke
Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. 

Zes lintjes in Wijdemeren uitgereikt

Lintje voor Bibian Mentel en Henk Vesters

Hoveniersbedrijf

WWW.BOUWERTOTAAL.NL

Tuinontwerp, aanleg en onderhoud
Nederhorst den Berg Tel.: 0294-251957

Mobiel 06-21802474

MODE EN LINGERIE
Dammerweg 1-2, Nederhorst den Berg, tel. 0294 -251274

Openingstijden: ma t/m vrij van 08.00 uur tot 17.00 uur.

In de wintersport maanden
maart en april: 

Ski-pantalon, Ski-jack,
Ski-overall

20% korting
De korting is niet van toepassing bij speciale F-reiniging. Maart 2010

Vaartweg 20-21, Ned. den Berg
Tel. 0294 - 251440, info@wasserij-best.nl  

www.wasseri j -best .nl

15% korting 
voor het reinigen 

van uw dekbedden 
tot en met eind mei 2012 
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Bon voor Bruggetje

Invullen in blokletters, per blokje één letter of spatie. 
De indeling van de advertentie in de krant kan afwijken van de indeling op deze bon.
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Plaatsing Bruggetjes

Opgave van Bruggetjes 

on-line of schriftelijk 

tegen kontante betaling.

Inleveren tot maandag 

12.00 uur voor verschijning, 

Postbus 88, 

1394 ZH Nederhorst den Berg 

of Nieuw Walden 6, 

1394 PB Nederhorst den Berg. 

Tarief: L 1,30 per regel. 

Betaling kan geschieden door

bijsluiting van kontant geld.

APOTHEEK: Overmeerseweg 7, tel. 251554
Geopend van maandag t/m donderdag van 08.30-17.30 uur.
Vrijdag van 08.30-18.00 uur.
Zater-, Zon- en Feestdagen is de apotheek gesloten.
Spoedrecepten: Buiten Openingstijden:
Spoed Telefoon 035-5330607.
www.apotheeknederhorstdenberg.nl

De Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek. Alle huisartsen van 
de regio werken samen in een organisatie die de diensten 
’s avonds, ’s nachts en in het weekend regelt. De huisartsenpost
is bereikbaar via één centraal telefoonnummer: 0900 - 9359.

SALTRO (Artsenlaboratorium) Bloedafnamedienst: maan-
dag t/m vrijdag van 09.30-09.45 uur in De Kuijer.
Trombosedienst: maandag 09.00 uur in De Kuijer.

INGEZONDEN BRIEVEN

Ingezonden brieven zonder naam en adres van de af-

zender worden door ons niet geplaatst. 

De uitgever behoudt zich het recht voor 

advertenties en kopij te weigeren die niet 

stroken met haar normen c.q. beleid; 

dit zonder opgaaf van redenen.

U kunt ons ook e-mailen: 

redactie@dunnebier.nl

BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS

ALARMNUMMER 1-1-2
REGIOPOLITIE GOOI EN VECHTSTREEK 0900-8844
BRANDWEER 035-6833822
GEMEENTEHUIS 035-6559595
TERGOOIZIEKENHUIZEN locatie Hilversum 035-6887777
TERGOOIZIEKENHUIZEN locatie Blaricum 035-5391111
HUISARTSEN

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 251203
(voor spoedgevallen) 254862
N. Wieringa 251854

DOKTERSCENTRALE (ALLEEN OVERDAG) 0900-1515
HUISARTSENPOST

avond, nacht en weekend 0900-9359
JEUGD EN GEZIN 035-6559195
STICHTING DIERENAMBULANCE GOOI EN VECHTSTREEK

24 uur bereikbaar
(tussen 23.00-08.00 uur alleen spoedgevallen) 035-6830300

DIERENARTS (GEZELSCHAPSDIEREN)
A.A.A. Vendrig 253519
Annemarie 255838
(voor spoedgevallen buiten openingstijden) 251143

�HANDIG OM TE WETEN�
TANDARTS: 

B. van Eynatten, Voorstraat 24 253456
Voor spoedgevallen: 0900-1515

TANDARTS/MONDHYGIËNISTEN, Overmeerseweg 13 252714
Voor spoedgevallen: 0900-1515

SCHOLEN KINDEROPVANG

”De Bergertjes” 419260
Warinschool 251351
PSZ de Gruthut 252359
Mr. Kremerschool 251522
Kinderopvang Thuiz bij de Teddybeer 06-10566343
Jozefschool 253336
Gastouderbureau De Klimboom 0346-262887
Naschoolse opvang Thuiz bij 06-33647460

VERSA MANTELZORGONDERSTEUNING: 035-6970050
INFORMATIELOKET OUDEREN: 06-19418640

Spreekuur: woensdag van 13.30-15.30 uur, 
Blijklaan 1, 1394 KA Nederhorst den Berg. 

Buiten spreekuurtijden: Versa Ouderenwerk Wijdemeren 035-5821695
DE KUIJER: 0294-253651
Zorgverlening in het verzorgingsshuis en bij u thuis, 

tevens maaltijdenservice. Informatie bij voorkeur ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur

CAI STORINGEN: 0900 8896
KLUSJESTEAM: (ma. en do. van 08.30-11.30 uur) 251315
WIJKAGENT: Dennis van Giessen dennis.van.giessen@gooi.politie.nl

Nu ook de 
bruggetjes

on-line
www.debrug-www.nl

KERK DIENSTEN
� Protestantse Gemeente

Willibrordkerk:
Zo. 6 mei: 10.00 uur: 
Ds. M. Winckler.
Inl. Ds. Evert-Jan van
Katwijk, tel. 251230.

� R.K. Kerk
Vr. 4 mei: 09.00 uur: 
St. Martinus, R. Ketelaar.
Vr. 4 mei: 15.00 uur: 
Veenstaete, R. Ketelaar.
Za. 5 mei: 19.00 uur: 
St. Martinus, R. Ketelaar.
Zo. 6 mei: 10.00 uur: 
OLV Hemelvaart,
W. Klooswijk.
Zo. 6 mei.: 10.00 uur: 
H. Antonius, L. Wenneker.
Wo. 9 mei.: 09.30 uur: 
H. Antonius, J. Dresmé.
Inl. parochiesecretariaat,
ma. en do. van 08.30-11.30
uur tel. 251315.

� Weesp
Evangelische Gemeente:
Zo. 6 mei: 10.00 uur: 
T. Vroon.
Diensten in OAZ gebouw,
Fijnvandraatlaan 2.

� Weesp
Vrijzinnige Geloofsgem.:
Oudegracht 69
Zo. 6 mei: Geen dienst.

� Loosdrecht
Ned. Geref. Kerk
Zo. 6 mei: 09.30 uur: 
Leesdienst.

UITGAVE/ADMINISTRATIE
Dunnebier Print
Nieuw Walden 6,
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 25 62 00
Fax 0294 - 25 43 59
OPLAGE: 2.500 exemplaren
BEZORGING: uiterlijk donderdag
REDAKTIEADRES:
Postbus 88,
1394 ZH Nederhorst den Berg
AANLEVERING KOPIJ:
redactie@dunnebier.nl
ADVERTENTIES, INFO & PRIJZEN:
Marije Hogguer
tel. 0294 - 25 62 06
marije@dunnebier.nl
AANLEVERING ADVERTENTIES:
advertentie@dunnebier.nl
PLANNING & BEGELEIDING:
Marije Hogguer
tel. 0294 - 25 62 06
marije@dunnebier.nl
REDACTIE-MEDEWERKERS:
• Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl
• Karin van Hoorn

karinvanhoorn@planet.nl
• Joop Glijn

joopglijn@kortenhoef.nl
• Perla Jap Sam

info@perlatekstentaal.nl

COLOFON
DE BRUG



BEGELEIDING
Bij Slender You studio

Kortenhoef krijgt iedereen
gedurende elke sessie een

deskundige en persoonlijke
begeleiding. Slender You studio

kortenhoef heeft een ruime
ervaring om ook mensen met

medische klachten te begeleiden
met aangepaste bewegingen.

DIEET
Slender You is de ideale

combinatie met een dieet.
De spierversterkende oefeningen
zorgen ervoor dat de spiermassa

op peil blijft tijdens het
gewichtsverlies.

Slender You zorgt ook voor een
strakke en gladde huid.

BODYANALYSE
Bij Slender You studio

kortenhoef kan door middel van
een bodyanalyse de samenstelling
van uw lichaam worden gemeten.

Maak nu een afspraak
voor proefsessie.
SLENDER YOU

STUDIO KORTENHOEF
Winkelcentrum Meenthof 1

Kortenhoef
Telefoon 035 - 656 61 13

ZONNEBANK
HYDROMASSAGE

SLENDER YOU

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

Computerhulp aan huis
Voor installatie, storingen,

reparatie, virusverwijdering,
netwerken, internet en meer!

Snel en vakkundig.
Tel: 0294-25 10 26

thuishulp@decomputerwinkel.nl
Bel of mail voor een afspraak!

“Uitgeroepen tot 
beste computerwinkel 
Noord-Holland 2011”

MET NAALD EN DRAAD
Voor veranderwerk van kle-
ding en het maken van
Gordijnen en Vouwgordijnen.
Anneke de Kwant, Ankeveen
035-6562959 / 06-51997751.

De Triboulet: voor al uw gou-
den en zilveren sieraden.
Geopend van wo t/m za van
11.00-16.30 uur. Middenweg
94 Ned. den Berg.
Tel. 0294-252375

Sloten & Inbraakbeveiliging
Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik
0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Voor cadeaubonnen, verzor-
gingsproducten en gezichtbe-
handelingen ga je naar:
Wilma Dubelaar, schoon-
heidssalon op niveau. Tel:
0294-253936. Behandeling
volgens afspraak.

Altijd 250m2 vol 2e hands
Uit inboedels! Open elke
Vrijd. & zat. 10.30-17.30 u.
Koninginneweg 66, K’hoef.
www.inboedelsenzo.nl

Jacqueline Hand & Feet Care
Manicure en Pedicure

Kortenhoef 035-6563548
gediplomeerd Lid Provoet

www.jacqueline-hfc.nl

SCHILDERS & AFWER-
KINGSBEDRIJF KOLS

Voor al uw binnen en buiten
schilderwerk. Voor meer info: 

Tel: 035 6267299 
www.schilderkols.nl

Te k. gevr. Postzegels, oude 
ansichtkaarten 035-6216261.

www.thuiskapsterkim.nl
06-21550785

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

Hondenopvang Vreeland
voor dagelijkse opvang, week-
end en vakantie. Kleinschalig,
tel. 06-51613589 of hondenop-
vangvreeland@gmail.com

FEESTJE/CATERING BIJ U
THUIS ZONDER KOPZOR-
GEN? CULINAIR AAN HUIS
REGELT HET! Wij richten uw
huis of tuin feestelijk in en als
het feest is afgelopen ruimen
wij alles weer op. Vraag vrijblij-
vend een offerte aan of kijk op
de site van Culinair aan Huis.
www.culninairaanhuis.nl
Marianne Oud-Vonk 0294-
254338 / 06-21687778.

Volkstuinders opgelet! Nu
voor de kas: komkommerplan-
ten - tomatenplanten en papri-
kaplanten. Verder een zéér uit-
gebreide keus in kruidenplan-
ten. Zaadhandel W. Spaan,
Kortenhoef, tel. 035-6560417.
N.B.: Onze winkel is open op
maandag- en woensdagmor-
gen van 8-12 uur en vrijdag en
zaterdag de gehele dag.

SENIOR gezocht voor hulp in
onze tuin in Nederhorst den
Berg. Wie komt ons regelmatig
ondersteunen? Tel. 06-
21512482.

Oud Huijzer en Topcraft bij
www.bootcentrumwijdemeren.nl 

Middenweg 57,
Nederhorst den Berg.

Ervaren schilder
biedt zich aan

Voor al uw binnen
en buiten klussen.
Voor meer info:

Raymond Altena
06-21587684

Bestel voor Moederdag een
mooi verpakte cadeaubon en
ontvang t/m 12 mei een extra
waardebon voor een heerlijk
oogmasker t.w.v. € 5,-.
Jacqueline van Norden
schoonheidsverzorging 06-
24797814.

Te huur in Nederhorst den
Berg: Bedrijfshal 300 m2 en
Bedrijfshal 350 m2. Ook samen
te koppelen. Tel.: 0294-252090.

CompuCleaning
Voor een schone en

snelle computer.
Voor meer info:

www.compucleaning.nl
Tel.: 06-27228668.

Kadotip voor Moederdag!
ROYAL ALMOND BODY OIL

(Amandelolie van JAFRA)
nu voor slechts 20 euro!

Schoonheidssalon
Gerda van den Berg

tel.: 0294-254620

PROFESSIONELE FOTO-
SHOOT! Zaterdag 12 & zon-
dag 13 mei van 10.00/16.00 uur
staat de deur van onze studio
weer open. Wij maken 20 min.
lang portretfoto’s voor € 30,-.
Interesse? Neem contact met
ons op via 06-27344583 of 06-
30504222. Kathelijne Verhoef
& Helga Jansen.

GRIP OP GEWICHT
Meer zelfinzicht is minder kilo’s!
Binnenkort starten wij weer!

Bel voor info met Marja.
Telefoon 06-512 65 347

Voedings- en bewegingscoach
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BRUGGETJES � BRUGGETJES

Bruggetjes uitsluitend schriftelijk en tegen contante betaling. Inleveren tot maandag 12.00
uur voor verschijning, Dunnebier Print, Postbus 88, 1394 ZH Nederhorst den Berg of Nieuw
Walden 6, 1394 PB Nederhorst den Berg. Tarief: € 1,30 per gedrukte regel. Betaling kan 
geschieden door bijsluiting van contant geld.

Groente- en fruitspecialist 
Dick en Yvonne v.d. Panne 
Overmeerseweg 3 • Nederhorst den Berg

Telefoon 0294 - 252694

Fruitsalade
250 gram e2,50

Andijvie stamppot
met spekjes

500 gram e4,75
Kriel aardappeltjes
Nieuwe oogst, vers geschrapt

500 gram e1,99

5 mei bevrijdingsdag
Start van onze Amerikaanse week

met:
muffins, american cookies, donuts

Vrijdag 4 mei 
geen koopavond

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Volop Hollandse Aardbeien - Scherpe dagprijs

Noordereinde 59 ’s-Graveland 
� 035 - 656 26 24

Noordereinde 109 's-Graveland
Sfeervolle, karakteristieke woning met 
kelder, een woonkamer met hoog plafond,
houten vloerdelen en (gas-) open haard.
Semi-open keuken met Solitair-fornuis, gra-
nieten aanrechtblad, fraaie tegelvloer en 
terras met middag- en avondzon. 2 goede
slaapkamers en moderne badkamer met o.a.
ligbad en toilet.

Vraagprijs: € 319.000,- k.k.

NIEUW

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
Tel 0294257744 • mobiel: 06 5348 38 50
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WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 3 mei 14.00 u. Ouderenmiddag De Dobber, Kortenhoef
vr. 4 mei 20.00 u. Dodenherdenking Kerkstraat, NdB
vr. 4 mei 20.00 u. Dodenherdenking Van Heumenhof, K’hoef
za. 5 mei 08.00 u. Lentemarkt Bruisend Ankeveen Kerkplein, Ankeveen
do. 10 mei 19.30 u. Gemeenteraad Rading 1, Ldr.
do. 10 mei 19.00 u. Open repetitie slagwerkers Crescendo De Notenbalk, Reigerlaan 7
vr. 11 mei. 20.00 u. Klaverjassen, Extra Kantine ASV, Ankeveen
vr. 11 mei 20.30 u. Ankeveense Sociëteit geb. VSK, Ankeveen
vr. 11 mei 21.00 u. Feesttent SFG Noordereind, Gr.
za. 12 mei 09.00 u. Veemarkt, Braderie SFG Noordereind, Gr
za. 12 mei 15.00 u. Kindervoorstelling Kunst a/d Dijk Oude Kerkje, K’hoef
za. 12 mei 21.00 u. Feesttent SFG Noordereind, Gr.
ma. 14 mei 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Rading 1, Ldr.
di. 15 mei 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie Rading 1, Ldr.
wo. 16 mei 20.00 u. Commissie Bestuur & Middelen Rading 1, Ldr.
do. 17 mei 06.00 u. Dauwtrappen Kortenhoefse polder Het Kraaiennest, K’hoef
ma. 21 mei 20.00 u. Ledenvergadering Floralia Plassenjagers, de Kwakel
di. 22 mei 19.00 u. Plantenuitreiking Floralia Ben Pot, Kerklaan, K’hoef

Activiteiten agenda Bridge-instuif Bergplaats
Uitslag van 25-04-2012.
1. dames Timmerman-van
Noort 58.3%; 2. hrn Bijlsma-
Hagen 57.5%; 3. mevr Blom-hr
Snel 56.6%; 4. dames
Besamusca-Veldhuijsen 51.6%;
5. dames Soek-Snel 50.6%; 6.

dames Piqeur-Maarhuis 48.3%;
7. dames Boerhout-Dogterom
47.9%; 8. dames Smit-
Veenman 45.8%; 9. dames
Stoker-Rhebergen 36.1%.
2 MEI LAATSTE BRIDGE-
INSTUIF VAN DIT SEIZOEN

ONTDEK WAAR EEN KLEINE

DEALER GROOT IN KAN ZIJN!
• Nieuwe auto’s • 

• Occasions met 12 mnd. garantie •
• Algeheel onderhoud •
• Leasing-financiering •

En bovenal een persoonlijke service die niet snel te ver gaat!

