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‘Passie voor planten houdt me op de been’

Kwekerij Krijn Spaan verhuist per 1 juli
KORTENHOEF- Schrik niet, Krijn
Spaan stopt er niet mee. Nee, de
biologische plantengoeroe verhuist zijn kwekerij per 1 juli naar
de Kortenhoefsedijk. Buurman
Intratuin heeft de 8500 m2 opgekocht en Krijn zal zijn passie ‘nog zeker 10 jaar’ voortzetten.
DOOR: HERMAN STUIJVER
“Kijk, ik word ook een dagje ouder. Ik
moet aan de toekomst denken en dat
uitgerekend Intratuin een aannemelijk bod deed, kan ik ook niet helpen”
zegt de vitale 74-jarige. Die al als jonge
knaap vanaf 1960 met zijn handen in
de aarde wroette met zijn eigen hoveniersbedrijfje, vanuit de ouderlijke
woning. In het jaar dat hij verkering
kreeg met Ria nam hij het bedrijf van
schoonvader Piet Welle over. “Die had
nog een groentekwekerij, ik ging direct over op de planten.” In 1974 werd
Ria Welle mevrouw Spaan.
Zijn leven lang heeft Krijn Spaan
zijn passie voor planten overgebracht
op anderen. “Ik hecht bijzonder veel
waarde aan echtheid. Aan oneerlijkheid en nep heb ik een gloeiende hekel. In die lijn moet je het ook zien
dat ik altijd biologisch heb gewerkt,
geen gif en geen kunstmest, Geheel
volgens de wetten der natuur. Daarnaast vind ik het vreselijk als tuincentra ‘plofplanten’ verkopen. Vergelijk
het met een plofkip, een plant wordt
snel opgefokt, met wat extra warmte,
en klaar. Dat is je klanten bedonderen.

Dan zie je bijvoorbeeld dat er buiten
het seizoen bloeiende planten worden
verkocht. Dat kan ik gewoon niet aanzien. Dat druist in tegen de natuur.”
Daarnaast onderscheidt de huiselijke
kwekerij, met schoolbel aan de poort,
zich door het in stand houden van
bijzondere planten. Spaan geeft met
enige trots een opsomming: de Geranium Rozanne (ooievaarsbek), Talictrum Elin (meerkleurige ruit), Phlox
Blue Evening (lilaroze geurige) en Nepeta Kubanica (kattekruid). “Dat zijn
slechts een paar voorbeelden van sterke en mooie vaste planten die we hier
kweken. We hebben van elke soort
vrijwel alle varianten” De ambachtelijke tuinman erkent dat de liefde voor
de planten de reden is dat hij het zo
45 jaar lang heeft volgehouden en dat
hij ook nog zeker 10 jaar wil doorgaan op zijn nieuwe plek. “Ik kan het
niet anders zeggen, het is pure liefde,
steeds weer ontdekken van nieuwe
dingen, meer verscheidenheid te vinden. Ik ben eigenlijk best een idealist,
want het is bepaald geen vetpot. Tien
jaar heeft het bedrijf verlies geleden en
toch blijf ik doorgaan.”
Markant
Als Krijn Spaan geen markante persoonlijkheid meer is, wie blijft er dan
wel over in deze buitencategorie. Hij
al 52 jaar bestuurslid, waarvan 45 jaar
voorzitter, van de Kortenhoefse IJsclub ‘Ons Genoegen’. “Ik ga op voor
60 jaar bestuurslidmaatschap ” hoopt
Krijn “tenzij ik dement of krakkemik-

Verkeershinder N201
In de periode 17-27 maart voert
de provincie Utrecht groot onderhoud uit aan de Vreelandbrug in de
Provincialeweg (N201) in Vreeland.
Regulier groot onderhoud is noodzakelijk om de brug in een goede conditie te houden en storingsvrij te laten
draaien. De motor van de Vreelandbrug is aan het eind van zijn levensduur en moet vervangen worden. Dit
voorkomt ernstige storingen en hoge
reparatiekosten. Met een nieuwe motor, moeten ook de bewegende delen

worden aangepast of vervangen. Tegelijkertijd wordt de bovenste laag
asfalt van de weg aan weerszijden van
de brug vervangen door geluidreducerend asfalt, over een lengte van 1,2
kilometer. Daarmee vermindert de
geluidhinder voor omwonenden. De
werkzaamheden aan de brug en de
weg geven veel hinder voor het verkeer omdat de brug en de weg worden
afgesloten.
Om de werkzaamheden goed en veilig
te kunnen uitvoeren, wordt de Provincialeweg in Vreeland volledig af-

kig word.” Met zijn lichamelijke gesteldheid valt het ook wel mee: “Het is
net als met schaatsen, conditie bouw
je langzaam op. Ik ben altijd nog sneller dan alle jongelui die hier werken.”
Nog wekelijks schrijft Krijn tuinadviezen voor het MAX-magazine waarop
hij door z’n recht-voor-zijn-raap-stijl
veel leuke reacties op krijgt. Ook als
weerman was Spaan bekend op de
nationale radio, nu wordt hij nog altijd gebeld door veel personen en instanties. “En ik had weer gelijk. Ik had
een vorst voorspeld waar we niks aan
hebben.” Dat februari en maart zo nat
zijn, vindt de weerprofeet niet uitzonderlijk. De lange winteravonden heeft
deze oer-Krtoefer besteed aan deel 8
van zijn historische serie over Oud
Kortenhoef waarin hij op minutieuze

gesloten tussen het kruispunt met de
Raadhuislaan en het kruispunt met
de Loenenseweg. De wegafsluiting begint op vrijdagavond 17 maart, 20:00
uur en duurt tot maandagochtend 27
maart, 05:00 uur. Ook het vaarverkeer
kan in die periode de brug niet passeren. De aannemer werkt 24 uur per
dag, inclusief twee weekenden waarin
er minder verkeer is dan op doordeweekse dagen.
De omleidingsroutes worden met
borden aangegeven. Doorgaand verkeer vanuit Hilversum en Wijdemeren
wordt omgeleid via de A1-A9-A2.