Stichtse Kade 51 • Industrieterrein ”De Slenk” • ’s-Graveland
Tel. 035 - 656 04 29 • www.kroegman-renault.nl

Bergse Passage
Dames hierbij de beloofde in-
formatie m.b.t. een dagje uit
met de Passage. Wij nodigen u
uit om mee te gaan varen op de
Vecht. Wij gaan dit doen op
woensdag 16 mei 2012. Het
schip de “Moby Queen” ver-
trekt om 11.00 uur vanaf de
Hoogstraat in Weesp, u wordt
ontvangen met koffie of thee
en vers gebak van de banket-
bakker. We varen richting
Vreeland en onderweg kunt u

binnen of buiten van de
schoonheid van de Vecht ge-
nieten. En er staat een heerlijk
luchbuffet voor u klaar! Om
15.00 uur meren we weer af aan
de steiger op de Hoogstraat in
Weesp. De prijs voor dit uitje is
€ 39,50 p.p. Gaat u mee? Meldt
u dan zo spoedig mogelijk aan
bij Urica Vrakking tel.: 0294-
254089 of bij Willy Kalter tel.:
0294-253643. 
Nadere informatie volgt nog!

J. van Esseveld & Zn.

In één dag extra zolderruimte

Breng een bezoek aan onze showrooms

Elst (Ut.) Rijksstraatweg 233
Loosdrecht Oud Loosdrechtsedijk 69e

(0318) 47 21 14 // info@esseveld.nl
    vanesseveld // www.esseveld.nl

  BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF 

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN 

SERRE- EN VERANDABOUW

PREFAB DAKKAPELLEN

Nieuws Club 4711
1e ronde Biljart-Zomertoer-
nooi 27 april, uitslagen
D. Giavarra + M. Zieleman (18
pt), M. v.d. Velden + J. den
Blanken (14 pt), J. Bos + J. v.
Wijnen (6 pt), R. Kats + W.
Clements (4pt)
1e ronde Biljart-Nederlaag-
toernooi: Club 4711 - BV
Overmeer: 24 - 18 

28 april, uitslagen: 
Club 4711: J. den Blanken + M.
v.d. Velden 8 pt., R. Kats  + W.
Clements 16 pt. Overmeer: C.
Bos + R. Bos 8 pt., H.
Stalenhoef Hzn + R. Knegt 10
pt.

Programma: vrijdag 4 mei
20.02 uur: 2e ronde biljart-zo-
mertoernooi, zaterdag 5 mei
16.00 uur: koppelklaverjassen
(vooraf opgeven:06-20408058)

Machineweg 29
1394 AT Ned. den Berg
Tel.: 0294-251529 
Mobiel: 06-22486625
E-mail: onderhoudswerkendebruin@gmail.com

Voor al uw binnen- en
buiten schilderwerk
en wandafwerking

Kwekerij / Hoveniers

Open Tuin Dagen
Thema “Bijzondere één-jarigen & Hanging Baskets”
Zaterdag 5 en zondag 6 mei van 10.00 tot 17.00 uur

Toegang gratis

Diverse stands, kunstroute, advies en inspiratie
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ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

SEAN Lid ABAN

Bridgeclub ”Nederhorst”
Uitslag d.d. 26 april: 
Lijn A: (1). Mw. M. Brink &
Mw. A. Husslage (57,8), (1).
Dhr. H. Bos & Dhr. M. Slinkert
(57,8), 3. Dhr. A. Bol & Dhr. W.
Overweg (55,7), 4. Dhr. & Mw.
Snel (53,6), (5). Dhr. N. Blom &
Mw. A. Boerhout (52,6), (5).
Dhr. B. Baars & Dhr. A. Koster
(52,6), 7. Mw. J. Hervij & Mw. J.
Kanon (47,9), 8. Mw. M. Koster
& Dhr. F. Verkaik (43,2), 9. Mw.

D. Haremaker & Mw. S.
Arnoldus (39,6), 10. Mw. M.
Lems & Mw. M. Verkaik (39,1). 
Lijn B: 1. Mw. van Noort & Mw.
Soek (60,0), 2. Dhr. & Mw.
Schaap (57,5), 3. Mw. C.
Geijsen & Dhr. R. Huijzer
(54,4), 4. Mw. Floor & Dhr. R.
Haremaker (53,8), 5. Dhr. R.
Hogenboom & Dhr. J. Lems
(52,1), 6. Dhr. & Mw. Ganzi-
notti (50,6), 7. Mw. I. Delien &

Dhr. H. Verberne (49,4), 8.
Mw. J. van Diemen & Mw. D. de
Rooij (48,4), 9. Mw. H. Buijs &
Mw. C. Verberne (47,9), 10.
Dhr. & Mw. Box (42,2), 11.
Dhr. & Mw. Verheul (38,0).
DONDERDAG 3 MEI 
COMPETITIEZITTING 6.5

Alfa Romeo & Land Rover
Specialist

Fiat - Lancia - Rover - MG

Onderhoud alle merken - Airco Service
APK (ook roetmeting) - Vrijblijvende informatie

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg - 0294-253556

De kerken in Nederhorst den Berg
‘s zomers open op zaterdagmiddag
Ook deze zomer weer staan de
plaatselijke kerkgebouwen elke
zaterdag open voor bezoekers,
zowel de protestantse Willi-
brordkerk op de berg als de
R.K. kerk H.Maria Hemelvaart
aan de Dammerweg. In beide
kerken is elke zaterdag van
12.00 uur tot 16.00 uur iemand
aanwezig om gasten te ontvan-
gen. Bezoekers kunnen op hun
gemak de kerk bekijken of ge-
nieten van de rust. Maar ook
kunnen ze antwoord krijgen

op hun vragen over de geschie-
denis en het gebruik van het
kerkgebouw. De Willibrord-
kerk op de heuvel is de oudste
kerk. Wel is er in de loop der
eeuwen het een en ander ver-
anderd aan de buiten- en aan
de binnenkant, maar de kerk
staat daar al ruim 800 jaar!
De R.K. kerk H.Maria Hemel-
vaart is ongeveer 120 jaar oud
en is gebouwd in neo-gotische
stijl. Mensen die beide kerken
bezoeken, zullen zien dat er

heel grote verschillen zijn tus-
sen de R.K. kerk met veel orna-
menten en versieringen en de
protestantse kerk die juist heel
sober is uitgevoerd.
Kortom, redenen genoeg om
eens op een zaterdagmiddag
binnen te lopen. De Willi-
brordkerk is vanaf 5 mei geo-
pend, de H.Maria Hemelvaart
vanaf 12 mei. Zaterdag 8 sep-
tember is de laatste dag dat de
beide kerken op zaterdagmid-
dag open zijn. 

VERHUIZINGEN IN BINNEN- EN BUITENLAND
EEN GARANTIE VOOR
PERFECT VERHUIZEN
• Pianovervoer
• Verwarmde

meubelopslag • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
• Rijks- en gemeenteverhuizingen
• Computervervoer met

luchtgeveerde auto’s

Drenth
V E R H U I Z I N G E N

Ook voor doe het zelf-verhuizingen
Verhuur verhuisdozen

Transport materiaal
Auto’s met chauffeur

Vraag vrijblijvende offerte

NEDERHORST DEN BERG 0294 - 251200

De Bergertjes
Vanochtend hebben wij
Koninginnedag gevierd op de
Bergertjes. Alle kinderen die
deze dag kwamen mochten
verkleed in het oranje en hun
leidsters ook. 
In de ochtend hebben we een
grote kring in de hal gemaakt.

Er werd gepraat over
Koninginnedag wie er jarig
was, een verhaaltje voorgele-
zen (Koningin Nijntje) en er
werden verschillende liedjes
gezongen zoals ‘’lang zal ze le-
ven’’. Daarna werd er muziek
op gezet en konden de kinde-

ren lekker dansen, springen en
gek doen. Ook de leidsters
dansten mee.
Na de kring gingen alle kinde-
ren en leidsters naar hun eigen
groep en mochten de kinderen
taart versieren en daarna lek-
ker op eten, “mmhhh’’!

Rommelmarkt O.L.V. Hemelvaart
Op zaterdag 8 september orga-
niseren wij de jaarlijkse rom-
melmarkt.
Heeft u nog spullen op zolder
of in de schuur staan die eigen-
lijk niet gebruikt worden, maar
waarmee een ander blij is,

breng deze dan op zaterdag 5
mei tussen 8.30 uur en 12.00
uur naar Transportbedrijf V.d.
Broek, Middenweg 11,
Nederhorst den Berg. Meubels
kunnen wij helaas niet aanne-
men. De volgende inzameldag

is zaterdag 2 juni. Bent u niet in
de gelegenheid om de spullen
zelf te brengen, bel ons dan ko-
men wij het bij ophalen.
Petra v/d Broek 0249-251606
en Francis van Ruitenbeek
0294-253883.
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Ondernemers in het Kort

ATELIER 
WILL KELLERMANN

1. HET BEGIN 
Na mijn opleiding aan de aca-
demies van Tilburg en den
Haag, verhuisde ik naar
Zwitserland waar ik in Zürich
lessen volgde aan de academie.
Ik was pas getrouwd met een
Amerikaan die voor zijn werk
daarheen moest. We woonden
in Hausen am Albis en omdat
ik daar veel buiten schilderde,
zagen de mensen van ons dorp
mij bezig. Op een dag vroeg de
dokter mij, mijn werk in zijn
praktijk te exposeren. Daar
verkocht ik mijn eerste schilde-
rij, dus zo is het begonnen. Er
volgden vele tentoonstellingen.
LateR, tijdens een reis in
Tunesië, ontdekte ik het schil-
deren op zijde. Ik was gefasci-
neerd door deze bijzondere
techniek. Het lijkt een beetje op
aquarelleren. Ik heb mij daarna
gespecialiseerd in het schilde-
ren op zijde als canvas en ben
vooral hiermee bekend gewor-
den, ook internationaal, omdat
ik mijn eigen technieken heb
ontwikkeld. Mijn schilderin-
gen op zijde heten ‘silkco-
lors’(r).

2. ONS BEDRIJF
Mijn bedrijf Atelier Will
Kellermann is in feite een één-
vrouwszaak, hoewel ik allerlei
hulpjes heb. Ik wil kunst ma-
ken voor een breed publiek,
toegankelijk maar wel met een
verhaal.
En ik geef lessen en organiseer
workshops, zowel hier in
Kortenhoef als in de Algarve,
Portugal, waar ik ook een ate-
lier heb. Verder heb ik een ex-
positieruimte, een galerie zeg
maar, waar ik tentoonstellin-
gen organiseer en op afspraak

werk kan tonen. Tijdens de ko-
mende Kunstronde en
Kunstroute in mei heb ik daar
‘open huis’. Dan toon ik een
grote variatie aan werk en is er
ook kunst te koop voor de klei-
nere beurs. Verder verkoop ik
via goede galeries en kunst-
beurzen. Tenslotte werk ik ook
in opdracht, veel kinderpor-
tretten, maar ook huizen, hon-
den, boten of zelfs landschap-
pen waaraan mensen mooie
herinneringen hebben.

3. WIJ ZIJN DE BESTE
Er zijn verzamelaars die wel
tien ‘Kellermanns’ bezitten.
Mijn schilderijen openen voor
mensen een bijzondere wereld.
Ik denk dat kleurenrijkdom en
emotionele intensiteit hierin
een rol spelen. Mijn boek heet
‘Het Romantisch Avonturisme’.
Dat omschrijft wel een beetje
mijn stijl, romantisch en avon-
tuurlijk. Vrouwen en land-
schappen, vogels, vlinders.
Symbolen van ongebonden-
heid, vrijheid, levenslust. Mijn
doeken zijn dansend, zingend,
wervelend en vooral positief.
Ik maak zelden somber werk,
zo ben ik niet. En dan heb je
natuurlijk mijn ‘silkcolors’, die
zijn echt uniek. Ik gebruik de
beste zijdes, waarin de verf als
‘t ware meer kleur krijgt, door
de lichtbreking in de prismati-
sche vezels. Prachtig, glanzend,
levend materiaal eigenlijk.
Niemand maakt zulke schilde-
rijen, niemand beheerst die
techniek op die manier. Mijn
silkcolors vertellen altijd een

boeiend verhaal.

4. DE TOEKOMST
Dóórgaan dus! Veel mensen
blij maken met iets moois aan
de wand. Daarom heb ik ook
een Will Kellermann
Kunstkoopregeling opgezet,
dan kunnen mensen de bet-
aling spreiden over 30 maan-
den, zonder rente. Je praat in
dit geval vaak maar over enke-
le tientjes per maand. Verder
blijf ik graag schilderen in het
buitenland, impressionistische
landschappen die de sfeer uits-
tralen van het land.
Landschappen maak ik ook
hier natuurlijk. Laatst is er
‘Gezicht op het Moleneind’ in
olieverf aangekocht door
Stichting Kunstbezit ‘s-
Graveland. Ik won toen de eer-
ste prijs tijdens een ‘plein air’
schilderdag.

5. WAT WE NOG KWIJT WILLEN
Wat ik nog wil zeggen is dat het
heerlijk is om te zien dat men-
sen zo blij worden van een
schilderij. Een goed schilderij
betekent een leven lang genie-
ten. Ik nodig iedereen uit om
bij mij te komen kijken tijdens
die leuke weekends,
Kunstronde Vecht en Plassen
op 19 en 20 mei en daarna de
Kunstroute ‘s- Graveland tij-
dens de Pinksterdagen.

Met vriendelijke groet,
Will Kellermann

Atelier Will Kellermann
Zuwe 22B
www.willkellermann.com

Ze vormen het hart van
onze samenleving: de on-
dernemers. Reden voor de
redactie van de Wie Wat
Waar en De Brug om regel-
matig een plaatselijke on-
dernemer in de schijnwer-
pers te plaatsen. Steeds zul-
len we een ondernemer uit
onze dorpen een aantal vas-
te vragen voorleggen. (Wilt
u ook graag een keertje?
Mail naar 
redactie@dunnebier.nl)

LEZERS SCHRIJVEN
Wie bedenkt er nou zoiets?
In alle jaargetijden kunnen
wandelaars, met of zonder
hond, genieten van de prach-
tige doorkijkjes die het
Ankeveensepad hun biedt. In
de zomer en de herfst loopt
het Ankeveensepad tussen
hoge rietvelden door en is er
geen uitzicht op de
Spiegelplas. Maar na de laat-
ste bocht opent zich bij een
rustig strandje met grasveld,
een prachtige doorkijk.
Menigeen blijft blij verrast
staan, getroffen door de
schoonheid en de rust die dit
stukje natuur uitstraalt. Ja, tot
voor kort was dit zo. Iedereen
die nu van het uitzicht wil ge-
nieten, kijkt tegen een groot
bord aan dat midden in al dat
moois is geplaatst. Wie be-
denkt er nou zoiets?
Het bord vertelt ons wat er te
zien is. Of beter gezegd, wat
er te zien zou kunnen zijn als
er niet een lelijk groot bord
was neergezet; een natuur-
strandje met prachtig uitzicht
op de natuurlijke rand van de
Ankeveense plassen over het
dan weer spiegelende, dan
weer woest opgestuwde water
van de Spiegelglas.
Natuurlijk denkt een welwil-
lende passant dat er voor deze
ruwe horizonvervuiling wel
een reden zal zijn. Op het
bord staat dat je hier niet mag
kamperen en niet mag dui-
ken. Waar je op deze plaats
vanaf zou willen duiken is een
raadsel. En er wordt geen toe-
zicht gehouden op het zwem-
men, maar dat zie je zelf ook
wel als je even om je heen
kijkt. Het zal wel met de
Amerikaanse toestanden van
aansprakelijkheid en blaming
the government te maken
hebben. Als een stoethaspel
het in zijn hoofd haalt om
hier toch te duiken en hem
iets overkomt dan wil je je als
verantwoordelijke instantie
natuurlijk wel hebben inge-
dekt. En kamperen? De was-
lijn en scheerlijnen kun je
mooi aan dit bord vastmaken.
Oh ja, op het bord ziet u ook
een kaart van het prachtige
natuurgebied waarin u uzelf

bevindt. Dat is een goed idee,
laten we alle prachtige na-
tuurgebieden verpesten door
er grote metalen borden neer
te zetten met daarop een
kaart van het gebied.
Nogmaals, wie bedenkt er
nou zoiets?
Er is al navraag naar gedaan;
het Provinciaal Landschap en
natuurbeschermingsorgani-
saties hebben dit bord moge-
lijk gemaakt. "Ja, we bescher-
men de natuur door die on-
aantrekkelijk en lelijk te ma-
ken. Dan komen er tenminste
geen wandelaars meer." Goed
idee!.
Tenslotte zal dit bord wel be-
doeld zijn om elk vandalisme
te weren. Want vandalisme
mag niet. Maar een blauw
metalen bord vol lege vlakken
nodigt natuurlijk uit om er
met stift en spuitbus op los te
gaan. En alle randjes en hoek-
jes zullen rond de jaarwisse-
ling voor fantastische knallen
zorgen, die over de lege
Spiegelplas zo de (in winter-
slaap verkerende) natuur in
zullen galmen.
Schandalig toch, hoe vanda-
len onze leefomgeving ver-
pesten!
Nou, met deze ambtenaren
en hun loze borden hebben
we geen vandalen meer no-
dig. En naar wat het gekost
heeft zullen we in deze finan-
cieel krappe tijden maar hele-
maal niet vragen.
Provincie, als zulke borden in
dit tijdsbestel toch geplaatst
moeten worden, doe het dan
op een andere plek, bijvoor-
beeld bij het begin van de
wandeling.