wijze de bewoners van huis tot huis uitvoerig beschrijft van vroeger tot nu. “Ik
streef naar 12 delen, deo volente. Het is
een langdurig maar prachtig project.”
Verhuizen
Per 1 juli geen coniferen en geen bomen
meer (bestellen kan wel), nog een beperkte voorraad heesters, maar wel vaste planten, eenjarigen, zaden en groenteplantjes.
“Op ruim 4000 m2 achter mijn huis, daar
kun je nog heel veel kweken.” De winkel
komt op Kortenhoefsedijk 171, schuin
tegenover het Oude Kerkje. De komende
maanden zijn de meeste planten te koop
met 20% korting. En ook zijn er kisten,
ramen en broeikassen in de aanbieding.
Dochter bloemstyliste Miranda Spaan
(Tuinvrouw van het Jaar) is op zoek naar
een nieuwe baan. Wie iets heeft, bel haar
op!
Kwekerij Spaan; Kortenhoefsedijk 174;
1241 LK Kortenhoef; 035- 656 2171; info@
krijnspaan.nl; www.krijnspaan.nl.

Benefietconcert afgelast
Helaas is het geplande benefietconcert
voor 22 april in ‘De Drie Dorpen’ te Ankeveen afgelast. Op dezelfde datum is er
namelijk een ‘Koningsnacht’ in Sporthal
De Fuik te Kortenhoef. Wie ‘New Gig In
Town’ als ‘Eagles-Tribute-Band’ en ‘Affinity’ met hun allround muzikaal repertoire uit de jaren 60-70-80 toch wil zien,
kan naar ‘Het Wapen van Assendelft’,
info via: stichting.sinar16@gmail.com
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
035 - 656 47 62
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag)
0900-15 15
Huisartsenpost avond, nacht en weekend
0900-93 59
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
088 - 753 17 53
Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartspraktijk Vonk
B. van Eynatten, Voorstraat 24
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900-15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294 - 25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -656 10 74/06-227 321 36
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Versa Mantelzorgondersteuning
035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
0900 - 0767 of 035-624 55 55
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73
Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 223 014 76
PSZ de Gruthut
0294 - 25 23 59
Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 663 43
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 336 474 60
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Scholen:
Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900-8844
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
Wijkagent Carl Klein
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl
Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 656 00 66
0294 - 25 75 07
06 - 112 387 77

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius
Zo. 19 maart: 09.30 uur:
W. Balk,
Wo. 22 maart: 09.30 uur:
J. Dresmé.
◗ St. Martinus
Za. 18 maart: 19.00 uur:
W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart
Zo. 19 maart: 09.30 uur:
L. Wenneker.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 19 maart: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk,
Wo. 22 maart: 19.30 uur:
Liturgiegroep.
◗ De Graankorrel
Zo. 19 maart: 10.00 uur:
Ds. C. Groot-Korstanje,
Wo. 22 maart: 19.30 uur:
Vesper.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 19 maart: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 19 maart: 09.30 uur:
Ds. A. Christ.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 19 maart: 11.00 uur:
Nescio-lezing.
Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 19 maart: 10.00 uur:
G. Blonk.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 19 maart: 10.00 uur:
Ds. Th. van de Kamp,
16.00 uur: Ds. Klaas de Vries

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

De Verloskundige Zorg op maat

Programma’s GooiTV
- RegioHub gaat deze week over Gooi on Stage;
- In TV Magazine o.a. aandacht voor NLdoet in Loosdrecht en
Naarden, parkeertarieven in Gooise Meren en De Gooise Karavaan;
- In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met Alette Zandbergen (De Lokale Partij, Wijdemeren) en Jelmer Kruyt (Fractie
Kruyt, Gooise Meren) over de fusieplannen van de provincie.
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: www.
gooitv.nl (en You Tube en Facebook)

Activiteiten agenda
WANNEER
wo. 15 mrt.
wo. 15 mrt.
wo. 15 mrt.
do. 16 mrt.
vr. 17 mrt.
za. 18 mrt.
za. 18 mrt.
za. 18 mrt.
za. 18 mrt.
18/25 mrt.
zo. 19 mrt.
di. 21 mrt.
do. 23 mrt.
do. 23 mrt.
vr. 24 mrt.
vr. 24 mrt.
za. 25 mrt.
za. 25 mrt.
za. 25 mrt.
za. 25 mrt.
zo. 26 mrt.
di. 28 mrt.
za. 01 apr.
wo. 05 apr.
5 t/m 8 apr.

TIJD
07.30 u.
13.00 u.
19.00 u.
18.00 u.
20.00 u.
10.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
20.15 u.
18.30 u.
12.30 u.
19.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
09.00 u.
20.00 u.
08.00 u.
10.00 u.
13.00 u.
14.00 u.
15.30 u.
20.15 u.
11.00 u.
19.30 u.
20.00 u.