Martje van der Heijden

Fietsgilde ‘t Gooi
Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag
5 mei de dagtocht ‘Vorstelijke
weg’. Deze route voert langs de
koninklijke locaties rondom
Baarn. vertrek 10 uur van
Kerkbrink Hilversum
(Museum).
Verder zijn er twee speciale
middagtochten. Op zondag 6

mei in samenwerking met
Dudok Wonen een route langs
de bijzondere architectuur en
de ‘Iconen’ van Hilversum.
Deze tocht start om 13.30 uur
eveneens op de Kerkbrink
(Museum) te Hilversum. Op
woensdag 9 mei wordt in het
kader van het jaar van de bui-

tenplaatsen de tocht
Naerdincklant gereden, langs
de diverse buitenplaatsen rond
Naarden. Start om 13.30 uur bij
het VVV kantoor Naarden
Vesting. 
Voor meer info over deze en de
overige tochten van Fietsgilde
’t Gooi, zie www.fietsgilde.nl 
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ELECTROTECHNISCH
ADVIES- EN 

INSTALLATIEBUREAU

Nederhorst den Berg
Tel. (0294) 25 24 48

Uw landelijk erkende installateur

STORINGSDIENST
(ook in het weekend)

(06) 55 37 67 89

Hoge Naarderweg 6a • 1217 AE Hilversum
T: 035 750 30 88 • F: 035 750 30 89 • E: info@asfa.nl • I: www.asfa.nl

Hypotheekcheck?

Bel nu en maak 
kennis met A en S

Met vriendelijke groet,

Mark Smits

Bezorger van de maand mei: 

Chanice Kempers

Al drie jaar bezorgt Chanice
Kempers de Wie Wat Waar op
Bruinjoost, Fuikestee, Haze-
nest, Hoflaan, Klaverkamp,
Moerendael, Oostindië,
Suikerpot, Zoete inval en de
Zuidsingel. In deze wijk woont
Carla van Ling die haar nichtje
aanmeldde voor deze rubriek.
“Chanice doet het heel handig”
motiveert zij “want ze loopt
heel vaak gezellig met een
vriendin.” En dat klopt, vertelt
de dertienjarige. Bij het rond-
brengen van de 227 krantjes
krijgt zij vaak hulp van één van
haar schoolvriendinnen. “Ik
geef ze dan natuurlijk ook geld,
maar met z´n tweeën zijn we
lekker snel klaar en kunnen we
daarna iets leuks gaan doen.” 

Creatieve hobby’s
En dat ‘leuks doen’ kan van al-
les zijn. Een beetje chillen,
make-uppen, tekenen of knut-
selen. Vooral creatieve activi-
teiten liggen Chanice wel. Ze
heeft bijvoorbeeld een speciaal
tekenboek waarin zij kleding
ontwerpt en zelfs een virtuele
huiskamer die zij al tekenend
inricht. “Dat doe ik meestal ‘s
avonds thuis of in de vakantie,
dan maak ik ook vaak 3D kaar-
ten of kadotasjes.” Het schep-
pend en constructief bezig zijn

is ook terug te zien in haar an-
ders hobby’s. Als handbalster
bij de Ankeveense Sportver-
eniging speelt ze het liefst in de
opbouw. “Dat vind ik de fijnste
plek in het veld. Ik sta er niet al-
tijd, want we bespreken met de
coach per wedstrijd de posities.
Ik speel nu vijf jaar bij ASV en
het is heel leuk, we hebben een
gezellig team.” Sinds drie jaar
zit Chanice ook bij
Dansmariekes, die jaarlijks een
originele dans bedenken voor
de nieuwe Prins en Prinses
Carnaval. Samen met zes mei-
den wordt wekelijks geoefend
om de verschillende danspas-
sen vlekkeloos uit te voeren.

Mooie dingen maken
Met zoveel creativiteit is het
niet verwonderlijk dat de
Kortenhoefse in de kunstklas
zit van het Wellantcollege. Dit
is een nieuwe richting op de
Naardense school, waarbij
Chanice extra lessen volgt
naast de gewone vakken. Voor
de kunstklas heeft ze toelating
moeten doen, maar met een
portfolio van al haar knutsel-
werk vormde dat geen pro-
bleem. Trots laat zij een kleur-
rijk schilderij zien dat ze op
school heeft gemaakt. “Dit heet
‘broodje verf ’, daarbij had ik als

opdracht om thuis een foto te
maken van twee sneetjes brood
met allemaal dingen ertussen.
Ik had mijn broodjes belegd
met nagellak, stiften en UGGS.
Dat ging ik dan later op school
schilderen. Voor een andere
opdracht heb ik een keer een
oude klassieke stoel gebruikt,
die ik van mijn vader had ge-
kregen. Deze heb ik eerst thuis
wit geverfd en daarna tijdens
de les bekleed met veertjes,
kurken, bierdoppen, kralen en
steentjes. Het moest een soort
mozaïek worden, want het the-
ma was Gaudi. De stoel is heel
leuk geworden en staat nu op
mijn slaapkamer.” Ook in haar
beroep wil Chanice straks aan
de slag met creëren en opknap-
pen. “Ik denk dat ik iets van
ontwerper wil worden, van kle-
ding of van meubels. Of mis-
schien wel nagelstylist of visa-
gist, dat je mensen met ge-
kleurde nagels en make-up een
beetje mooier gaat maken.” Dat
is voor een dertienjarige toch
een prachtige gedachte.

DOOR: SASKIA LUIJER

Als lezer van dit weekblad kunt u uw bezorger van De Brug
of Wie Wat Waar aanmelden voor de rubriek ‘bezorger van
de maand’. Stuur een e-mail naar saskialuijer@hetnet.nl en
vertel welke bezorger voor u bijzonder is en waarom. Is hij/zij
zo vrolijk, vriendelijk, enthousiast of gewoon een trouwe
bode? Laat het weten en beloon uw bezorger met een 
cadeaubon van € 15,-!

Ree door honden doodgebeten
Begin april is in het natuurge-
bied achter sporthal de Blijk in
Nederhorst den Berg een
drachtige reegeit door loslo-
pende honden doodgebeten.
Dit dier is door de honden in
het nauw gedreven en in de
sloot bij het gemaaltje terecht
gekomen. De ree was blijkbaar
al zo toegetakeld dat zij hier
niet meer levend uit is geko-
men. Het los laten lopen van
honden op plaatsen waar het
niet mag is strafbaar, maar als
daarbij ook andere, kwetsbare
dieren verstoord door de hond
is dat een overtreding van de
Flora- en Faunawet. Het is nu
broedtijd voor veel moerasvo-
gels en de nesten met eieren of
jongen worden ook regelmatig
verstoord door loslopende
honden, dit is misschien een
minder opvallende verstoring,
maar wel met grote gevolgen
voor het broedsel of de jonge
vogels. Natuurmonumenten

wil alle hondenbezitters daar-
om dringend vragen neem uw
verantwoordelijkheid en houd
uw hond aan de lijn in de ge-
bieden waar dat moet. Honden
zijn alleen, maar zeker in
groepsverband, in staat om
achter schapen of wilde dieren
aan te jagen en ze te vangen.

Soms gebeurt het dat honden-
bezitters niet door hebben wat
er buiten hun gezichtsveld
plaatsvindt zodra deze honden
dwars dor de natuur struinen. 
De boswachters van Natuur-
monumenten krijgen regelma-
tig meldingen van opgejaagde
en verwonde dieren.
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Jaarlijks kamermuziekfestival in Het Jagthuis
Ooit gehoord van Elizabeth
Sprague Coolidge? Of van
Winnaretta Singer? Of van
Walter Willson Cobbett? Zij
waren rond 1900 degenen die
de kamermuziek een enorme
impuls hebben gegeven. Ze ga-
ven bijvoorbeeld componisten
opdrachten, ondersteunden
musici en lobbyden bij impresa-
rio’s en concertzalen. Of ze or-
ganiseerden concoursen en fes-
tivals waar publiek gratis naar
concerten kon komen luisteren.
Het JagthuisFestival 2012 laat
met Pinksteren werken horen
die dankzij deze mecenassen
ontstaan zijn. Genoemde da-
mes en heren (er waren er
meer) hadden, laten we eerlijk
zijn, een aardig vermogen tot
hun beschikking doordat zij zelf
of hun ouders slim geprofiteerd
hadden van de industriâle revo-
lutie. Winnaretta Singer ken-

nen we als telg uit de naaima-
chinedynastie, de vader van
Sprague Coolidge was een soort
super albert heijn. Cobbett zat
in de verzekeringswereld. Maar
allemaal hadden ze een grote
voorliefde voor de kunst en de
muziek in het bijzonder. En
daar profiteren we vandaag nog
van. Walter Cobbett initieerde
een concours voor -in eerste in-
stantie Britse- componisten
met als doel korte ‘phantasies’ te
schrijven. Hij wilde de oude
‘fancie’, zoals die in de Engelse
Gouden Eeuw door componis-
ten als Byrd en Purcell waren
geschreven, nieuw leven inbla-
zen. Het voordeel van deze mu-
ziekstijl is dat het kortere stuk-
jes zijn die makkelijk in een
concertprogramma zijn in te
passen. Zaterdag 26 mei begint
het JagthuisFestival met een
concert door de Amsterdam

Chamber Soloists: pianist
Thomas Beijer, violist Tijmen
Huisingh, altvioliste Anna-
Magdalena den Herder en cel-
list Jan Bastiaan Neven. Zij spe-
len composities van de Britse
Frank Bridge die met een prijs
in het Cobbett-concours be-
loond werden. Verder staat het
pianokwartet van William
Walton op het programma en
het Strijktrio van Heitor Villa-
Lobos dat door de Coolidge
Foundation gefinancierd werd.
Aanvang 20.15 uur, na afloop
een gezellige borrel.

Voor meer informatie over het hele
festival en reserveren: www.jag-
thuis.nl of 0294-252609. De loca-
tie van het JagthuisFestival is Het
Jagthuis, Middenweg 88, Neder-
horst den Berg (Horstermeer). 
Van zaterdag 26 mei tot en met
maandag 28 mei. 

Crescendo in ‘beweging’ op Koninginnedag

De Kuyer
Het Blazersensemble heeft
naar hartenlust gespeeld in de
grote koffiezaal van het verzor-
gingshuis De Kuyer. Een vrien-
delijke verrassing van dit blaas-
ensemble viel de bewoners ten
deel in hun koffiezaal. De zaal
was gezellig aangekleed met al-
lerlei oranjelekkers op de tafels
en aan het ‘hoofd’ van de tafels
zat het ensemble opgesteld.

Een aantal vrolijke stukjes mu-
ziek werden de zaal ingespeeld
tot plezier van de aanwezige
bewoners. De muzikanten van
het Blazersensemble Crescen-
do hebben dit met veel plezier
voor u gedaan.

Het Plein
Op een heus podium en ook
nog overdekt, heeft de drum-
band Crescendo haar uiterste

best gedaan om veel mensen te
laten genieten van hun muziek.
Een gezellige drukte was het op
het feestplein met veel luiste-
raars gezeten aan tafeltjes en
ook wandelende mensen, die
even bleven stilstaan om te lui-
steren naar de verrassende
klanken van de drummers van
de band. Een grote verscheide-
nheid van muziek kregen zij te
horen. Hetgeen ook zeer in de
smaak viel bij de toehoorders,
getuige hun gulle applaus. Dat
de slagwerkers er zelf ook veel
plezier aan beleefden was dui-

delijk te horen. Steeds maar
weer een ander ritme, afwisse-
lingen in dynamiek en sterk-
ten. Zelfs in het tempo waren
er grote verschillen. Trein-rit-
mes, walzen, samba’s, strakke
cadansen en gevoelige bolero’s.
Het was heel tof om dit voor
een ieder te doen!

Nieuwe slagwerkers
Willen we zo blijven spelen
hier bij allerlei festiviteiten,
dan is het noodzaak dat er
nieuwe slagwerkers bijkomen.
Wie weet zijn er onder u die dat

toch ook wel eens willen pro-
beren, jong of ouder. Het is een
fantastisch ‘spelletje’ zo met
twee stokjes te ‘goochelen’. Heb
je dat gevoel ook, dan is er nu
de mogelijkheid om dit uit te
proberen. Kom dan donder-
dagavond 10 mei vanaf 19.00
uur naar de Open Repetitie in
de Notenbalk aan de
Reigerlaan 7. Beleef het mee,
we zullen dan haarfijn uitleg-
gen hoe je dit kunt leren en aan
den lijve voelen hoe dit samen
spelen een positieve kick geeft.
Hartelijk welkom!

Zowel het Blazersensemble Crescendo als de drumband
Crescendo hebben hun enthousiaste medewerking verleend
aan de zonovergoten Koninginnedag.

Weer benzine tanken aan de Loosdrechtse Plassen

Sinds een aantal jaren was het
niet mogelijk om benzine te
tanken aan de Loosdrechtse
Plassen. 
Op verzoek van de gemeente
en vooruitlopend op de bouw-
plannen van het nieuwe West
End heeft Bon Groep B.V. het
tankstation geschikt gemaakt
voor benzine. 

Wethouder Abrahamse: ‘Bon
Groep B.V. heeft een forse
voorinvestering gedaan om het
brandstofpunt weer volledig
operationeel te maken. 
Hierdoor kunnen boten vanaf
dit vaarseizoen eindelijk zowel
diesel als benzine tanken aan
de Loosdrechtse Plassen. 
Daar zijn we als gemeente
Wijdemeren, dé waterrecreatie
gemeente van Nederland, heel
blij mee. 

Met een mooie zomer in het
vooruitzicht kunnen onze re-
creanten volop varen en genie-
ten.’

Bouwplan West End
Het opgeknapte tankstation
wordt op termijn vervangen
door een nieuw brandstofpunt.
Dit is onderdeel van het bouw-
plan van de Bon Groep B.V.
Het plan is om het huidige
West End te herontwikkelen.
Het bouwplan bestaat uit een
jachthaven met een aantal lig-
plaatsen voor woonboten, een
brandstofpunt, horeca, appar-
tementen en parkeervoorzie-
ningen. 
De gemeenteraad van
Wijdemeren heeft in februari
2012 hiervoor het bestem-
mingsplan West End vastge-
steld. 

WIJDEMEREN - Vanaf dinsdag 1 mei kunnen watersporters
weer benzine tanken aan de Loosdrechtse Plassen. Gerard
Abrahamse, wethouder recreatie en toerisme en Piet Bon,
directeur van Bon Groep B.V. namen op donderdag 26 april
om 14.15 uur het opgeknapte brandstofpunt (Veendijk
20A/21) aan de Eerste Plas in gebruik.
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Ties de Tovenaar
voor al uw autoschade & spuitwerk

Nieuw Walden 12
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel.: 0294 252221
Fax: 0294 257505

www.tiesdetovenaar.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 10.00-20.00 uur

vrijdag 10.00-18.00 uur, zaterdag 10.30-16.30 uur

Van Hemert
installatiebedrijf

installatiebedrijf - gas - water - c.v. - ketels en onderhoud

0294 - 25 15 63 
De Paal 7-2, 1351 JB Almere

www.vanhemertverwarming.nl / info@vanhemertverwarming.nl

* installatie 

bestaat uit:

nieuwe gaskraan,

inlaatcombinatie, 

overstort, 

expansievat,

kamerthermostaat

Geldig tot 1 juli 2012

Nu een nieuwe 

Bosch HR Condens 3000W
compleet gemonteerd vanaf

€ 1.395,- All-in*

Olaf Terlien 
25 jaar banketbakker in Nederhorst den Berg!
Op 1 mei 1987 kwam Olaf
Terlien als 23-jarige in dienst
bij Bakkerij Rin van der Molen.
Het was niet zijn eerste baan,
want hij had enige tijd gewerkt
bij Bakker Sturkenboom in
Kortenhoef en Banketbakkerij
Olsthoorn in Bussum.
Daarvoor had hij zijn militaire
dienstplicht vervuld en weer
daarvoor werkte hij ook al even
bij Rin en Hanny van der
Molen!
Olaf keerde zogezegd terug op
het nest in zijn geboortedorp
en daar is hij gebleven de afge-
lopen 25 jaar. Bij Rin heeft hij
zich verder kunnen bekwamen
in het banketbakkersvak.
Uiterst toegewijd en vakkun-

dig voorziet hij ons dorp al die
jaren al van overheerlijk ban-
ket! Meer nog: zijn producten
vallen ook in de wijde omge-
ving bijzonder in de smaak.
Alle ontwikkelingen in het
bakkersvak maakte hij mee,
alsmede allerlei verbouwingen
en vernieuwingen in de bakke-
rij aan de Overmeerseweg.
In 2003 verkochten Rin en
Hanny de bakkerij aan Gerrit
en Anneke Hilhorst. De bakke-
rij veranderde van naam en
werd Bakkerij De 7
Heerlijkheden. Olaf bleef aan
als banketbakker zodat de
vrees van velen “nu moeten wij
het voortaan zonder onze favo-
riete taartjes doen” gelukkig

ongegrond bleek te zijn.
In de loop der jaren heeft Olaf
heel wat collega’s zien komen
en gaan en al die mensen van
vroeger en nu feliciteren hem
van harte met zijn jubileum. En
iedereen zegt met ons mee: “25
jaar banketbakker Olaf: dat
smaakt naar meer!”