WAT
Tweede Kamerverkiezingen
Bingo Zonnebloem
AED- cursus
Smakelijk Gesprek (PioWij)
Bergse Passage, lezing neurotherapie
Open Dag ARTV (tennisclub)
Open NK Poker
Concert Amarone Ensemble
Amsterdams Kleinkunst Festival
Reeën kijken
Spiegelplasloop
Happy Bachdag
Gemeenteraad
Informatieavond hoogbegaafden
Metercontroledag
Concert Cuypersensemble
2e Kofferbakverkoop Ankeveen
Lammetjesdag
Open Middag Hist. Kring (tot 16 uur)
IVN- wandeling Nederhorst
Concert Mosa Trio
Concert Michiel Borstlap ‘Velvet’
Opening Speeltuin De Eekhoorn
Ledenvergadering IJsclub Nederhorst
DSO-toneel, 2 toneelstukken

WAAR
Wijdemeren, stemlokalen
’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
Brandweerkaz., Eslaan, K’hoef
Zuidereind 15, ‘s-Graveland
Bergplaats, Kerkstr. ,NdB.
Sportcomplex Ankeveen
Wapen van Ankeveen
Willibrordkerk, NdB.
Dillewijn, Ankeveen
Begr.pl. Beresteinsewg, ’s-Gra.
Vertr: sporthal De Blijk, NdB.
Jagthuis, Middenweg 88, NdB.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Regenboog,E.Mooyln.86, K’hf.
’s-Grav. Apotheek, Meenthof
NH-kerk,Noordereind 14,’s-Gr.
Ankeveense Markt
Reeweg 5, NdB.
Kerklaan 89, Kortenhoef
vertr: Willie Das Plein, NdB.
Jagthuis, Middenweg 88, NdB.
Dillewijn, Ankeveen
Elb. Mooylaan, Kortenhoef
Clubgebouw, Blijklaan, NdB.
De Dobber, Kortenhoef
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Politiek
Gemeentelijke belastingen te laat
WIJDEMEREN- Financieel wethouder Jan Jaap de Kloet zal ‘alles op alles’ zetten om het verzenden van de
gemeentelijke belastingaanslagen
nog deze maand te laten plaatsvinden. Ook gaat hij ervan uit dat de inning van het geld dit jaar zal lukken.
Hij kon echter geen keiharde toezegging doen dat hij zal slagen in zijn
streven. “Als het niet lukt, dan heeft
Wijdemeren een serieus probleem”
gaf hij toe.
Onroerend zaakbelasting, rioolrecht, afvalstoffenheffing en andere
gemeentelijke belastingen kunt u
in Wijdemeren meestal in acht termijnen overmaken, dat dreigt nu te
mislukken. Vanaf 2015 worden de
gemeentelijke belastingen geregeld
door een belastingsamenwerking
van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) dat gevestigd is in
het gemeentehuis aan de Rading 1 te
Loosdrecht. In 2016 ontdekte men dat
de kosten 250.000 hoger waren dan
geschat, waarvoor Wijdemeren voor
ruim 56.000 opdraait. In januari be-

sluiten de drie burgemeesters die het
bestuur van de BSWW vormen dat
er een interim-manager moet worden aangesteld, omdat de verzending
van de aanslagen vertraagd wordt.
De overgang van het oude naar het
nieuwe systeem verloopt niet soepel.
Tegelijkertijd wordt de directeur van
BSWW aan de kant gezet. Dat laatste
bevreemdde Gert Zagt van De Lokale Partij, want dat stond alleen in de
brief aan de gemeenteraad van Weesp.
Stichtse Vecht en Wijdemeren waren
niet op de hoogte gesteld. In de Gooien Eemlander van vrijdag 10 maart
werd de ontslagen topambtenaar een
‘brokkenpiloot’ genoemd, omdat onder zijn leiding de belastingen niet
slagvaardig waren afgehandeld. En
die ambtenaar bleek gemeentesecretaris Jan Visser te zijn. Burgemeester
Smit vond het ‘spanning om niets’. De
functie van directeur noemde hij een
formaliteit, omdat hijzelf nu eenmaal
voorzitter was vanwege de vestiging in
het Wijdemeerse gemeentehuis en dus
was het logisch dat Visser secretaris/
directeur werd. Bij de aanstelling van

de interim-manager verviel die functie. Het was nooit de bedoeling geweest dat nu in een brief te vermelden.
Waarom Weesp dat wel gedaan heeft,
was hem niet bekend.
Diverse fracties spraken hun zorgen
uit over de vertraging. Gert Zagt vroeg
zich af of er niet meer aan de hand is,
Ram Lachman van de PvdA/GroenLinks wilde weten hoe het zat met de
aansprakelijkheid voor deze fouten en
CDA ‘er Dik van Enk was sceptisch
over het terugverdienmodel in deze
haperende samenwerking.
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Wethouder De Kloet en
burgemeester Smit over financiën
Wethouder De Kloet wilde niet ingaan op
allerlei veronderstellingen. “Nu ligt de prioriteit bij de verzending van de aanslagen.
Ik heb daarover dagelijks contact.” Daarna
zou hij nauwkeurig onderzoeken wat er
fout is gegaan, een zorgvuldige analyse
waaraan hij op dit moment geen woord
wilde vuil maken. Hij beloofde een verontruste commissie Bestuur & Middelen op
termijn een compleet feitenrelaas.