Ledenvergadering turnvereniging
De Algemene Gymnastiek
Vereniging “Nederhorst den
Berg” houdt op donderdag 10
mei a.s. haar jaarlijkse leden-
vergadering. De senior-leden
en de ouders van de jeugdleden
worden met klem uitgenodigd
om hieraan deel te nemen.
Naast de financiële- en sportie-
ve verantwoording over het

seizoen 2011-2012, staan de
activiteiten in het komende
seizoen op de agenda. Ook zul-
len er bestuursverkiezingen
worden gehouden. Enkele jon-
ge mensen hebben zich al kan-
didaat gesteld maar er worden
nog 1 of 2 enthousiaste be-
stuursleden gezocht. Voelt u
zich aangesproken, of weet u

iemand die dat zou willen ,
neem dan contact op met de
voorzitter (0294-253443) of
stelt u zich kandidaat tijdens de
vergadering.
De jaarlijkse ledenvergadering
wordt gehouden op donderdag
10 mei a.s. in de kantine van
sporthal De Blijk en vangt aan
om 20.00 uur.

Twaalf weetjes over Bergse bibliotheek
Wist u dat?
• er sinds de opening op 1

maart volgens de cijfers in de
computer elke dag meer dan
70 boeken zijn uitgeleend of
verlengd?

• dit er nog véél meer kunnen
worden omdat de planken al-
lemaal vol staan en er op zol-
der nog een wisselcollectie
staat?

• er nu 560 leden zijn, waarvan
400 kinderen onder de 18, die
gratis lid zijn?

• kinderen als ze lid worden

zo'n vrolijke groene, gele of
oranje rugtas krijgen om hun
boeken in mee te nemen?

• dat je bij je aanmelding wel
een volwassene + legitimatie
mee moet nemen?

• er zelfs 4 éénjarigen lid zijn?
• je ook gratis kunt internetten

in de bibliotheek?
• er ook cross-over boeken zijn

(=speciaal voor 14 tot 18 jaar)?
• er leuke websites zijn voor

(groot)ouders om kennis te
maken met kinderboeken,
zoals op www.leesplein.nl?

• u dan op www.debiblio-
theek.org een uitgekozen
boek kunt aanvragen met de
inlogcode van uw pasje en op
woensdag in de bieb afhalen?

• u nooit moet vergeten bij de
buitendeur uw geleende dvd's
te ontgrendelen?

• u volgende week in de Brug
weer nieuwe weetjes kunt le-
zen over de bibliotheek?!!

Collectanten gezocht!!
In de week van 7 t/m 12 mei a.s
wordt de collecte t.b.v. het
Astmafonds gehouden. 
Om de collecte te doen slagen

ben ik nog op zoek naar enige
collectanten. U kunt mij bellen
op telefoonnummer 0294-
254021 of mailen naar: 

pietenreinie@hotmail.com 

Bij voorbaat hartelijk dank!!
Piet Vos

Jeugd doet waterproefjes tijdens wandelmiddag IVN, 13 mei a.s.

Focus op ontwikkelingen 
Cruysbergen/Gijzenveen
Enkele jaren geleden werd de
zanderij Cruysbergen ten zui-
den van Bussum opnieuw ont-
wikkeld door GNR. Nu staat de
ronde zonnedauw er volop in
bloei. In het voormalige zand-
winningsgebied Gijzenveen,
dat in 2010 door GNR werd
aangekocht, is zichtbaar hoe

Cruysbergen er voorheen uit-
zag. Na herinrichting vormt
het gehele terrein een optimale
schakel tussen het Gooi en het
Vechtplassengebied
(Laegjeskamp en
Naardermeer). De jeugd wordt
deze middag uitgenodigd om
met schepnetjes en waterbak-

jes te kijken wat er in het water
leeft.
Vertrek zondag 13 mei om
13.30 uur op de parkeerplaats
aan de Struikheiweg in
Bussum. Maak komende vanaf
de watertoren een flauwe bocht
naar links, vóór de rotonde bij
het zwembad.
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Verenigingen kunnen hun ac-
tiviteiten vast laten zetten in de
activiteitenkalender. Zendt uw
activiteit met datum en plaats
naar de redactie, postbus 88,
1394 ZH Ned. den Berg.

In de vacaturebank van Versa
Vrijwilligerscentrale zijn veel
leuke vacatures te vinden. Info
www.versavrijwilligerscentra-
le.nl

Wist u dat! U als 55+er uit Ned.
den Berg e.o. iedere woensdag,
vrijdag en zondag lekker kan
eten in ons gezellige restaurant
in woonzorgcentrum de
Kuijer. De keuken is open van
17.00-18.00 uur. U heeft keuze
uit 2 soorten 3-gangen menu’s
voor maar € 7,50 p.p. U kunt
zich 2 dagen van tevoren opge-
ven via tel. nr. 0294-253651.

Kijk op www.wereldwinkelhil-
versum.nl voor leuke moeder-
dagkado’s.

Donderdag 3 mei is er om
19.30 uur Alzheimer Café
Weesp met als thema
‘Euthanasie’. Info: www.alzhei-
mer-nederland.nl/1945.aspx

Zomaar binnenlopen voor kof-
fie en een praatje met een paar
gezellige mensen? Elke 1e en 3e
woensdag van de maand staat
v.a. 10.00 uur de koffie klaar in
De Bergplaats, Kerkstraat 7,
Ned. den Berg. Iedereen is van
harte welkom!

Elke woensdagmiddag kunt u
in De Bergplaats, Kerkstraat 7,
Ned. den Berg vanaf 13.15 uur
komen Bridgen, in een gezelli-
ge sfeer spelen we 24 spellen
wedstrijd-bridge. Inl. 0294-
253103.

Elke woensdagmiddag om
14.00 uur onder leiding Jeu de
Boules spelen bij de Oude
School aan de Kortenhoefse-
dijk. Ook beginners van harte
welkom! Inl. 035-6562542.

Kerkgenootschap der
Zevendedags Adventisten,
Boomberglaan 6, Hilversum
houdt voor een ieder, elke za-
terdag (Sabbat) bijbellessen
van 10.00-11.00 uur en ere-
dienst van 11.00-12.00 uur.

Heeft u ook zo’n last van de
vliegtuigen? Er is een nr. be-
schikbaar om hierover te kla-
gen: 020-6015555.

De bijbel feit of fictie? Meer
weten uit deze bestseller: elke
14 dagen studie (even weken)
van 20.00-21.30 uur aan de
Emmaweg 57 in Kortenhoef.
Info: 06-49141192.

Zondag 6 mei in Jazzclub
‘Langs de Lijn’ in Bussum:
Eemjazz ‘31 jaar jong’.

Let op: iedere 1e woensdag van
de maand houdt de Werkgroep
Veiligheid Leefbaarheid en
Techniek van Goed Wonen/de
Alliantie een inloopspreekuur
v.a. 14.30 uur aan de Legakker
18 te Ned. den Berg.

KORT NIEUWS

ZATERDAG 5 MEI
14.30 Nederhorst A1 – Argon A3
12.00 HSV ’69 B1 – Nederhorst B1
14.30 Nederhorst B2 – BFC B3
12.30 Nederhorst C1 – Wasmeer C1
12.00 Muiderberg C1 – Nederhorst C2
9.45 Hertha D1 – Nederhorst D1

12.30 Nederhorst D2 – Olympia ’25 D2
9.00 Wasmeer D6 – Nederhorst D3

11.00 Nederhorst E2 – BVV ’31 E4
9.00 Wasmeer E7 – Nederhorst E3

11.00 Nederhorst F1 – de Vecht F1
9.00 FC Breukelen F2 – Nederhorst F2
9.30 Nederhorst F3 – Victoria F11
9.00 Nederhorst F4 – Wasmeer F4

ZONDAG 6 MEI
14.00 Nederhorst 1 – PVCV 1
11.00 Nederhorst 2 – Hoogland 3
11.00 Nederhorst 3 – FC Weesp 5
11.00 Nederhorst 4 – ’t Gooi 4
11.00 Hoogland 10 – Nederhorst 5
11.00 Allen Weerbaar 4 – Nederhorst 6
13.00 Nederhorst DA1 – Hoogland DA2

KANTINEDIENST ZONDAG:
Ageeth, Anneke, Helma & Lia

Voor de laatste wijzigingen van het
wedstrijdprogramma, de indeling van de
kantine- en bestuursdiensten en overige 
nuttige informatie over onze vereniging 
verwijzen wij naar onze website:

www.vvnederhorst.org 
Check hier de relevante informatie

juist voor het speelweekend!

Een greep uit het filmaanbod
In Filmhuis Bussum worden
iedere avond van de week (en
in het weekend ook ‘s middags)
verschillende films vertoond.
De films die een artistieke
en/of culturele waarde hebben
komen vaak in het commercië-
le circuit te weinig aan bod. Het
filmhuis ligt in het centrum
van Bussum, Brediusweg 1.
Vanaf woensdag 2 mei 2012
vertoont Filmhuis Bussum de
volgende films.

A DANGEROUS METHOD
wo 2 20.30/ vr 4 21.00/ za 5
16.00 en 21.30/ wo 9 20.30/ vr
11 19.00/ za 12 21.15/ ma 14
10.00
Ingetogen reconstructie van de
relatie tussen Sigmund Freud
en Carl Jung, en van Jung’s fas-
cinatie voor de aantrekkelijke
patiënte Sabina Spielrein. 

HUGO (3D) 9, A
do 10 20.00/ za 12 13.00/ zo 13
13.00/ vr 18 21.30/ za 19 13.00/
zo 20 13.00/ ma 21 20.00/ za 26
13.00 en 21.15/ zo 27 13.00/ ma
28 15.45/ ook nog te zien in
juni
Al in de eerste vijf adembene-
mende minuten demonstreert
Scorsese dat hij kan beeldtove-
ren. Zijn eerste familiefilm is
een spectaculair 3D-avontuur
uit Paris-Montparnasse in
1931.

INTOUCHABLES
wo 2 20.00/ za 5 18.45/ zo 6
20.30/ ma 7 20.00/ vr 11 21.15/

za 12 16.00/ zo 13 20.00/ ma 14
14.00/ wo 16 20.00
Aristocraat kiest, na een parag-
lide-ongeval, als verzorger een
ex-gedetineerde. Wat ligt er
tussen kostuum en trainings-
pak? In Frankrijk in 2011 de
best bekeken film.

MONSIEUR LAZHAR
do 10 20.30/ za 12 15.45 en
21.30/ zo 13 15.45/ ma 14 10.30
en 20.30/ wo 16 20.30/ za 19
16.00/ zo 20 16.00/ di 22 14.15/
wo 23 20.30/ vr 25 21.30/ za 26
18.45/ zo 27 15.45/ ma 28
16.00/ wo 30 20.30
Een schoolklas rouwt om de
juf, die zelfmoord pleegde.
Haar opvolger heeft de lastige
taak om een band op te bou-
wen met de getraumatiseerde
kinderen.

PARKED
vr 11 21.30/ za 12 19.00/ zo 13
20.30/ di 15 20.00/ vr 18 21.15/
za 19 19.00/ ma 21 20.30
Innemende kijk op het leven
van een Ierse werkzoekende
autobewoner die op ‘zijn’ par-
keerplaats een jonge vrolijke
drugsverslaafde als buurman
krijgt. 

SNEAK PREVIEW
di 8 20.30  
Verrassingsvoorstelling, waar-
van première spoedig volgt.
Gereduceerd tarief € 6,00/on-
line en 6,50/kassa.

SÜSKIND
do 3 20.00/ vr 4 20.30/ za 5
21.15/ zo 6 15.45/ ma 7 10.00/
wo 9 20.00
Tergend wrede dilemma’s
moeten hem hebben gekweld:
de Amsterdamse jood Walter
Süskind die, door aan te pap-
pen met SS-ers, honderden
joodse kinderen van deporta-
tie wist te redden. Op 6 mei is
regisseur Rudolf van den Berg
na de voorstelling aanwezig
voor een gesprek.

THE DESCENDANTS
za 5 15.45/ zo 6 20.00/ ma 7
10.30/ vr 11 18.45/ za 12 18.45/
zo 13 16.00/ ma 14 20.00/ vr 18
18.45/ za 19 18.45/ ma 21
10.30/ di 22 14.00/ wo 23 20.00
Met fijne zelfspot speelt
George Clooney een advocaat
die zich op zijn rol als vader
stort, maar die ook onbe-
dwingbaar nieuwsgierig is naar
de heimelijke minnaar van zijn
vrouw. 
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Gastouderopvang net als thuis!
Zoekt u opvang voor uw kind na schooltijd, tijdens 

roostervrije dagen en in de schoolvakanties dan kunt u 
terecht bij Gastouderbureau Gooi en Eemland. 

Wilt u meer weten of wilt u misschien zelf 
gastouder worden? Neem dan contact op met 

de medewerkers van het gastouderbureau.

035 - 628 13 81
www.gastouderbureau.net - info@gastouderbureau.net

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

1e fase nieuw peilbesluit Horstermeer en Meeruiterdijkse polder 

Veel belangstelling voor peil Horstermeer

Deze avond was de eerste in
een lange procedure om na
ruim 50 jaar een nieuw peil
vast te stellen voor de
Horstermeer. En dat is uiter-
aard zeer belangrijk voor de
bewoners van de Middenweg
en een paar zijstraten. Immers,
als het waterpeil teveel stijgt,
kan dat gevolgen hebben voor
het fundament van woningen.
Al in 2010 werd vastgesteld dat
70 panden scheuren vertonen,
mogelijk door ‘dansend water’.
Overigens is een oorzakelijk
verband tussen waterstand en
schade (nog) niet aangetoond.
Daarnaast kan een hoger peil
gevolgen hebben voor de agra-
riërs in de polder. 

Projectleider Jaap Hofstra
hield een gedegen betoog
waarin stap voor stap werd
aangetoond hoe het water-
schap een peilbesluit wil invoe-
ren. De definitieve beslissing
zal pas door het bestuur van
AGV in 2013 worden geno-
men, daaraan vooraf is er nog
inspraak mogelijk. 
Uit de documentatie bleek dat
het oorspronkelijke peil van de
Horstermeer op -3,45 m.
N.A.P. in 1960 is vastgesteld en
daarna nooit meer officieel is

gewijzigd. Die van de
Meeruiterdijkse polder is voor
het laatst in 2000 op papier ge-
zet. Onderzoek geeft aan dat
het peil nabij de Sniplaan nabij
de -2 m. is en op andere plek-
ken op z’n diepst ongeveer -3
m. Dit heeft te maken met de
schotelvorm van de polder. Het
gemaal werkt voor beide pol-
ders, waarbij één pomp per dag
zo’n 14 à 15 uur werkt, de twee-
de pomp wordt soms ingezet.
Het is een oud gemaal, de pom-
pen kunnen alleen maar aan en
uit. Uit gegevens sinds 1925
werd duidelijk dat de peilwis-
seling gemiddeld zo’n 14 cm. is
en bij veel regen kan dat oplo-
pen tot 25 cm. Dat noemde
Hofstra ‘acceptabel’. Sinds de
onrust in de Republiek
Horstermeer zoekt Waternet
meer samenwerking met de
bewonersgroepen en
Natuurmonumenten. Zo
wordt er bij tijd en wijle zelfs
samen gemeten. Dat moet er
toe leiden dat er een 0-situatie
komt waarna een definitief peil
kan worden vastgesteld. 
Hofstra gaf toe dat de plekken
rond het gebouw de Nera ja-
renlang niet goed zijn beoor-
deeld, waardoor het peil veel te
grote afwijkingen vertoonde.

Door beter onderhoud aan
planten en struiken en door
een technische aanpassing met
grotere ‘overstortpijpjes’ is het
gebied rond de zuidelijke slo-
ten nu aanzienlijk verbeterd,
meende de projectleider.
Illegaal peil wordt gedoogd
“Allemaal goed en wel”, vond
Jan Zwagerman “maar in feite
erkent u een illegale situatie
door een peilopzet met + 15
cm. goed te keuren. Dat wilt u
bestendigen met een nieuw
peilbesluit”. Ook bij andere be-
woners van de binnenkort 130
-jarige polder was er wantrou-
wen over die stijging. Tot drie
keer toe kreeg Willem
Hogenberg geen antwoord op
de vraag ‘Waarom’ zo sluipen-
derwijs het peil was verhoogd. 
Jaap Hofstra erkende dat AGV
nog andere doelen op het oog
heeft die te maken hebben met
de Natuurbeschermingswet.
Daarnaast moet men voldoen
aan de eisen van waterkwaliteit
en wil men meer zoet kwelwa-
ter terugpompen naar de
Ankeveense en Kortenhoefse
polders. “Alle belangen moeten
worden afgewogen. Uiteraard
proberen wij een zo breed mo-
gelijk gedragen besluit in te
voeren”, herhaalde hij. Hoewel
goed voorbereid kon de pro-
jectleider het wantrouwen te-
gen een nieuw peilbesluit niet
wegnemen. 

Alle opmerkingen van de aan-
wezigen worden verwerkt ( zie:
www.agv.nl) en in het najaar is
er een volgende bijeenkomst
om alle reacties te bespreken.

DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG - Als het gaat om 15 cm. hoger wa-
terpeil trekt dat veel belangstelling. Het Spieghelhuys was
vorige week donderdag stampvol met bewoners van de
Horstermeer, plaatselijke politici en medewerkers van Wate-
rnet. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek
(AGV) is bezig met de voorbereiding van een nieuw peilbe-
sluit voor de Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder.

(v.l.n.r.) Jan Zwagerman en Jaap Hofstra buigen zich over een kaart met de peilstanden. 

Cladriella
Cladriella is een gesteriliseerde poes
van 9 jaar. 
Zij is erg lief en erg aanhankelijk. 
Cladriella is een donkere schildpadpoes
met beige vlekjes in haar vacht. Zij heeft
hele mooie groene, sprekende ogen.
Dierenbescherming 
Midden-Nederland 06 19 72 88 00
Tevens is de bemiddeling afwezig van
6 t/m 20 mei.