Johan Pot ruim 50 jaar bij brandweer
KORTENHOEF - Brandweerman ben
je voor het leven. Dat is een gevleugelde uitspraak binnen de wereld van
deze hulpverleners. De 75- jarige Johan Pot geeft hieraan wel op zeer nadrukkelijke wijze invulling. Zaterdag
11 maart ontvangt de Kortenhoever
de onderscheiding voor ruim 50 jaar
trouwe dienst als vrijwilliger. Het is
pas de tweede keer dat deze medaille
in Nederland wordt uitgereikt.
DOOR: MAARTEN STEINKAMP
Terwijl hij werkte als stratenmaker,
werd Johan Pot in 1959 lid van de
plaatselijke brandweer en klom op
tot onder-commandant van het korps
‘s-Graveland. Daarna vervulde hij
eenzelfde rol in buurgemeente Loos-

drecht. Inmiddels werkte hij overdag
als opzichter bij afdeling Openbare
Werken van de gemeente Hilversum.
Nadat hij afzwaaide van de repressieve
dienst in 1999, bleef Pot de brandweer
trouw. Niet alleen als barmedewerker
maar vooral als oppas-opa.
“Als er alarm is, zijn sommige korpsleden thuis met kleine kinderen. Die
kunnen natuurlijk niet alleen achterblijven. Johan heeft ook een pieper en
hij snelt dan naar de kazerne. Terwijl
papa uitrukt, past hij op de kleintjes.
De kinderen zijn echt gek met hun
Opa Pot”, vertelt post coördinator ‘sGraveland, Johan Landwaart.
Emoties
Afgelopen zaterdag 11 maart werd
Johan Pot met groot vertoon van

brandweerwagens opgehaald bij zijn woning.
Bij de kazerne wachtten
velen hem op, hetgeen
de jubilaris diep ontroerde. Naast zijn vrouw
Ria, zoon, schoondochter en drie kleinkinderen waren veel collega’s
en ex-collega’s present.
Commandant Brandweer Gooi & Vechtstreek
Johan van der Zwan, in
aanwezigheid van loco-burgemeester
Theo Reijn, reikte Johan Pot de medaille uit voor 50 jaar dienst. En dat
mag tamelijk uniek worden genoemd;
pas één keer eerder werd deze onderscheiding in Nederland uitgereikt. Het
Ankeveens Havenloos Mannenkoor

Demi naar de finale Read2Me!
Zaterdag 4 maart was de regio finale
van Read2Me!, de voorleeswedstrijd
voor middelbare scholieren bij
Bibliotheek Gooi en meer vestiging
Bussum.
Demi Pappot van de Fontein in Bussum (ex-Curtevenneschool in Kortenhoef) en Fleur Buitenhuis van Erfgooiers College in Huizen gaan naar
de provinciale finale van Read2me!
Zes brugklasleerlingen streden om een
plek in de provinciale finale. Die is op

5 april in de Openbare Bibliotheek in
Amsterdam.
Demi wist bij het voorlezen uit het
boek ‘Wraak’ van Daniëlle Bakhuis het
publiek op bijzondere wijze te boeien,
alle toehoorders werden als vanzelf
meegenomen in het verhaal. Demi had
vooraf al verteld dat ze van toneelspelen hield, en die toneelervaring wist
zij uitstekend te gebruiken bij haar
optreden. Speciale waardering en bewondering sprak juryvoorzitter Han
ter Heegde, burgemeester van Gooise

Meren, uit voor deelneemster Maryam
Al Ibrahim van het Casparuscollege uit
Weesp. Maryam woont pas vanaf haar
zesde levensjaar in Nederland. Ze wist
het publiek bijzonder te boeien met
haar fragment uit Spijt! van Carrie Slee.
Meer informatie: www.read2mevoorleeswedstrijd.nl
Demi Pappot rechts
naast de burgemeester

waar de ex-spuitgast al vele jaren meezingt, bracht hem een aubade. Met zelfs
een historisch brandweerlied uit 1969 met
het refrein ‘In ‘s- Graveland is iedereen paraat bij brand, want iedereen wil blussen’.
Een uitspraak die al meer dan een halve
eeuw op deze supervrijwilliger slaat.
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Wijdemeertjes

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen
via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning.

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434

Lion Hoveniersbedr. BV Tuinaanleg, -onderhoud, bestratingen, grondverzet, gazonrenovatie, verhuur van minigravers,
shovel en hoogwerker 12 m.
Tel. 0294-253848

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk). E.
du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp.
Tel. 0294-418722

www.lionhoveniers.nl
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980

TUINCENTRUM BOSSON
heeft weer:
groentezaden en
groenteplanten
Loodijk 7A ’s-Graveland
Tel: 035-6562513

Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085

Gediplomeerde schoonheids
specialiste, aan huis.
06-52692679 Elbie
www.baiemooi.nu

Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Cito Transport Lev. grond, zand,
grind, ook in bigbags leverbaar
Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers
Afvalcontainers Middenweg 106
Ned. den Berg 0294-251451

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109

Wij ruimen gratis uw huis
en garage leeg in ruil
voor bruikbare spullen
06-25 51 46 89

Ervaar wat voetreflexbehandeling met u doet
www.aandachtvoorzorg.nl
Tel:06-57392770

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie,
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel: 035-6560059,
@: info@harrit.eu

Oven gedroogd, gestapeld
Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .
Tel.; 06-22664828.
Trompe l’oeil- en landschap
schilderen. nicovanderwolk.nl
035-6563060

Schilderwerk groot of klein,
binnen of buiten. Schilder
PMC biedt u altijd een vrijblijvende offerte 06-53148137 of
0294-419844.
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Restaurant Vlaar zoekt parttime medewerkers bediening
en afwassers. Zoek je een
leuke en afwisselende parttime
baan in de horeca, stuur dan
jouw CV naar info@restaurantvlaar.nl RESTAURANT
VLAAR, Noordereinde 129 in
’s-Graveland
Aangeboden Huishoudelijke
Hulp. tel: 06 858 127 97

Volkstuin Ankeveen huren?
Bel 0294-412110
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
Zijn uw voeten al klaar
voor de lente?
Bel nu voor een afspraak:
0294-741464
Hooikoorts? Panel gezocht
in Kortenhoef! 0624985187
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
Belle Makelaardij
Je bent zo verkocht !!!!
035-656 0235
Thuishulp Woudenberg B.V.
is dringend op zoek naar
collega’s in Wijdemeren
kijk voor meer info op
thuishulpwoudenberg.nl
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 16 mrt. muziek film festival,
vr. 17 maart muziekf film festival, za. 18 mrt. film, wo. 22 mrt.
jeugd, do. 23 mrt. film, vr. 24
mrt. cabaret, za. 25 mrt. toneel,
zo. 26 mrt. NMF Jong Talent.
Info: www.wesopa.nl
Kom gezellig bridgen op donderdagavond om 19.30 uur bij
Bridgeclub Wijdemeren; locatie
Veenstaete, K’hoef. Inl.: 0356561131 of www.bcwijdemeren.nl
Verzorgingshuis Amaris De
Kuijer heeft een uitgebreid aanbod activiteiten en voorzieningen, waar u ook als wijkbewoner gebruik van kunt maken.
Denkt u bv. aan de thuiszorg
van Amaris of onze maaltijdenservice. Meer info: www.amaris.nl/dekuijer of 085-0214040.
Bridgeclub La Porta Salute.
Kom gezellig bridgen op de
maandagavond om 19.30 uur
in De Bergplaats in Ned. den
Berg. Inl. 06-11102092.
Bridgeclub Nederhorst. Wilt u
leren bridgen? Informeer vrijblijvend. Ook nieuwe gevorderde leden zijn welkom bij
onze bridgeavonden op donderdag in De Bergplaats. Info:
0634106030 of bridgeclubnederhorst@live.nl
Zomaar binnenlopen voor koffie en een praatje met een paar
gezellige mensen? Elke 1e en 3e
woensdag v.d. maand v.a. 10 uur
in de Bergplaats a.d. Kerkstraat.
Elke woensdag v.a. 13.15 uur
Bridge-instuif in de Bergplaats
te Ned. den Berg. Inl. 0294253103.
Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Mannenavond’ in het Soc. Cultureel
Centrum a.d. Blijklaan in Ned.
den Berg. Gastheer Fouad nodigt alle mannen van harte uit.

Kopij
Aanleveren van tekst Kopij in
Word (doc bestand) opsturen
voor vrijdag16.00 uur en voor
de weekendactiviteiten is de
sluitingstijd: zondag 20.00 uur.
Foto’s aanleveren als
JPG bestand, let op de beeldgrootte.
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl
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Participatie
Enthousiast team NLdoet bij Klaas Toxopeus

DOOR: SASKIA LUIJER

KORTENHOEF – Op 10 en 11 maart
organiseerde het Oranjefonds
NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Door meer dan
350.000 vrijwilligers werden 9518
klussen geklaard. Ook bij Scouting
Klaas Toxopeus stak zaterdag een
enthousiaste club vrijwilligers de
handen uit de mouwen.
Voorzitter Diederik Klaassen is blij
met zijn team van vrijwilligers. Duidelijk herkenbaar in zijn NLdoet Tshirt laat hij de klussenlijst zien waar
ze vandaag mee aan de gang gaan. Op
het bord in de stafkamer hangen gekleurde memobriefjes met alle grote
en kleine klussen, onderverdeeld
in technische projecten en schoonmaakwerkzaamheden. Er liggen
handschoenen klaar, vuilniszakken,
schoonmaakspullen en goed gevulde
gereedschapskisten. Men kan beginnen.
Actieve ouders
Het zijn veelal de moeders van jonge
scoutingleden die zich op het poetswerk storten. Zo krijgt de keuken een

grote schoonmaak, net als de toiletten en de bezemkast. Ook wordt het
buitenterrein opgeruimd. Ondertussen pakken vaders de technische
klussen op. Zoals het opplakken van
de groepsfoto, het vervangen van een
ruit en het opnieuw monteren van
deurtjes aan de keukenkastjes. Eén
enthousiasteling klimt telkens een
trappetje op en af om alle dakgoten
langs het pand te legen. Een flinke
klus. Anderen zijn weer bezig met het
ophangen van een nieuwe deur in de
hut. Deze was na een aanrijding vernield en wordt (geschonken door de
Bergse firma Galesloot) vervangen
door een steviger exemplaar met een
aluminium plaat. “We krijgen nu een
mooie hightech deur” meldt Diederik
met een lach. Naast lokale sponsoring heeft de Scouting ook 500 euro
ontvangen van het Oranjefonds. “Bij
de aanmelding voor NLdoet moet je
ook begroting inleveren” legt hij uit.
“Vooral van de materialen die je denkt
te gaan gebruiken, zoals bij ons bijvoorbeeld de nieuwe ruit en de nieuwe scharnieren.”

Erg mee geholpen
Met het prachtige lenteweer is het een
uitgelezen dag voor deze actie. Terwijl
de ouders klussen, spelen de bevers
en welpen in het zonnetje, en zijn de
zeeverkenners met een paar bootjes uitgevaren. De vrijwilligers gaan
van 9.00 tot 16.00 uur aan de slag en
krijgen tussendoor een lekkere lunch.
Diederik Klaassen: “Het is leuk om
ouders op deze manier wat meer bij de
vereniging te betrekken. Al komen er

soms ook wildvreemden helpen, of mensen uit de politiek of van de gemeente. Of
de klussenlijst vandaag helemaal af komt,
durf ik niet te zeggen, maar we komen een
heel eind. De top 5 van belangrijkste klussen gaat zeker lukken. Wij zijn er in ieder
geval weer erg mee geholpen. Want ons
pand wordt intensief gebruikt, veelal door
jongeren. En ja, dan sneuvelt er wel eens
wat.”
Ook meedoen aan NLdoet? Zet dan 9 en
10 maart 2018 vast in de agenda!