Specialist in onderhoud, 
reparatie en plaatsen 

van CV-ketels.
Ook voor sanitair 

en installatiewerk.

Voor storingen, onderhoud en plaatsen van cv-ketels

Nieuwe HR cv-ketel vanaf € 1395,- 
compleet gemonteerd

Tel: 06 - 49 361 184
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LEZERS SCHRIJVEN
Welkom in Nederhorst?
Dit wordt geen leuk verhaal,
ben ik bang. 
Sinds januari hebben wij een
Japanse uitwisselingsstudent
in huis. Een vriendelijke, rus-
tige, zachtaardige jongen van
18 die van het eiland Okinawa
komt. Okinawa ligt in het ui-
terste zuiden van Japan, het is
een lang, smal, subtropisch ei-
land dat ongeveer zo groot is
als de provincie Utrecht. Een
mooie rustige plek, met de
oceaan op loopafstand. 
Onze Japanse "zoon" is een
moedige jongen, het is niet
niets om te beslissen om een
jaar lang naar de andere kant
van de wereld te gaan, naar
een land waarvan je de taal
niet kent en waar ze een alfa-
bet hebben dat wel even heel
anders is dan jouw Japanse te-
kens. De eerste maanden van
zijn verblijf in Nederland zat
hij in Apeldoorn en vanaf ja-
nuari, als gezegd, is hij bij ons.
Hij vindt ons dorp mooi en
heeft plezier bij de badmin-
tonvereniging, waar hij warm
ontvangen is. Hij is in Neder-
land om ons als volk met een
andere cultuur te leren ken-
nen, onze gewoontes, onze
tradities en onze merkwaar-
digheden. Nu, daar heeft hij
nu wel wat van meegekregen,
van die merkwaardigheden. 
Vrijdagavond, kermis, kom

laten we even gaan kijken. Hij
gaat met mijn zoon in de bots-
auto's. Ik ga naar huis. Als ze
later thuiskomen hoor ik dat
een aantal mannetjes van zo
tussen de 14 en 18 het nodig
vond om hem de hele tijd
(vrouwelijk geslachtsdeel)
Chinees te noemen en met
een groep (natuurlijk een
groep, alleen durven ze niets)
hem te blijven achtervolgen in
de botsauto's. Ook maken ze
de nazigroet achter zijn rug.
Maar goed, ik was er niet bij,
misschien overdrijven ze.
Misschien was het eenmalig. 
Helaas, de volgende avond
gaat hij met vriend naar de
kermis, en het verhaal her-
haalt zich. De vriend zegt nog
tegen de kereltjes dat hij geen
Chinees maar een Japanner is,
maar dat maakt uiteraard
niets uit. 
Zondagavond: we gaan nog
even met zijn allen gezellig
naar de tent, en zonen gaan
nog even botsmunten opma-
ken. We lopen 5 minuten later
weer langs en het gebeurt
weer. Het feit dat ze het weer
over een Chinees hebben, zegt
wel iets over het intellectuele
vermogen van de betreffende
personen natuurlijk. Wellicht
moeten ze als zwakbegaafden
minder toerekeningsvatbaar
verklaard worden. En ik hoor
het commentaar al: "Ach, het

zijn nog jongens". En hebben
die jongetjes dan geen ouders
die ze iets bijbrengen over ver-
draagzaamheid en respect
naar anderen? 
Over een paar dagen vieren
we weer 5 mei: de dag van de
vrijheid. Vrijheid om jezelf te
mogen zijn, vrij van onder-
drukking. Hoe leg ik dat nu
aan mijn Japanse zoon uit?
Nou, weet je, jongen, dat is wel
zo, maar dan moet je er wél
voor zorgen dat je op geen en-
kele manier "anders" bent. 
Ik schaam me voor het dorp
waar ik ben opgegroeid, ik
schaam me dat deze mensen
hier wonen. 
We gaan 5 mei maar ergens
anders heen en slaan het dorp
maar even over. Het dorp
waar ik me als kind veilig
voelde, al was ik "import". 
Mijn Japanse zoon had de
moed om van zijn gebaande
pad af te wijken en naar de an-
dere kant van de wereld af te
reizen, om te worden geter-
roriseerd door een stel etter-
bakken die zo'n stap in hun le-
ven niet durven maken. Wie
de schoen past, trekke hem
aan.

Fendi ten Hoeve

P.V. de Postjager Vreeland

Ook deze week was de zomer
nog ver te zoeken met als diep-
tepunt zaterdag, de hele dag
dichte bewolking en van tijd
tot tijd regen. Om twee uur
werd bekend dat de vlucht uit-
gesteld werd tot zondag. Dit
vond Bert wel jammer, want
dan kon hij de winnende duif
niet zien aankomen verkon-
digde hij zaterdag nog. Op
zondag moest hij al vroeg op
pad om als scheidsrechter te
fungeren bij een triatlon in
Horst Limburg. Ook zondag
begon de dag somber pas om
13.45 uur kregen de duiven de
vrijheid. Inmiddels was de
wind van noord oost gedraaid
naar zuid oost en behaalde de
duiven dus een hoge snelheid. 
Om 16.14 uur stormde zoals
was voorspeld de eerste duif bij
Bert van Rossum over de an-
tenne. Dat Bert een gave heeft
voor de uitslag voorspellen
blijkt wel, want dit is de tweede
keer dit seizoen dat hij voor-
spelt dat hij eerste wordt en
ook de tweede keer dat het lukt.
Grote klasse! Het werd nog
mooier, want een minuut later
valt zijn tweede duif en dit be-
tekent ook de tweede prijs.
tweede liefhebber op plaats 3
werd Willem Bonhof. op plaats
vier en vijf vinden we Hans

Nielen die de twee duiven bij
Bert had zien vallen. Vierde
liefhebber op plaats 9 werd Roy
de Bruin uit Nigtevecht. Als
vijfde liefhebber op plaats 16
vinden we Willem Wassenaar.
Ook die heeft zijn duiven niet
zien vallen, want de wedstrijd
van Ajax tegen Twente was
voor de ras Ajaxied toch wat
belangrijker. Op plaats 27 vin-
den we Willem en Gert-Jan van
Huisstede. 

Volledige uitslag: 
Bert van Rossum: 1, 2, 12, 25;
4/18. Willem Bonhof: 3, 6, 7,
11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 26, 28, 30; 17/36. Hans
Nielen: 4, 5, 8, 10, 32; 5/9. Roy
de Bruin: 9, 31; 2/11. Willem
Wassenaar: 16, 23, 29; 3/19.
Willem en Gert-Jan van
Huisstede: 27; 1/11.

DOOR: HANS NIELEN

Op zaterdag 28 april stond de vlucht vanuit Niergnies op het
programma. Eigenlijk hoefden de leden niet in te korven,
want volgens Bert van Rossum speelden die alleen voor de
tweede plaats. En als je echt sportman bent telt die niet.
Toch waren er acht liefhebbers met 127 duiven die het aan-
durfden en Bert niet geloofden. 

Fietsventieldopjes voor Alpe d'HuZes
Een tijd geleden stond het al op
de voorpagina van 'De Brug' in
een artikel en u heeft het wel-
licht al op meerdere plaatsen in
het dorp op de posters gezien.
Op 7 juni 2012 zullen Merijn
en Arnout Corbeek tijdens 
het wielerevenement Alpe
d'HuZes voor het KWF
Kankerbestrijding de legend-
arische Alpe d'Huez op gaan
fietsen. Om voor dit fantasti-
sche doel geld op te halen zijn
er binnen het dorp al een aan-
tal acties geweest die een mooi
resultaat hebben opgeleverd.
Zo bracht de statiegeldactie bij

de Albert Heijn bijvoorbeeld al
€ 629,10 op.
Om nog meer geld op te halen
voor het KWF zal er in de week
van 7 t/m 13 mei een nieuwe
actie worden gestart. Hierbij
zal u aan de deur worden ge-
vraagd of u fietsventieldopjes
in de toepasselijke kleuren geel
en zwart wilt kopen voor dit
goede doel. De verkoop van
deze fietsventieldopjes is sym-
bolisch bedoeld en het staat u
daarom ook vrij om deze te ko-
pen tegen een naar uw inziens
passend bedrag. De fietsven-
tieldopjes kunt u op de wielen

van uw fiets monteren om zo-
doende te laten zien dat u ach-
ter deze actie staat.
Hopelijk brengt deze actie we-
derom een prachtig bedrag op
voor het KWF en kleuren de
wielen van de fietsen van
Nederhorst den Berg na die
week geel en zwart! 
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Oranjedag rustig, maar gezellig
Dit jaar waren er minder mensen op de been op Koninginnedag. Dat mocht de pret echter niet drukken. Het was namelijk oergezellig met
onder andere een ganzenoptocht in de ochtend en in de middag genieten van muzikale optredens. Iedereen kon in ieder geval proosten op
de koningin op de eerste officiâle warme dag deze lente. Koninginnedag in Nederhorst den Berg in beeld. Foto’s Willem Bolt
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Vier zondagen in mei expositie in galerie ‘de Stal’ in ‘s-Graveland 

Gerda van der Stroom 30 jaar in leerbewerking

De techniek van 
leerbewerking
Op patronenpapier wordt er
eerst een tekening gemaakt, die
wordt overgetrokken op het
leer, waardoor er in het leer een
afdruk ontstaat. 
Op de plek waar men in het
leer hoogteverschillen wil ver-
krijgen, de z.g. 3D-techniek,
snijdt men die uit met een spe-
ciaal figuratiemesje. 
Vervolgens wordt met de figu-
ratiestempel het leer bewerkt
(beklopt). Dezelfde techniek
die bijvoorbeeld gebruikt
wordt door een koperslager. Is
de bewerking naar tevreden-
heid uitgevoerd, dan wordt
vervolgens het leer op de be-
wuste plek ingekleurd met een
speciale lederbeits, die in het
leer trekt. Al kan het voorwerp
na deze bewerking al snel wor-
den gebruikt, de beits werkt
nog wel enige tijd in het leer
door.

Het Wapen van de voormali-
ge gemeente ‘s-Graveland 
In de negentiger jaren van de
vorige eeuw toen Gerda al de
nodige ervaring met leerbewer-
king had opgedaan, leek het
haar een bijzondere uitdaging
om ook het voormalige Wapen
van ‘s-Graveland in leer uit te
voeren. Daarin heeft de voor-
malige burgemeester van ‘s-
Graveland, Wim Kozijn, in 1995
nog de hoofdletter ‘G’ geslagen.
Dit Wapen in leer heeft ze in 3D
uitgevoerd. Het fraaie resultaat
staat in dit artikel afgedrukt en is
heel bijzonder. Het roept bijna
nostalgische herinneringen op
aan onze voormalige gemeente.
Tijdens het gesprek hierover
vertelde Gerda dat ze bij het ont-
werpen van een nieuw Wapen
voor de gemeente Wijdemeren,
bij het toenmalige gemeentebe-
stuur haar beklag heeft gedaan
waarom plaatselijke kunste-
naars, waaronder zij zelf, hier-

voor waren gepasseerd? Het
vond echter geen gehoor. Haar
werk beoordelend kan ik me
haar kritiek van toen nu leven-
dig voorstellen.

Haar kunst kreeg 
internationale bekendheid
Ze begon haar hobby met klei-
ne voorwerpen van leer te be-
werken. Al snel werd ze gesti-
muleerd om hierin volgende
stappen te zetten. Alles wat
Gerda inmiddels maakt is puur
handwerk, van het bewerken
van arm- en polsbanden, via
het maken van wanddecora-
ties, tot aan het bewerken van
motorzadels, of motorzadels
met tassen. Die worden door
haar ingelegd met zilverdeco-
raties, Keltische figuren, of bij-
voorbeeld met een Samurai-

krijger. Op een van de motor-
zadels heeft ze bijv. de beeltenis
van Rembrandt in 3D gemaakt.
Ook maakt ze wanddecoraties
in 3D, met daarop bijv.
‘Trompenburg’. Ze heeft zich-
zelf deze moeilijke techniek
aangeleerd. Via internationaal
georiënteerde vakbladen, zijn
er in de loop der jaren vanuit
een aantal Europese landen, tot
in Japan aan toe, vele contacten
ontstaan, waardoor het balletje
steeds meer is gaan rollen. De
grootste afnemers van haar
werk vindt ze echter bij de lief-
hebbers van de motorsport en
de motorclubs. ‘Geen ‘Hell’s
Angels hoor’, zegt ze nadrukke-
lijk. Dit ondanks het feit dat ze
ook bij de Harley Davidson-
dealer in Amersfoort, kind aan
huis is geworden.

Vier zondagmiddagen 
expositie in galerie ‘de Stal’
in ‘s-Graveland
Vanaf zondag 6 mei a.s. is deze
expositie, aan het Zuidereinde
nr. 126, iedere zondag in mei
(t/m het Pinksterweekend) ge-
opend tussen 13.00 en 17.00
uur. Daar zijn voornamelijk
fraaie wanddecoraties te be-
wonderen en uiteraard ook het
grotere werk, waaronder het
fraai in leer en 3D uitgevoerde
Wapen van ‘s-Graveland.
Bovendien geeft Gerda van der
Stroom tijdens deze expositie
demonstraties. Daarnaast kunt
u daar Afrikaanse kunst be-
wonderen, geïmporteerd door
Greet Fennis. Kortom, een ex-
positie die meer dan de moeite
waard is om in de maand mei te
gaan bezoeken.

DOOR: JOOP GLIJN

Persoonlijk herinner ik mij nog het werk van Gerda van der
Stroom tijdens twee succesvolle exposities in het toenmali-
ge, zo ruim bemeten dorpshuis ‘De Dobber’, centraal gele-
gen in winkelcentrum ‘de Meenthof’. Naast de vele vereni-
gingen die daar hun jaarlijkse uitvoeringen en concerten ga-
ven, werden er in die tijd ook vele exposities, antiekmarkten,
activiteiten en evenementen georganiseerd. Gerda begon
met haar, inmiddels uit de hand gelopen hobby, na het lezen
van een advertentie van ‘de Ledercentrale’ uit Bussum.
Daarin werd de lezer gestimuleerd om zelf ‘een lederen riem
te trekken’, zoals dat heet. Dat trok haar aandacht, omdat ze
iets maken van leer wel leuk vond. Met haar echtgenoot ging
ze erop af. Als liefhebber van motoren viel zijn oog op een pa-
tronenpakketje, waarmee bijvoorbeeld zadeltassen van een
motor kunnen worden verfraaid. Hij was onmiddellijk en-
thousiast, maar gezien de moeilijkheidsgraad had Gerda
haar bedenkingen. Hij wist haar echter over de streep te
trekken. Ze kocht daar een hamertje, een patronenpakketje
en figuratiestempeltjes. Dat laatste is een soort ponsappa-
raatje om daarmee een afdruk in leer te kunnen maken.

‘Gerda van der Stroom met het door haar vervaardigde Wapen van de voormalige gemeente ‘s-Graveland, 
in leer uitgevoerd’.

Schimmen in de schemer en markante bomen

Markante bomenwandeling
met lunch
Op de ‘s-Gravelandse Buiten-
plaatsen staan veel bijzondere
bomen zoals bijvoorbeeld de
eeuwenoude tulpenboom op
Jagtlust. Op 11 mei van 10.00
tot 15.00 uur kunt mee met een
excursie waarbij een ervaren
natuurgids u de aansprekende
bomen laat zien op de landgoe-
deren Hilverbeek, Jagtlust en
Gooilust. Deze stevige wande-
ling van circa 10 km. wordt on-
derbroken door een smakelijke
lunch bij de Serre van tuinderij
Land en Boschzigt. Kosten: €
22,50 - niet-leden € 27,50.

Vergeet u niet vooraf aan te
melden.

Vleermuizen, 
schimmen in de schemer
Op vrijdag 11 mei van 20.30 tot
22.00 uur is er een excursie
over de vleermuis. Altijd al
eens willen weten hoe dit vlie-
gende zoogdier zijn prooi
vindt en waar ze verblijven in
de winter? Ga dan mee met
deze excursie. Na een korte in-
leiding over dit geheimzinnige
nachtdier, gaan we naar buiten
en met behulp van een batde-
tector maken we de geluiden
van de vleermuizen hoorbaar.

Kosten: leden van Natuur-
monumenten € 5,- per per-
soon, niet-leden € 8,- Vergeet u
niet vooraf aan te melden.

Fotografieworkshop
Ankeveense Plassen
Altijd al eens de natuur vast
willen leggen met uw fotoca-
mera, maar lukt het u nooit zo-
als u zou willen? Dan is dit uw
kans, op zaterdag 12 mei van
10.00 tot 14.30 uur kunt u een
workshop volgen bij twee erva-
ren natuurfotografen. Na een
stukje theorie over de techniek
brengt u de theorie in de prak-
tijk. Op een fluisterboot over
de Ankeveense Plassen kunt u
zich helemaal uitleven in een
prachtige omgeving. Na afloop
worden de foto’s besproken en
krijgt u een handleiding mee
naar huis. Kosten: leden € 25,-
en niet-leden € 30,- Vergeet u

zich niet vooraf aan te melden.

Reserveren
Voor alle activiteiten is vooraf
reserveren nodig in verband
met het beperkt aantal plaat-
sen. Dit kan bij Bezoekers-
centrum Gooi en Vechtstreek,

T (035) 656 30 80 (dinsdag t/m
zondag van 10.00 tot 17.00
uur) of via www.natuurmonu-
menten.nl/agenda. Hier vindt
u ook de vertrekpunten en
meer informatie over de activi-
teiten. 

Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek organiseert in de
meimaand volop activiteiten voor volwassenen. Op vrijdag
11 mei kunt u mee met een markante bomenwandeling of
met een vleermuizenexcursie. Op zaterdag 12 mei kunt u alle
kneepjes over natuurfotografie leren van twee ervaren na-
tuurfotografen.



Groep 5/6 van de Warinschool naar de Floriade in Venlo
De Warinschool heeft meegedaan aan een actie van de Rabobank in Hilversum
Alle scholen in de regio kon-
den zich inschrijven voor een
schoolreis naar de Floriade in
Venlo georganiseerd door de
Rabobank. Ook onze school
had zich ingeschreven en de
Warinschool is uitgeloot en
heeft gewonnen. Donderdag
19 april was het zover. Met een
touringcar werden we opge-
haald. Met 32 vrolijke en uitge-

laten kinderen van groep 5/6
en 7 begeleiders gingen we op
pad. Even over half negen ver-
trok de bus. We hadden een
lange reis voor de boeg. Die
goed verliep. Bij het park aan-
gekomen werden we al opge-
wacht en kregen we allemaal
een boekje en potlood. Eerst
gingen we met de hele groep op
de foto. Ook dit werd ons door

de Rabobank aangeboden. In
groepen gingen we het park in,
we hadden ongeveer een uur
om rond te kijken. We hadden
geluk vandaag kwam ook ko-
ningin Beatrix naar het park
met de minister president van
Turkije. Bijna de hele groep
heeft de koningin van dichtbij
gezien. Een unieke ervaring.
Om 12.00 uur was er een
workshop kokkerellen met
kids voor ons gepland. In 2
groepen werd er gewerkt de 1e
groep begon met koken de an-
dere met spelletjes over groen-
te en fruit. Na een half uur
werd er gewisseld. Bij het ko-
ken kregen we allemaal een
koksmuts en een geel schort.
Deze mochten ze allemaal mee
naar huis nemen. Omdat we
niet zoveel tijd meer hadden na
de workshop, zijn de meeste
groepen met de kabelbaan over
het park gegaan. En hebben we

op grote hoogte nog heel veel
gezien van het park. Helaas was
de dag veel te kort om alles te
zien, maar zowel de kinderen
als de begeleiders hebben heel
erg genoten. Een schoolreis om
nooit te vergeten. Er werd om
14.30 uur verzameld om naar
de bus te gaan. Voor de terug-
reis van 2 uur. Terug in de bus
kregen alle kinderen nog een

button van het park. Zelfs in de
bus terug was het weer gezellig
, maar waren we allemaal ook
wel een beetje moe. De kinde-
ren van de Warinschool willen
de Rabobank langs deze weg
nogmaals bedanken voor dit
onvergetelijke schoolreis. Ook
wij als begeleiders hebben ge-
noten en waren blij dat we mee
mochten. 
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www.occasiondealerhetgooi.nl

Citroen C5 Break 2.0-16v - 2004 - Clima - Cruise - LMV - 170.000 km. € 2.995,-

Daihatsu Cuore 1.0i Kyoto 3-drs. - 2006 - belastingvrij - 56.000 km. € 3.395,-

Fiat Cinquecento 900 - 1998 - 87.000 km. - zuinig - nw. APK € 845,-

Ford Fiesta 1.25 Automaat - 1998 - airco - stuurbekr. - 100.000 km. € 2.245,-

Kia Picanto 1.0i 5-drs. - 2007 - Stuurbekr. - Audio - 46.000 km. € 4.245,-

Landrover Discovery TD5 Aut. 7-pers. - 1999 - Clima - Schuifdak - etc. € 4.745,-

Nissan Micra 1.4i 3-drs. - 2001 - Airco - Elektr.ramen - 208.000 km. € 1.995,-

Opel Astra Stationcar 1.7DTi - 2003 - Airco - Elektr.ramen - 132.000 km. € 3.645,-

Opel Zafira 2.2i Elegance Aut. - 2002 - Airco - LMV - PDC - 168.000 km. € 3.645,-

Peugeot 406 Coupe 2.0-16v - 1999 - Leder - Clima - elektr. Stoelen € 2.245,-

Renault Grand Espace DCi Automaat 6-pers. - 2004 - Clima - etc. € 2.995,-

Renault Laguna Break 1.6i 16v RXE - 2000 - Airco - 210.000 km. € 1.395,-

Saab 9-5 2.0 Turbo Aut. - 2001 - Clima - LMV - Trekhaak - 204.000 km. € 2.945,-

Skoda Felicia Stationcar 1.6i - 1999 - Stuurbekr. - LMV - 160.000 km. € 1.295,-

Skoda Octavia 1.6i GLX 74kw Stationcar - 1999 - El.ramen - 152.000 km. € 1.995,-

Skoda Octavia 2.0i Comfort 85kw Stationcar LPG-G3 - 2001 - Airco € 2.495,-

Suzuki Alto 1.0 3-drs. - 2000 - 58.000km. - Zuinig - Nette auto € 1.395,-

Volvo S40 1.8 - 1999 - Airco - El. Ramen - 193.000 km. - keurige auto € 1.495,-

VW Golf Variant 1.4i 16v - 2002 - Airco - Audio - 165.000 km. € 3.645,-

Volvo V70 2.4 Turbo 200pk 4WD Aut. - 2001 - Leder - Clima - 228.000 km. € 4.995,-

Diverse Low-Budget auto’s met APK tussen de 500 en 1.000 Euro op voorraad !

Filmavond in Nederhorst den Berg
De contacten tussen de prote-
stantse gemeente van de Willi-
brordkerk en de OLV Hemel-
vaartparochie hebben zich ei-
genlijk altijd gericht op geza-
menlijk te organiseren vierin-
gen. Maar de goede samenwer-
king smaakte naar meer en dus
is er dit jaar ook een gezamen-
lijk avondprogramma opgezet.
In februari werd in dat verband
een avond over Psalmen geor-
ganiseerd.

Voor dinsdagavond 8 mei staat
er nu een filmavond gepland
Zo kort na de herdenkingsda-
gen van 4 en 5 mei leek het de
organisatie passend een film te
vertonen die aandacht besteedt
aan de Tweede Wereldoorlog.

Er is gekozen voor een franse
film,”La Rafle”(de razzia).
“Op 16 juli 1942 arresteert de
Franse politie 13.000 Joden die
worden vastgehouden in het
Vélodrome D’Hiver in Parijs,
vanwaar ze worden overge-
bracht naar andere kampen,
waaronder Auschwitz.
Het hartverscheurende La
Rafle volgt deze zwarte bladzij-
de uit de Franse geschiedenis
door de ogen van een aantal
personages, zoals de familie
Weismann, de twee jonge
broertjes Simon en Noé, en de
Joodse arts David Sheinbaum.
Maar de film laat ook de men-
sen zien die deze razzia op hun
geweten hadden. Slachtoffers,
daders en zij die zwijgend toe-

keken.
La Rafle is gebaseerd op dezelf-
de historische feiten die cen-
traal stonden in de bestseller
Haar naam was Sarah van
Tatiana de Rosnay. Met dit ver-
schil: in La Rafle heeft elk pers-
onage echt bestaan. Iedere ge-
beurtenis in de film vond wer-
kelijk plaats. Tijdens die nood-
lottige zomer in 1942.”
U wordt allen van harte uitge-
nodigd voor deze filmavond.
Wit u uw komst even melden
bij ds. Evert-Jan van Katwijk
(0294-251230)?
De zaal (De Bergplaats,
Kerkstraat 7) gaat open om
19.00 uur, de film begint om
19.30 uur. Er is vooraf en na af-
loop iets te drinken.

5 mei Lentemarkt Ankeveen
Aankomende zaterdag 5 mei
vindt in Ankeveen de jaarlijkse
lentemarkt plaats.
Naast de vaste ondernemers
zijn er ook voor nieuwe onder-
nemers cq standhouders nog
ruime mogelijkheden om met
een kraam te komen staan op
deze gezellige markt. De
kraamhuur bedraagt € 25,00
voor een hele kraam (4 meter),

en € 12,50 voor een halve
kraam. Als u stroom wilt ge-
bruiken, dan kan dat ook.
Kosten hiervoor bedragen 
€ 2,50. ( u dient wel zelf voor
voldoende stroomkabel te zor-
gen). De markt duurt van 08.00
tot ca. 12.30 uur. Opbouw van-
af 07.00 uur. U kunt zich opge-
ven door een mail te sturen
naar bruisendankeveen@gmail.com

Wilt u daarin uw naam vermel-
den, wat u wilt gaan verkopen,
en verdere contactgegevens zo-
als telefoonnummer. Wij ne-
men dan met u contact op.
Voor meer informatie kunt u
bellen met Tiny Beemsterboer,
035-656 1507.
Vorige week hebben we u al ge-
meld, van wie we allemaal in-
schrijvingen binnen hebben.
Inmiddels kunnen wij nog en-
kele kraamhouders aan dit rij-
tje toevoegen: Joyce met sie-
raden, Hannie Humme met
fournituren en brocante, en
dhr. Brouwer met, zoals hij zelf
zegt, nieuwe en oude spullen. 
We zijn benieuwd! U ook? Laat
u verrassen, en kom zaterdag
naar Ankeveen!

www.bruisendankeveen.nl
Jan van Ingen

De Brug on-line
Wij nodigen u graag uit op de website: 

www.debrug-www.nl



Prima geslaagd Voorjaarsconcert AMV Crescendo 14 april jl.
In een sportzaal, omgebouwd
naar een gezellige “huiskamer-
achtige” muziekzaal, met sfeer-
verlichting, zitjes, 180 stoelen,
een paar statafels en drie ban-
ken. Vol met enthousiaste be-
zoekers uit alle delen van ons
dorp en van daarbuiten, die
aangenaam verrast werden
door optredens van het bla-
zersensemble Crescendo, de
blazersklassen van groep 7 en 8
van de Mstr. Kremerschool en
de drumband.
Na een hartelijk welkom en

enig uitleg over het verloop van
de avond ging het blazersen-
semble Crescendo, o.l.v.
Christian de Jongh, van start
met een prachtige Chinese
Folks Suite. Het publiek werd
op vriendelijke, deskundige en
alerte wijze door het program-
ma geloodsd door Mevr. Willy
Snel. Gaandeweg het program-
ma van deze groep werden zij
steeds gevoeliger en...swingen-
der met o.a. Everybody needs
somebody en The Muppet
Show.

De blazersklassen, zo’n dertig
leerlingen lieten om de beurt
van zich horen, niet alleen
door het spelen op hun mu-
ziekinstrumenten, maar ook
door zang en het spelen op al-
lerlei slagwerkinstrumenten.
Zo liet groep 7 horen hoe het
klinkt om “Old Macdonald had
a BAND” te spelen, een dave-
rend applaus werd hun deel!
En...zij speelden met het bla-
zersensemble mee in het “mu-
ziekstuk” PAPER CUT. Hierbij
speelden zij niet mee op hun
instrumenten maar met en op
twee papieren A4 velletjes,
o.l.v. Juf Els. Verrassend en
grandioos!
Groep 8 verraste het publiek op
een heel ander stukje muziek,
met de titel KUMBAHYAH.
Inclusief een drietal slagwer-
kers, die het ritme van het
nummer op hun trommels en
triangel, voortreffelijk in ba-
lans hielden. En.....zij speelden
nog een aantal korte stukjes op
allerhande slagwerkinstru-
menten, speciaal door henzelf
bedacht. Het publiek
had/kreeg hierin nog een be-
langrijk deel te doen middels
handgeklap en het liefst goed
op de tel! Dolle pret was dat!
Juf Nina regelde en regelde en
hield al die dertig muzikantjes
inspé in het juiste spoor.
Na de pauze, waarin de loten
als broodjes werden verkocht.

Dat kwam mede door het en-
thousiasme van de verkoper en
verkoopsters, maar ook door
het grote aantal zeer aantrek-
kelijke prijzen. En... de aange-
boden heerlijke koffie met ge-
bak, taart en cake, ieder smul-
de ervan, ging het muzikale
aanbod weer verder. 
Voordat de drumband ging
spelen werd in herinnering ge-
bracht het overlijden in januari
van dit jaar van het ERE-lid
van Crescendo, Herman van
Huissteden en oprichter van de
drumband! Voorzitter sprak
woorden van beleving, en-
thousiasme, doorzetten en bo-
venal humor over Herman.
Zeer veel blaas-en slagwerk-
muzikanten heeft hij opgeleid
tot volwaardige, enthousiaste
blazers en slagwerkers. Veel
van zijn eerder genoemde “in-
grediënten” zijn nog zichtbaar
en hoorbaar in de huidige be-
zetting van de vereniging. 
De voorzitter sprak van een
dierbaar mens die wij blijven
gedenken in het maken van
muziek.
Daarom zal de drumband het
eerste nummer, met de titel
DO IT, graag aan hem willen
opdragen. Zij voelen dat in dit
nummer alles verborgen zit
wat Herman graag in het slag-
werk hoorde n.l. spanning en
dynamiek. En hiermee startte
de drumband haar optreden.

Het leek wel of het ze vleugels
gaf, want het ene na het andere
nummer “spetterde” . Het pu-
bliek stak dit ook niet onder
stoelen en banken en reageerde
vol enthousiasme.
Helemaal “ernstig” werd het na
het solo optreden van de twee
bassdrumspelers met The
GIANTS, wat een tof spel was
dat! En niet te vergeten het
laatste verrassende nummer
OIL BARREL BEAT, compleet
met grote en kleinere tonnen
waarop gespeeld werd d.m.v
fluoricerende stokken. Zeer
spektaculair!
Het slot van de avond was een
optreden van de gehele vereni-
ging met een gearrangeerde
melodie van het lied van Gers
Pardoel met de titel: VOEL JE
THUIS BIJ..... De tekst die sa-
men met de blazersklassen is
gemaakt stond ook op de be-
amer, dus ieder in de zaal kon
naar hartelust meezingen. Al
met al een fantastische mu-
ziekhappening met een climax
aan het slot. 
De voorzitter sprak oprechte
DANK aan alle medewerkers,
dirigenten en het enthousiaste
publiek en hoopt allen weer te
zien op Koninginnedag in het
dorp, alwaar de DRUMBAND
speelt op het feestterrein en het
blazersensemble in of buiten
het verzorgingshuis De Kuyer.
Nogmaals dank u wel en tot ziens!
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Onderstaande activiteiten
vinden plaats in het cultureel
centrum Nederhorst den
Berg, Blijklaan 1, 1394 KA
Nederhorst den Berg. Email
posterestante@kpnmail.nl

M & M Spotjes
12 mei 2012: Sssstttt..... We
maken....??
Een verrassing voor alle soor-
ten mama’s want het is zondag
13 mei Moederdag!!
Mama’s kunnen niet genoeg
in het zonnetje gezet wor-
den......toch??
Vorig jaar verrasten we de pa-
pa’s, nu maken wij iets voor de
mama’s, grootmama’s,
pleegmama’s etc. Hebben jul-
lie er al zin in?? Wij wel....
groetjes van het Spotjesteam
en tot dan!
Mini Spotjes: creatieve zater-
dagochtend voor jongens &
meisjes van 4 t/m 8 jaar:
11.00-12.30 uur.
Maxi Spotjes: creatieve zater-
dagmiddag voor jongens &
meisjes van 8 t/m 12 jaar:
14.00-15.30 uur.
O.l.v. Leny, Leonie, Marionne

of Marijke. Entree € 3,00 (in-
clusief consumptie). Graag
van tevoren reserveren via
posterestante@kpnmail.nl

De Spotpourri, Ontmoe-
tingsplek voor vrouwen
Donderdagavond, 24 mei
2012 aanvang 19.30-21.00
uur.
De Spotpourri is een maande-
lijkse activiteit waar dorpsge-
noten met verschillende cul-
turele achtergronden elkaar
ontmoeten. Vind je het leuk
om kennis te maken of mee te
doen? Loop eens binnen tij-
dens de maandelijkse activi-
teit. De entree is gratis.

Open atelier:
Donderdagmorgen van
9.30-12.00 uur: 10 mei 2012
Kunstbeoefenaars werken aan
eigen creaties en laten zich in-
spireren door andere discipli-
nes & technieken. Iedereen
werkt zelfstandig! Deelname
€ 3,50 per ochtend.
Info tel: Trudy Rook 0294-
257582, Leny Vuurmans
0294-251826 

Mei

Jan Zwagerman 

‘Eén polderpeil en niets anders’

Een ‘conserverend’ (nieuw)
Peilbesluit is bedrieglijk en in
strijd met de geldende Keur
van de Horstermeerpolder!!
Let wel: dat betekent het legali-
seren van een bestaande (ille-
gale) situatie. 
Iedere verandering c.q. wijzi-
ging in het polderpeil van de
Horstermeerpolder, de meest
kwetsbare ‘kwelpolder’ van
Nederland leidt tot onnodige
en soms onherstelbare schade.
Waterpeilwisselingen van 200
mm (20 cm) binnen 24 uur zijn
nog steeds het geval; peilscha-
len staan op verschillende
hoogten. De provincie slaat
alarm van de bewoners in de
wind en gaat gewoon door met
een verkeerd plan,’vernatting
gaat door’ volgens laatste be-
richten van de provincie;
Waterschap neemt rapporten
en adviezen van deskundigen
niet serieus en voert onvol-
doende controle uit op het
handhaven van polderpeil.
Natuurmonumenten denkt
zelfs dat de Natuurbescher-

mingswet boven de Keur gaat
en door dichtgegroeide sloten
water afgevoerd kan worden
(een broeinest voor ongedier-
te). De reeds aanwezige schade
aan woningen en waterkanten
wordt door het waterschap niet
onderzocht, alleen om de oor-
zaak daarvan te verdoezelen.
De bewoners van de
Horstermeerpolder worden
met 130 jaar ervaring “weder-
om met een kluitje in het riet
gestuurd”. Met als enige zeker-
heid dat water betrouwbaarder

is als de politiek, zullen de be-
woners zich opnieuw strijd-
baar opstellen;
Op de informatiebijeenkomst
van het Waterschap AGV in
het Spieghelhuis van 26 april jl.
bleek nog maar weinig begrip
in de voortslepende onzekere
situatie voor de bewoners. Er
werd zelfs opnieuw geschermd
met ‘Natura 2000’- regelge-
ving, die alleen maar van toe-
passing is bij Peilwijzigingen of
wijzigingen in zijn algemeen.
Als het peil van de Horster-
meerpolder op 3.45 blijft be-
staan en bijgehouden volgens
de Keur is iedere bewoner te-
vreden!!