Warinschool richt zich op de toekomst
NEDERHORST DEN BERG- Tijdens de
ouderavond op maandag 6 maart
heeft het team van de Warinschool
de ouders bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen.
Directeur Van den Doel benadrukte
tijdens zijn welkomstwoord de betekenis van een van de twee kleuren van het
logo. De groene kant van de letter W
staat voor ontwikkeling, het afgelopen
jaar zijn er dan ook nieuwe ontwikkelingen gaande waarover de ouders
werden bijgepraat. Vervolgens gaven
enkele teamleden een uitgebreide toelichting op de laatste ontwikkeling die
directeur Ronald de Moor heeft ingezet: de invoering van IPC. IPC staat
voor International Primary Curriculum. Dit is ontwikkeld ten behoeve van
Nederlandse scholen in het buitenland.
Sinds vijf jaar wordt deze methodiek
ook uitgerold in Nederland. Inmiddels

mogen 225 scholen in ons land zich
IPC-school noemen, waaronder de
Warinschool.
IPC vervangt de wereldoriënterende
vakken aardrijkskunde, geschiedenis
en natuur. Deze vakken worden geïntegreerd aangeboden, waarbij vakken
met elkaar verbonden worden. Dit
zorgt voor diepgang. Daarnaast wordt
tijdens de behandeling van de thema’s
aandacht besteed aan creatieve vakken.
Naast het opdoen van kennis leren de
kinderen ook vaardigheden, wat ook
belangrijk is. Inmiddels is het eerste
project afgerond. De kinderen hebben
heel enthousiast aan hun onderwerp
gewerkt. Alle ouders werden uitgenodigd om bij de presentatie aanwezig te
zijn. De kinderen vertelden dan wat ze
geleerd hebben. De ouders die bij de
themasluiting aanwezig waren, waren
vol lof hierover.

’s-Gravelandse Apotheek

Metercontroledag
KORTENHOEF- Op vrijdag 24 maart
2017 organiseert de ’s-Gravelandse
Apotheek een metercontroledag.
Tijdens deze dag kunnen mensen met
diabetes die aan zelfcontrole doen
hun bloedglucosemeter kosteloos la-

ten controleren. Een goed functionerende meter is voor diabetespatiënten
van groot belang omdat hun handelen hierop gebaseerd is. Ook kunnen
mensen met diabetes tijdens de metercontroledag met hun vragen over zelfcontrole van de bloedglucose terecht

Werken met tablets
De kinderen maken
voor het vierde jaar hun
reken- en spellingswerk
op de tablets van Snappet. We gebruiken nog
steeds onze handleidingen van de methodes die we gebruiken.
Snappet houdt bij, wat
een kind van de leerlijn
beheerst. De kinderen
krijgen dagelijks instructie over een doel.
Na een aantal opgaven
hiervan gemaakt te
hebben, gaan ze verder op hun eigen
niveau. Snappet werkt dus heel adaptief. Dit zorgt ervoor dat onze kinderen zich uitgedaagd blijven voelen en
iedere dag eraan werken het weer een
stapje beter te doen. Inmiddels kunnen
de kinderen ook tekstverwerken en

bij de apotheek. De metercontroledag
vindt plaats op vrijdag 24 maart 2017
bij de ’s-Gravelandse Apotheek. Wilt u
meedoen aan deze dag, maak dan een
afspraak zodat we een tijdstip voor u
kunnen reserveren. Neem dan contact
op met de apotheek op telefoonnummer 035-6562110 of per mail info@
gravelandseapotheek.nl.

presentaties maken op hun op hun tablet
met toetsenbord.
Het team wil samen met ouders en vrijwilligers uit het dorp samenwerken om structureel te gaan werken aan wetenschap- en
natuuronderwijs. Dit werd kort gepresenteerd. Vanaf volgend schooljaar krijgen de
kinderen eens in de vier weken ongeveer
een ervaringsmoment waar zij hun talenten kunnen inzetten. De ene leerling wil
graag meer leren over koken en de andere
leerling over programmeren of werken in
de schooltuin. We zorgen dat we voor iedere leerling een goed aanbod hebben. Zo
maakt de Warinschool de groene kleur van
het logo dubbel en dwars waar!
Op 25 maart houden we een Open Dag
i.s.m. Wereldkids van 10.00 tot 12.00 uur.
Komt u ook?
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Ciao!
Italiaans puntje met
zongedroogde tomaat,
kaas en Italiaanse kruiden

€ 0,85 per stuk

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

• 24/7 zelf bereikbare opslagruimtes
• Ruimtes vanaf 5m2 t/m 35 m2
• Schoon - beveiligd - verwarmd
• Te huur p/week, zakelijk + particulier

€ 5,00 p/m3 - p/mnd
Contact: 035-656 3517 info@verhuizers.nl

Ingezonden brieven
Ook AED’s in Nederhorst
Graag geef ik een reactie op een artikel waarin
informatie wordt verstrekt over de AED’s in
Wijdemeren. Dit om dat ik het bezwaarlijk vind
dat er in Nederhorst den Berg geen AED’s geplaatst worden.
Echter weet ik dat dit vanuit de brandweer gezegd wordt en niet vanuit de gemeente. Zoals
benoemd wordt zijn het de eerste secondes die
tellen bij een reanimatie. Wanneer bijvoorbeeld
mijn buurvrouw het betreft ben ik van mening
dat ik als burger sneller zal zijn als de plaatselijke brandweer. Tuurlijk ze zijn snel, maar elke
seconde telt toch op een mensenleven? Door

het niet plaatsen van AED’s in Nederhorst den
Berg wordt dit in dit gebied belemmerd. Ik denk
dat we juist blij moeten zijn als brandweer met
burgers die ook een handje helpen, assistentie is
altijd welkom toch? Waarom moet Nederhorst
den Berg een uitzondering zijn, in Kortenhoef
is ook een brandweer aanwezig maar is men en
ook de vrijwilligers erg blij met de geplaatste
AED’s. Op deze manier kan een mensenleven
sneller gered worden, ook in Nederhorst den
Berg.
Anne-Wil Pouw, Nederhorst den Berg

De strijd om het Ankeveensepad
Ik ben begonnen met het schrijvenvan dit stuk
in de schorsing van de raadsvergadering van
vorige week na twee moties over het Ankeveensepad. Wat direct opvalt, geen jeugd op de
tribune.
Niet erg bij een onderwerp over 12 seniorenwoningen. Wel dus, waarom? Wijdemeren
vergrijst harder dan de rest van de regio. Het
is echt niet zo dat alle jeugd Wijdemeren maar
al te graag wil verlaten. Dat is misschien voor
een deel zo, maar belangrijker is dat er te weinig betaalbare huur- en koopwoningen zijn in
onze gemeente. Willen wij in de toekomst een
leefbare gemeente blijven dan hebben we deze
betaalbare huur- en koopwoningen wel nodig.
Of het stukje grond natuurwaarde heeft of niet
daar wil me eigenlijk helemaal niet over uitlaten. Wel dat Wijdemeren een gemeente is met
veel mooie natuur, maar met weinig betaalbare
woningen. En ja, dan komt het aan op een keus,
lever je een stukje grond/ natuur in voor 12 sociale seniorenwoningen?

Bij nieuwbouw van sociale huurwoningen mag
de gemeente eisen stellen. Zo kan de gemeente
als eis opnemen dat de eventuele nieuwe bewoners aan het Ankeveensepad een huurwoning
in Nederhorst achter laten. Dit biedt mooie
kansen voor senioren die graag in de buurt van
het winkelcentrum willen wonen om zolang
mogelijk zelfstandig te kunnen zijn. En geïnteresseerden zijn er zeker. Dit bouwplan biedt
ook zeer mooie kansen voor de doorstroming
en de jeugd in Wijdemeren. Ik weet dat er partijen op zullen staan die roepen dat we op andere locaties kunnen bouwen. Dat klopt, maar
het blijft minimaal en je zult dus zoveel mogelijk kansen moeten aangrijpen om te bouwen.
Misschien is hetzonde van het stukje natuur/
grond, maar het is ook zonde als we straks een
saaie sterk vergrijzende gemeente worden waar
niemand meer wil of kan wonen. Dit is waar ik
steeds weer over nadenk en ik hoop u ook!
Rosalie van Rijn; raadslid CDA Wijdemeren
(rosalie.vanrijn@wijdemeren.cda.nl)

Onveilige weg over bouwplaats

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH Nederhorst den Berg
035 - 77 37 000 info@habp.nl www.habp.nl

In Nederhorst den Berg ontstaat de mooie
nieuwe woonwijk Nedervecht. In deze woonwijk hebben ook onze voetbalvereniging Nederhorst en kinderdagverblijf, Kidswereld hun
huisvesting.
Iedereen is vol lof over de indeling van de
nieuwe wijk. Onlangs is men begonnen met
het bouwklaar maken van het volgende gedeelte. Natuurlijk brengt dit overlast met zich
mee, maar waar ligt de grens tussen overlast en
onveilige situaties? Iedere dag rijden, fietsen en
lopen kinderen, al dan niet vergezeld van hun
ouders door deze woonwijk. Op woensdagmiddag traint de jeugd van Nederhorst. Zij moeten dan samen met het bouwverkeer gebruik
maken van de enige beschikbare weg die er is.
Een weg kun je het nauwelijks noemen, het is
een onverhard pad met stalen platen zodat het
zware verkeer niet weg zakt. Openbare verlichting is er nauwelijks. In ons land regent het
nog wel eens, op de bouwplaats is veel modder
te vinden en deze ligt dan op de rijplaten, die
overigens schots en scheef liggen. De rijplaten
zijn dan glad, fietsers durven hier niet over te
rijden en stappen af om lopend naar de voetbalvereniging of kinderopvang te gaan. Onderweg kom je veel bouwverkeer tegen, dit kunnen vrachtwagens, bulldozers, kraanwagens,

cementwagens en dergelijke zijn. Deze mensen
zijn natuurlijk erg druk met hun werk en focussen zich hierop, je vergeet dan wel eens om je
heen te kijken. In Amsterdam zag ik een soortgelijk project met een keurig hek, het overige
verkeer wordt omgeleid zodat men elkaar niet
tegen kan komen. De opzichter vertelde dat het
ook is om ongelukken te voorkomen, want de
gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor
de verkeersveiligheid en wil niet aansprakelijk
worden gesteld bij een ongeluk. Lopen wij in
Nederhorst den Berg achter of gelden er voor
dorpen andere regels?
De aansprakelijkheid is nog de minste zorg, het
leed als er een ongeluk gebeurt. Een bouwomgeving waar de hele dag door kinderen zich
bewegen, waar ’s avonds als het donker is mensen zich begeven op een weg die de naam niet
waard is? Het zal jouw naaste maar zijn die een
ongeluk krijgt, zo langzamerhand is het niet
meer de vraag of er een ongeluk zal gebeuren
maar wanneer.
Ik en ongetwijfeld vele anderen met mij wil u
vragen uw verantwoording te nemen en op zeer
korte termijn gepaste maatregelen te nemen.
Het zal je kind maar wezen.
Dennis Linschoten, Nederhorst den Berg
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Participatie
Gemeente werkt mee aan schooltuin
Meester Kremerschool
NEDERHORST DEN BERG- Op de
vrijdagochtend dat de lente doorbrak, trokken de wethouders De
Kloet en Reijn, vergezeld van enkele
medewerkers van de gemeente
Wijdemeren, de laarzen aan om mee
te werken aan de schooltuin van de
Mr. Kremerschool te Nederhorst den
Berg. NLdoet in de praktijk.
De leerlingenraad had bedacht dat de
tuin rond de school best wat vrolijker
en functioneler kon. De scholieren van
de Gooise Praktijkschool hadden de
laatste maanden al flink gesnoeid waardoor het geheel lichter en ruimer oogt,
met fraaie paadjes. Er liggen kleurrijke
autobanden waarin aardappels in lagen
tot een meter hoog worden gekweekt
die je na afloop lekker samen kunt opeten. Samen met landgoed De Rading
en de werkgroep Natuurlijk Wijdemeren is er, geheel belangeloos, een fraai
ontwerp gemaakt voor een eigentijdse
schooltuin met educatieve waarde. Directeur Derek Laout is er enthousiast