Eén polderpeil van 3.45 -/- NAP en niets anders is mogelijk
om toename van de reeds ontstane schades te stoppen,
meent Jan Zwagerman. 
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17-jarige slungel kan zijn
ei niet kwijt. Of-ie zijn
creativiteit op papier bij
de enige echte krant van
het dorp mocht uiten.
Natuurlijk, waarom niet.
Dus nu 'Tijd voor Tom',
aflevering 18. 

Help, ik ben een blaag
In mijn 14e column in dit blad
schreef ik over het bedrijven-
terrein van de Hells Angels.
Op dit terrein was er iemand
die een lijkenlucht rook en
dus is de politie gaan zoeken.
De politie vond geen sporen
van menselijke resten, maar
wel 12 dode honden en een
kat. Ik schreef in column 14
dat ik het zielig vond voor die
ene kat en dat er een eerlijke
verdeling in het dodedieren-
rijk moet zijn. Het liefst zag ik
6 honden, 6 katten, 3 J’s en één
Joan Franka. Dit is echter niet
bij iedereen in het goede keel-
gat geschoten. Daarom wil ik
nu mijn excuses aanbieden.
Aan de dieren. Ikzelf zou als
dode kat ook niet graag met
Joan Franka en de 3J’s onder
de grond liggen. Excuses dus
naar alle dode honden en kat-
ten toe. Er kwam hierover bij
mijn eindredacteur een klacht
binnen, waarin ik een ‘Blaag’
werd genoemd. Ik wist niet
wat een blaag was, dus heb er
een woordenboek op nage-
zocht. Mijn woordenboek
keek mij wanhopig aan met
de blik wat ik nu weer alle-
maal aan het doen was.
Vervolgens ben ik het woord
gaan googelen. Google raakte
voor het eerst sinds de oprich-
ting oververhit. Google had
geen flauw idee wat een blaag
was. 
Vanaf 2008 zijn wetenschap-
pers van het Huygens
Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis al bezig om te
achterhalen wat nou de laatste
woorden waren van Willem
van Oranje. Deze groep fo-
rensisch wetenschappers
heeft de moord op Van
Oranje nagebootst, en kwa-

men tot de volgende conclusie
dat zijn laatste woorden niet:
‘’Ik zal de eer, het geloof en de
wet van God, van de koning,
van mijn vrienden en mij
handhaven’’ waren, maar
‘Mag ik alstublieft de laatste
zijn die ooit het woord ‘blaag’
gebruikt’. Ikzelf had het eigen-
lijk nog leuker gevonden als
zijn laatste woorden waren:
‘Ik heb 15 miljoen guldens
verstopt in een kluis onder
de....’ Op deze manier hadden
we namelijk echt nog iets om
te onderzoeken. Maargoed,
nog steeds geen idee wat een
‘blaag’ is. Ik vind ‘Blaag’ ge-
loof ik de benaming voor jeuk
op een hele vervelende plek.
Dat je zo bij de dokter komt
‘Dokter, ik heb last van Blaag’
en dat de dokter dan zegt ‘Ik
zal het probleem handhaven,
meneer van Oranje’. Maar
toen ik onder 15 centimeter
stof een oude encyclopedie
vond van mijn inmiddels
overleden grootmoeder, zag
ik de definitie van het woord
‘blaag’. Wat blijkt, ik ben een
‘Vlegel’ en dus nog steeds
geen donder opgeschoten met
mijn zoektocht. Gelukkig
kwam daar mijn oplossing
aangewandeld. Mijn buur-
vrouw kon mij vertellen dat
‘Blaag’, ‘Vlegel’ en ‘Belhamel’
eigenlijk allemaal synonie-
men zijn voor ‘kwajongen’, en
dat woord kende ik dan weer
wel. Mocht u het in mijn co-
lumn ergens niet mee eens
zijn, dan verzoek ik u te reage-
ren via onderstaande contact-
gegevens en niet via mijn
eindredacteur. Dan zal deze
schavuit u persoonlijk ant-
woord geven. In de tussentijd
ga ik mijn mond spoelen met
zeep en weer verder leren
voor mijn examens. Gegroet
Rakkers.

Reageren?
Mail: tompoes1994@gmail.com

Twitter: @TomCornelissen

Tijd voor Tom

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 
100% natuurlijke producten

Ontspannende Massages door professioneel masseur
Reiki Behandelingen 

Stoelmassage

We werken alleen op afspraak
Reeweg 2A l Nederhorst den Berg

0294-255425 l www.enerki.nl l info@enerki.nl

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier.

Spetterende Musical Show ICE

Co Bos, de 87-jarige erevoor-
zitter die op de eerste rij zat, zal
zijn ogen hebben uitgekeken.
Er is veel veranderd in 125 jaar
ijs lief en leed in Ankeveen.
‘Sssst’ stond op de schermen en
langzaam maar zeker werd het
doodstil in de rumoerige tent.
Na de gebruikelijke opening
van burgemeester Smit die het
vooral ‘kort’ moest houden,
ontvouwde zich een boeiend
schouwspel. 
Het verhaal van een aarde die
door het cultuurbeleid van
2012 kil en koud is geworden,
wordt kort neergezet door
Kees en Koos Kletser die met
verwijzing naar de Muppet-
mannetjes steeds de scènes aan
elkaar kletsen. Dat doen Joop
Wassink en Arjan Boxelaar bij-
zonder geestig. In 20.020 is ijs-
koningin Ola aan het bewind,
zij duldt geen warmte in de
vorm van muziek en plezier.
Alleen de saaie mandoline-
klanken van Sonja worden ge-
waardeerd. Een ondankbare
rol voor de mandolinespeel-
ster, want ze wordt steeds weg-
gehoond. Ola, in een van die
fantastische kostuums van
Lena Groeneveld, blijft bijna
de gehele voorstelling boos kij-
ken. Ze wordt terzijde gestaan
door ijsfee Viennetta die iets
minder koel is en de hofzange-
res Cantata die pas na de pauze
als actrice uit de verf komt.
Verder draaien de hofnar en de
hofdame telkens om hen heen.
Een mooi toneelbeeld, welis-
waar statisch en met weinig ac-

teerwerk, maar alles was on-
dergeschikt gemaakt aan het
zingen. En dat was bij tijd en
wijle werkelijk fantastisch.
Terecht schrijft producer en
tekstschrijver Frank Senteur
dat hij bijzonder verrast was
door het talent dat zich aan-
bood om mee te spelen in deze
show. 
Lisa Torsing spande de kroon
met een ontroerend ‘Vlieg met
me mee’, zij weet met haar fra-
giele stem precies de juiste
snaar te raken. Maar ook
Liessanne Schenkkan kan er
wat van, met een iets rauwere
stem laat ze horen dat ze goed
op weg is om hoger op te ko-
men op het lange pad van het
artiestendom. Frits de Wit
bracht gelukkig wat warmte
met het altijd vrolijke
Copacabana, hierin perfect
ondersteund door de drum-
mers van de
Vriendschapskring die niet
voor niets de eerste prijs won-
nen in de categorie ‘slagwerk’.
Het koor ‘All Directions’, met al
die Ankeveense namen, zong
een ‘Bohemian Rhapsody’ die
klonk als een klok. 

Na de pauze
De kwaliteit van de zang nam
na de pauze alleen maar toe.
Toepasselijk opende de band
‘Let But Sit’ met de voortreffe-
lijke zang van Yvonne van de
Riet met ‘Cold as Ice’. Gelukkig
kan zonnegod Radius weer-
stand bieden aan de ijselijke
sfeer door het organiseren van

een talentenjacht. En ook hier
was het weer genieten met de
‘bluesy’ Patricia Franse en de
mooie stem van Tessa
Willemsen. Uiteindelijk moet
Radius kiezen uit vijf vrouwen.
Hij aarzelt, iemand uit de zaal
roept ‘Hij is homo’, maar nee.
Het wordt tot ieders verrassing
Cantata, gespeeld door Suzan
Voorn. Die een verbluffend
‘Always on My Mind’ ten geho-
re brengt. Zo zuiver hoor je zel-
den, alleen zou ze nog iets meer
expressie moeten tonen, het
overbrengen van het verhaal-
tje. Ook een compliment aan
het orkest van De
Vriendschapskring dat mede
door de goede arrangementen
van dirigent Ronald de Haan
naadloos aansloot bij de zang.
Terwijl regisseur Karel
Schneider er in geslaagd is om
alle elementen (zang, dans,
muziek) samen te smeden tot
een soepel geheel.
Natuurlijk kent ook deze
Musical Show een happy end,
met een chauvinistisch slot
waaruit blijkt dat Ankeveen de
allermooiste plek is om te wo-
nen. Terecht was er minuten-
lang een staande ovatie voor
deze wereldprestatie van alle
vrijwilligers uit Wijdemerens
kleinste dorp. ‘Dit kan alleen in
Ankeveen’ is weer waarge-
maakt voor de komende 10
jaar. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

ANKEVEEN - Van begin tot eind hebben zo’n 600 toeschou-
wers genoten van een spetterende Musical Show ICE ter ge-
legenheid van het 125-jarig bestaan van de Ankeveense
IJsclub. Het was een spektakel met lekkere muziek, mooie
zang, swingende dans en prachtige kostuums. Een megapro-
ductie met ruim honderd medewerkers voor en achter de
schermen. Met een professioneel tintje, want met name het
geluid was van hoog niveau, bovendien kon je het verhaal op
grote tv-schermen volgen met behulp van geavanceerde ca-
meratechniek. 

Suzan Voorn zong als Cantata een
verbluffend ‘Always on my mind’.
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Botte en Betweterige Hollanders

Na een korte introductie van
de spreker door de voorzitter
van de historische kring stak
Pleij van wal. Er lijkt inderdaad
iets bijzonders aan de hand: de
eigengereidheid onder de
Nederlanders neemt toe, vol-
gens Pleij. Hij verwees naar wat
er die dag in de krant gestaan
had over de toenemende inti-
midatie van artsen door pa-
tiënten in ons land. Dit is een
variatie op wat ook wel de ‘ver-
huftering’ van ons land wordt
genoemd en misschien het
meest schrijnend tot uiting
komt in de agressie tegen am-
bulancepersoneel. Wat hij ook

aan verhelderend historisch
perspectief te bieden had, Pleij
gaf toe dat hij hiervoor geen
goede verklaring had. 
Maar een historische verkla-
ring voor de traditionele eigen-
gereidheid van de Nederlander
kan wel worden gegeven. Hij
legde uit dat sinds de
Middeleeuwen onze samenle-
ving minder hiërarchisch inge-
richt is geweest dan in de mees-
te andere landen in Europa. De
geografische ligging speelde
hierin een belangrijke rol: door
het overstromingsgevaar in
onze omgeving waren mensen
traditioneel gedwongen op lo-

kaal niveau belangrijke besliss-
ingen te nemen. 
Waterschappen werden zo een
vroege vorm van democratie.
De macht van de graven van
Holland en Utrecht was be-
trekkelijk zwak. De samenle-
ving werd daardoor al snel be-
trekkelijk individualistisch. De
andere kant van dit vroege pol-
dermodel was dat mensen
door de natuurlijke omstan-
digheden gedwongen waren
tot samenwerking en compro-
mis. Beide eigenschappen - in-
dividualisme en gemeenschap-
pelijkheid - zijn kenmerkend
voor de Nederlandse samenle-
ving sindsdien, aldus Pleij. Al
zijn ze niet altijd goed met el-
kaar in evenwicht. 
Eigengereidheid kan gemakke-
lijk de overhand krijgen juist
vanwege het horizontale ka-
rakter van de samenleving.
Hij gaf enkele voorbeelden van
hoe die eigengereidheid zich in
Nederland vooral tegen autori-
teiten richt, zoals het afwijken
door patiënten van het door
een arts voorgeschreven medi-
cijngebruik of het verzet tegen
het rookverbod in cafés of de
Europese grondwet. De eigen-
gereidheid duurt overigens
niet altijd lang. Na de grote
weerstand tegen het verplicht
stellen van de autogordel in de
jaren ‘70 bijvoorbeeld, won na
enkele maanden de rationali-
teit het. En voor controversiële
kwesties komen vaak polder-
compromissen uit de bus: in
kleine cafés mag er nog wel
worden gerookt. Zulke oploss-
ingen zijn niet altijd zinvol of
allemaal even houdbaar, aldus
Pleij. Tegenstrijdigheid bestaat
er volgens hem ook bij een an-
der aspect van het (zelf)beeld
van Nederlanders: we zien ons-
zelf graag als nuchter en in het
bezit van een gezond relative-
ringsvermogen. Daartegen-
over staat echter wat je als een
vorm van hysterie kunt benoe-
men: de begrafenis van André
Hazes bijvoorbeeld, een ‘saam-
horigheidsritueel’ waar de zo-
genaamde Nederlandse nuch-
terheid ver te zoeken is. 

Moet kunnen
Hoe heeft de eigengereidheid
in onze tijd de overhand gekre-
gen, vroeg Pleij zich af ? We lij-
ken, als ‘gewone’ mensen, te-
genwoordig allemaal hetzelfde
te willen: BN’er worden en rijk.
Het lijkt voor velen meer nog
dan vroeger haast uitsluitend
om de eigen persoon, het eigen
geluk te gaan. De populariteit
van de Postcode Loterij (met
de kans om miljonair te wor-
den) en de talentenshows op
televisie zijn hier zowel uiting
als aandrijver van. Men wil in
het hier-en-nu ‘scoren’, de belo-
ning vinden. De veranderin-

gen in de samenleving sinds de
jaren ‘50 van de vorige eeuw
hebben hier volgens hem veel
mee te maken. Georganiseerde
ideologische vormen, of ze nu
religieus of politiek van aard
zijn, zijn na de jaren ‘60 lang-
zaam maar zeker vervaagd.
Toen kerk en socialisme nog
centraal in de samenleving
stonden kon men vooruitkij-
ken naar een uiteindelijke be-
loning voor een gematigd en
sociaal georiënteerd leven: het
hiernamaals of het arbeider-
sparadijs. Dit speelt nu een veel
kleinere rol. Een sterk indivi-
dualisme heeft de overhand ge-
kregen met een, naar
Nederlandse traditie, sterk
anti-autoritair element. Sterker
individualisme brengt grotere
weerstand tegen de overheid
en andere autoriteiten met zich
mee, suggereerde Pleij. Nog
meer dan vroeger verzetten
Nederlanders zich tegen het
binnendringen van de over-
heid in de eigen sfeer; mis-
schien dat dit voor een deel de
verklaring kan zijn voor ge-
weld tegen hulpverleners. 
Maar het Nederlandse gelijk-
heidsdenken maakt het hoe
dan ook voor politieke leiders
in deze omstandigheden moei-
lijker de juiste toon te vinden.
Populisten proberen wel te
profiteren van de nieuwe ei-
gengereidheid, en zoals we nu
meemaken kan een ‘charisma-
ticus’ ver komen. (“Zolang
deze het maar niet hoeft waar
te maken”, voegde Pleij er aan
toe). Uiteindelijk eisen
Nederlanders van hun leiders
dat ze ‘gewoon’ doen en toe-
gankelijk zijn, ook om de illu-
sie levend te houden dat: “ik
dat ook, zelfs beter, zou kun-
nen”. Pleij gaf aan dat het geen

toeval is dat hoogtepunten van
het Nederlandse cabaret zoveel
voorbeelden bevatten van het
belachelijk maken van gezags-
dragers. Het was zelfs zo sterk
dat ministers zich in de jaren
‘60 en ‘70 zorgen maakten of
Wim Kan wel grappen over
hen zou maken, zo niet dan tel-
de je eigenlijk niet mee. Door
dit soort anekdotes kreeg de
presentatie van Pleij soms zelf
het karakter van een cabaret-
avond. In zijn optreden en
door de reacties uit de zaal liet
hij zien dat het (zelf)relative-
ringsvermogen in Nederland
springlevend is. 
Van onze, door buitenlanders
steeds waargenomen botheid
maken we ook graag een
deugd: wij zijn ‘recht voor zijn
raap’, oprecht. Aan ons natio-
nale motto, “Je Maintiendrai,”
(Ik Zal Handhaven) moet mis-
schien iets worden toegevoegd,
opperde Pleij: “Moet Kunnen.” 
Zijn uiteindelijke oordeel over
de huidige hufterigheid is niet
alarmistisch ‘de wal keert het
schip wel’, individualisme en
saamhorigheid komen wel
weer met elkaar in evenwicht.
Verwijzend naar recente opi-
niepeilingen benadrukte hij
dat we nog altijd een van de ge-
lukkigste volkeren op aarde
schijnen te zijn. De reden hier-
voor is volgens Pleij dat er tra-
ditioneel veel ruimte is voor
zelfontplooiing, ondanks al het
gemopper waar we zo goed in
zijn. Ook is er traditioneel in
Nederland een brede betrok-
kenheid bij besluitvorming: er
zijn veel deelnemers en er is
een rijkdom aan ideeën. Veel
mensen blijven meedoen. Zo
heeft Herman Pleij de zaal twee
uur vrijwel onafgebroken stof
tot nadenken gegeven.

DOOR: RUUD VAN DIJK

Een lezing door Herman Pleij, emeritus professor
Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit
van Amsterdam voor de Historische Kring Nederhorst den
Berg op vrijdag 13 april, 2012.

Om het u makkelijker te maken, zal de redactie u heldere
en eenvoudige aanleverspecificaties aanreiken voor uw 
kopij en/of advertentie voor in De Brug en WieWatWaar

Aanleveren KOPIJ
• U bent van harte welkom om zoveel mogelijk ingezonden

brieven, uitnodigingen, persberichten, foto’s en ander
Wijdemeers nieuws in te zenden tot uiterlijk vrijdagmiddag
16.00 uur. Houdt u hier rekening mee in uw planning.
Daarna volgt er geen plaatsing meer voor de eerstkomende
uitgave;

• Graag uw kopij in aparte bijlage (bij voorkeur een Microsoft
Word-bestand) verzenden naar redactie@dunnebier.nl;

• Uiteraard kunt u ook handgeschreven teksten blijven op-
sturen naar de redactie (Postadres: Redactie De Brug /
WWW- Postbus 88 - 1394 ZH Nederhorst den Berg).
Hiervoor geldt dat uw tekst uiterlijk donderdag in ons bezit
dient te zijn, voor de eerstkomende uitgave.

• Voor actueel nieuws en activiteiten in het weekend is de 
redactie uiteraard altijd beschikbaar;

• Voor alle berichten geldt dat de eindredactie steeds zorg-
vuldig de inhoud bekijkt en beslist of uw bijdrage past in het
beleid van dit huis-aan-huisblad ( zie redactiestatuut);

• De eindredactie behoudt ook uitdrukkelijk het recht om alle
berichten taalkundig te bewerken en in te korten, zonder de
inhoud teniet te doen;

• Indien u vindt dat er rectificatie moet plaatsvinden, kunt u
dat ook melden bij de redactie;

• Anonieme teksten worden niet geplaatst, tenzij de naam van
de afzender bekend is bij de redactie en om privacyredenen
niet gepubliceerd wil worden.

Aanleveren advertenties
• Uw advertentie kunt u sturen naar het nieuwe emailadres:

advertentie@dunnebier.nl
• Indien uw advertentie kant-en-klaar wordt aangeleverd kunt

u deze uiterlijk vrijdag 16.00 uur aanleveren.
• Indien wij voor u een advertentie dienen op te maken kunt 

u uiterlijk vrijdag 12.00 uur uw (digitale) materiaal bij ons
aanleveren (advertentie@dunnebier.nl) en brengen wij u
slechts € 45,00 ontwerpkosten in rekening.

Contactpersonen:
Herman Stuijver: Eindredactie  
h.stuijver@hetnet.nl

Marije Hogguer: Planning & operationele begeleiding
marije@dunnebier.nl / 0294-256206

Marije Hogguer: Advertenties (prijzen, offertes en campagnes)
marije@dunnebier.nl / 0294-256206



DE BRUG DONDERDAG 3 MEI 2012 / 19

Psychosociaal counselor
Esther de Graaf geeft haar 
visie op het gedrag van de
mens in het dagelijks leven.
Esther is laagdrempelig en
preventief. Als je het even
niet ziet zitten, probeert ze
echt naar je te luisteren. En u
mag over haar schouder
meeluisteren en meelezen.

Sprookje
In 2010 bestond één op de 10
gezinnen uit een samenge-
steld gezin. En dit neemt sterk
toe. Je kunt wel spreken van
een grote verschuiving in onze
samenleving. Het begint alle-
maal met die hevige verliefd-
heid op jonge leeftijd, we zit-
ten op een roze wolk, zien ons
sprookjeshuis, boompje en lief
beestje al helemaal voor ons.
We willen een sprookjesbrui-
loft, want we trouwen maar
één keer, denken we. Maar het
is natuurlijk anders, je trouwt
minimaal twee keer, maxi-
maal drie keer. Tja, ook zo’n
verschuiving. Hoe ouderwets
om maar één keer te trouwen?
Er moet toch ook meerdere
malen alimentatie betaald
worden aan onze verschillen-
de ex-heksen of aan onze ex-
Dracula’s , anders hoor je er
niet meer bij. Na het eerste
sprookjeshuwelijk worden
onze kleine prinsjes en prin-
sesjes geboren. Het sprookje is
nu helemaal compleet. Maar
helaas ongeveer na 10 jaar kan
daar die sleur komen. De
prinsjes en prinsesjes ontwik-
kelen zich tot jankende, zeu-
rende en aandachttrekkende
monstertjes en het sprookje
loopt langzaam op zijn einde.
Nu leven we weer in de kei-
harde pure werkelijkheid. We
gaan scheiden en op zoek naar
die nieuwe prins of prinses op
het witte paard, want die be-
staat toch? Ja, alleen achter dit
witte paard hangt een hele
grote huifkar met een verle-
den, kinderen, exen, proble-
men, verantwoordelijkheden,
verplichtingen. De prins of
prinses op dit witte paard ziet
er heel anders uit dan vroeger.
Geen knappe, strakke, goed-
lachse prins(es) maar een
prins(es) met een geleefd ui-
terlijk, niet meer in de bloei

van het leven, rimpels, overge-
wicht, moe en soms uitgeput,
uitgeput van de scheiding, de
strijd om de prinsjes en prin-
sesjes. Het opgebouwde bezit
tijdens het sprookjeshuwelijk
moet immers verdeeld wor-
den, wat een hoop stress, one-
nigheid en ruzie teweeg
brengt. Zo erg dat wij de ander
die appel wel gunnen in plaats
van sneeuwwitje. Als dit dan
allemaal achter de rug is kun-
nen we ons weer concentreren
op het volgende sprookje met
een nieuwe heks of Dracula.
En dan gebeurt het weer, we
denken haar of hem te hebben
gevonden. We wisten het wel,
hij of zij bestaat echt.
Sprookjes bestaan! Onze
nieuwe liefde, helaas niet op
dat mooie witte paard met
huifkar maar in een geleende
auto met aanhangwagen,
bankroet door de scheiding,
moet alleen de hypotheek op-
brengen omdat het huis niet te
verkopen valt. Deze zit nog in
het verwerkingsproces van de
scheiding, het schuldgevoel
naar die lieve dwergjes. Die
roze wolk is nu grijs, laat staan
dat we er op zitten. Geen tijd
voor. De prinsjes en prinsesjes
maken kennis met hun nieu-
we ogenschijnlijk aardige, lie-
ve en zorgzame stiefmoeder of
stiefvader. Deze brengt op
haar of zijn beurt ook weer
van die lieve monstertjes mee.
Het sprookje samengesteld
gezin is geboren. Alleen on-
derzoek wijst uit dat de kans
van slagen niet groot is.
Ongeveer 60 procent van de
nieuw samengestelde gezin-
nen haalt de twee jaar niet.
Simsalabim en meestal weg
sprookje, geen goed einde, he-
laas….

Esther de Graaf
Counselor & relatietherapeut

www.deluwtecounseling.nl

Esther

Opmars van de kamsalamander
De kamsalamander is de
grootste in Nederland voorko-
mende watersalamander en
staat op de lijst van bedreigde
diersoorten.
Natuurmonumenten streeft
daarom naar het behouden en
uitbreiden van leefgebieden
van deze bijzondere amfibieën.
In de afgelopen jaren zijn op
verschillende buitenplaatsen
nieuwe poelen gegraven in de
buurt van bekende voortplan-
tingswateren en zijn oude poe-
len opgeknapt en waar nodig
vergroot. 
Maar naast deze salamanders
hebben ook de bruine- en
groene kikker, kleine watersa-
lamander en gewone pad van
deze poeltjes geprofiteerd.

Tijdens de jaarlijkse inspectie begin deze maand van 15 
waterpoelen heeft Natuurmonumenten over de honderd
kamsalamanders aangetroffen. Met het herstel van de 
‘s-Gravelandse Buitenplaatsen heeft Natuurmonumenten
ook weer zeven nieuwe poelen aangelegd voor de kwetsba-
re kamsalamanders. 

foto: Natuurmonumenten/Ferry Siemensma

Wij zijn geopend!
Wij verwelkomen u in onze nieuwe winkel met spectaculaire aanbiedingen.

Ruud en Diana Kempers, Jolanda, Ingrid, Karin, Mieke, Lia, Jaleesa, Danique en Mandy

Kempers • Meenthof 42a • Kortenhoef • Telefoon 035-6560491

Kunst aan de Dijk kinderconcert:
BV De Pianomannen met ‘Hoe klinkt een peer?

Componistenkamer
Een geheimzinnige advertentie
in de Gouden Gids: BV De
Pianomannen, voor al uw
componistenkamers. Eén tele-
foontje en twee mannen staan
op je stoep. Om deze keer de
kamer van de componist Erik
Satie voor je in te richten. We
krijgen niet alleen zijn meubels
in huis, maar ook een vreemde
vogel in een kooi, een lawaaie-
rige typemachine, een oude
foto van een zangeres, en nog
vele meer. 

Pianomannen
De pianomannen Klaas Bakker
en Ernst Binnekamp gebrui-
ken de muziek van de beroem-
de componist Erik Satie als ba-
sis voor deze voorstelling. Wat
is een componist? En hoe komt
hij op ideeën voor het maken
van muziek? Satie had een heel
eigen kijk op componeren.
Kreeg een hond een standje,
dan kon hij geïnspireerd raken
en zelf ook gaan componeren.
Met deze aanpak willen de ma-
kers kinderen motiveren vaker

naar muziek te luisteren of zelf
te gaan spelen.

Plaats:
het Oude Kerkje, Kortenhoef-
sedijk 168, Kortenhoef
Datum en tijd:
12 mei 2012, start programma
15.00, kerk open 14.30 uur
Toegang: € 2,50 (kinderen) en
€ 5,00 (volwassenen) 
Meer informatie:
www.kunstaandedijk.nl 

Op zaterdag 12 mei verzorgt BV De Pianomannen het jaar-
lijkse kinderconcert van Kunst aan de Dijk. In het Oude
Kerkje aan de Kortenhoefsedijk spelen zij het muzikale
sprookje ‘Hoe klinkt een peer?’ Een grappig en absurdistisch
concert met pianomuziek, solo en vierhandig. Het verhaal is
geïnspireerd op het wonderlijke leven en de onnavolgbare
fantasie van de componist Erik Satie. 
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In het begin van de zeventien-
de eeuw toen ‘s-Graveland
werd ontwikkeld door een
groep Amsterdamse kooplie-
den ontstonden ook twee bui-
tenplaatsen Noord- en Zuid
Wolfsbergen. De eigenaar was
de heer R. Pauw. Van de oor-
spronkelijke boerderijen, die
achter in het bos stonden is
niets meer over. Waar ze ston-
den is alleen te zien aan een bij-
zonder heuveltje. Ze werden
afgebroken in de Franse tijd,
rond 1800.
Een nieuwe bebouwing kwam
er in 1837 toen Dirk
Hoogbruin het huis ‘Villa
Nova’ bouwde. Grauwe Dirk
viel een beetje uit de toon in het
deftige ‘s-Graveland. Hij was
meer een huisjesmelker en het
huis werd vele keren verkocht
en verhuurd. Uiteindelijk aan
de bekende familie Blaauw, die
het buiten combineerde met
Spanderswoud, en die het
koetshuis uitbreidde met een
stal en tuinmanswoning. Een
van de dochters, Anna Maria,
legde hiervoor in 1874 de eer-
ste steen. Op hun terrein had-
den zij ruimte voor hun die-
renverzameling met onder an-
dere de beroemde witstaart
gnoes. Deze gnoe, die in Afrika
al was uitgestorven, leefde al-

leen nog maar in dierenparken
en wilde zich niet voortplan-
ten.  Een groot succes was dan
ook de geboorte daar van de
eerste twee kalfjes in 1886 en
1887. Omdat het toch wat krap
was op de buitenplaatsen
Spanderswoud en Villa Nova
samen, verhuisde de familie
Blaauw later met hun dieren
naar Gooilust. Een fraaie teke-
ning van de optocht van deze
verhuizing is te zien in het ge-
meentehuis. De naam Villa
Nova werd veranderd in
Westerveld, naar verluid om-
dat zij ook het terrein met die
naam in Santpoort in bezit
hadden. De laatste eigenaresse
was mevrouw Dinger, die be-
paalde dat het na haar overlij-
den zou worden gesplitst in
vier ongeveer even grote stuk-
ken van elk 1 ha. 

Vier even grote stukken
Op één deel staat het vroegere
gemeentehuis Westerveld dat
vier jaar geleden is gerestau-
reerd door de huidige bewo-
ners (familie Riaskoff) die het
de oorspronkelijke naam
Wolfsbergen hebben terugge-
geven. Daarbij is de uitbreiding
uit de jaren ‘80 veranderd in
een bij het huis uit 1837 pas-
sende stijl. Verder is in de tuin

een orangerie gebouwd. Op
een ander deel staat het koets-
huis, dat zijn grootste verbou-
wing in de jaren ‘60 heeft on-
dergaan, bewoond door de fa-
milie Dekker. Op een derde
deel bevindt zich het bejaar-
denhuis Brugchelen dat door
de verhuizing naar Veenstaete
sinds kort leeg staat en eigen-
dom is van woningcorporatie
Gooi en Omstreken en een
vierde deel, een soort arbore-
tum,  is later door  Natuur-
monumenten gekocht. Op de
twee ingangshekken staan de
oude namen Wolfsbergen en
Westerveld nog vermeld.
De oprijlaan met oude beuken
toont nog de oude scheidings-
weg tussen Zuid- en Noord
Wolfsbergen.
Op het terrein staan veel oude
bomen uit de 18e en 19e eeuw:
beuken, ceders, vaantjesbo-
men en zeer bijzondere conife-
ren, die achterin in het
‘Arboretum’ staan en deels nog

uit de tijd van Blaauw stam-
men. Een zeer fraaie treur-
beuk, waaronder enkele vroe-
gere bewoners liggen uitge-
strooid is helaas tien jaar gele-
den overleden. Er staat nu een
jonge catalpa om nog wat scha-
duw te geven.

Volledig omsloten
Vele bomen hebben hun eigen
verhaal, vaak verbonden aan
vroegere bewoners van ‘s-
Graveland. Op het terrein is
een vijver, via een pijp onder
Brugchelen verbonden met de
sloten in de buurt. Er nestelen
waterhoentjes en meerkoeten,
maar de overlevingskans voor
de jongen is klein door de vos-
sen en door de reigers die vlak-
bij nestelen in Spanderswoud
en Gooilust. De grond die men
in de 17e eeuw heeft uitgegra-
ven voor de vijver is neerge-
gooid op een heuveltje, waar in
de lente veel krokussen en le-
lietjes van dalen bloeien.

Het is voor de bewoners een
grote eer en genoegen om op
Westerveld/Wolfsbergen te
mogen wonen. Een van de
voordelen is dat het terrein
vrijwel volledig wordt omslo-
ten door weilanden en bossen
die eigendom zijn van Natuur-
monumenten. De kans op een
andere bestemming en bebou-
wing daar is dan ook gering.
Het uitzicht en de doorkijkjes
zijn fraai. Reeën, hazen, vossen
en vorig jaar edelherten komen
op bezoek en natuurlijk heel
veel kleine dieren en vogels.
Het onderhoud is echter ook
een heel werk en alleen al het
stukje bij het koetshuis vereist
het naar de composthoop krui-
en van ruim 800 kruiwagens
blad per jaar. De bewoners be-
steden een redelijk deel van
hun vrije tijd aan snoeien, bij-
planten, maaien en schoonma-
ken van de tuinen. Het koets-
huis is een rijksmonument en
dat helpt fiscaal  iets om de on-
derhoudskosten te drukken.
De tuinen zijn niet openge-
steld, maar soms is er een ex-
positie, zoals binnenkort van
beelden van twee kunstenaars
Lolke van der Bij en Lieuwke
Loth.
Het is nog niet duidelijk wat er
met het oude bejaardenhuis
Brugchelen gaat gebeuren. Een
klein verpleeghuis of huisves-
ting voor jongeren behoren tot
de mogelijkheden. Natuur-
monumenten zal zijn deel in
ere willen behouden, want het
sluit aan bij hun weilanden
daarnaast. En de twee families,
die het huis en het koetshuis
bewonen, hopen er nog lang te
kunnen genieten.

2012 is het nationale themajaar voor de historische buiten-
plaatsen. Ook de ‘s-Gravelandse buitenplaatsen zullen zich
laten zien aan het publiek. In een serie tweewekelijkse afle-
veringen in dit blad kunt u kennismaken met wat eigenaren
van de Historische Buitenplaats bezighoudt. Op zondag 1 juli
kunt u deelnemen aan een bijzondere wandeling langs de
buitenplaatsen: Trompenburg, Schoonoord, Hilverbeek,
Westerveld, Wolfsbergen, Spanderswoud, Sperwershof en
Berg en Vaart. U kunt zich alleen inschrijven à € 10,- via
www.natuurmonumenten.nl/particulierebuitenplaatsen. 
Vandaag aflevering 5 over Wolfsbergen en Westerveld, ver-
teld door de heren Michel Riaskoff en Jan Dekker. De fraaie
foto’s zijn van Foto Studio 68 (www.fotostudio68.nl)

Unieke Historische Buitenplaatsen

Waar u normaal nooit komt!