over: “Het is een tuin die wordt aangelegd volgens het principe van de Permacultuur. Geen strakke bedden met
planten, maar een mix die bij elkaar
past en waarin recyclen met compost
een belangrijk onderdeel is.” Daarnaast geeft hij een opsomming van de
educatieve waarde van deze tuin die
wordt beheerd door groep 8: Je leert
dat het fijn is om buiten en in de tuin
te werken; je leert over het onderhoud
van een tuin; je maakt voedsel dat met
respect voor de mens en de aarde is gegroeid; je leert hoe je een eetbare tuin
kan maken die mooi en nuttig is voor
jezelf en andere levende organismen;
je leert hoe de verschillende producten
uit de tuin smaken en wat je ervan kunt
maken en tot slot houd je rekening met
de dieren in je omgeving en helpt ze te
overleven.

Komt ook nog bij dat een dergelijke
tuin ook onderhoudsvriendelijker is.
En zo ingericht dat de oogsttijden niet

in de vakanties
vallen.
De Mr. Kremerschool
zit
vol goede voornemens. Naast
de tuin komen
enkele
watervoorzieningen
en composthopen. Het afval
op school wordt
beter gescheiden.
Groente en fruit zullen verzameld gaan
worden en komen op de composthoop
in de tuin.
In zo’n tuin wil iedereen wel werken.
Dus togen ambtenaren en bestuurders
gezamenlijk met de kinderen aan de
slag. Het hek stond al snel, de grond
werd bouwrijp gemaakt, de omgeving
flink schoongemaakt, links en rechts
nog wat snoeiwerk en toen zag de
schooltuin in opbouw er al puik uit.
Met NLdoet help je zo elkaar een stukje
vooruit.

Het feestteam heeft weer hele leuke
dingen verzonnen voor het hele seizoen. Eerst natuurlijk de feestelijke
opening. Dan kunnen de kinderen genieten van twee leuke springkussens,
komt muziekvereniging BMOL een
muzikale bijdrage leveren en zijn er
weer lekkere dingen om te eten. Alle

kinderen mogen verkleed als ridder of
prinses.. Er komt nog veel meer, maar
dat is een verrassing.
De speeltuin opent om 11.00 uur en
zal sluiten om 16.00 uur. Iedereen is
van harte welkom op de Elbert Mooijlaan 31a te Kortenhoef. De entree is
gratis.
Voor meer informatie en al uw vragen
kunt u terecht op onze website http://
www.speeltuinkortenhoef.nl. Of like
onze facebook pagina

https://www.facebook.com/Eekhoornkortenhoef

Binnenkort in Kortenhoef

Opening van ’t Wijdehuis
KORTENHOEF- Het Wijdehuis wordt
een ontmoetingsplek voor iedereen die een steuntje in de rug nodig
heeft om iets te ondernemen. Voor
inwoners van Kortenhoef en omstreken die het fijn vinden om eens
onder de mensen te zijn.
Een plek voor jong en oud, een plek
waar we vooral kijken naar de interesses van de individuele deelnemers,
maar waar je ook gezamenlijk wat
kunt ondernemen. Waar het mogelijk is je talenten in te zetten. Een plek

waar je buurtgenoten ontmoet en
nieuwe vrienden kunt maken. Waar je
je veilig voelt, er iemand is die naar je
luistert, waar het gezellig is en waar altijd wat te doen is. ’t Wijdehuis is ook
een plek waar mantelzorgers terecht
kunnen met hun vragen. Bv Hoe hou
ik de zorg vol, hoe regel ik respijtzorg
zodat ik een beetje meer tijd voor mijzelf heb, contact met andere mantelzorgers, themabijeenkomsten.
Wanneer
Elke maandagochtend van 9.30 –

DOOR: HERMAN STUIJVER

U bent van harte welkom op 15 maart a.s.
op de Open Dag, ook om de tuin te bewonderen.
Mr. Kremerschool; Reigerlaan 7, 1394 CK
Nederhorst den Berg; tel: 0294 251 522;
directie@meesterkremerschool.nl; www.

Smakelijk Gesprek

Op donderdagavond 16 maart organiseert Pioniersgroep Wijdemeren, PioWij,
weer een Smakelijk Gesprek. Speciaal bedoeld voor mensen die behoefte hebben
aan ontmoeting en verbinding: contact,
aanspraak, gezelligheid, delen van ervaringen, een luisterend oor. Terwijl er
smakelijk gegeten wordt. Wij verzorgen
een 3-gangen menu en u bent van harte
welkom. En natuurlijk kunt u ook mensen uit uw omgeving meevragen.
U kunt vanaf 18.00 uur binnenlopen
in het Honk linksom achter de kerk De
Graankorrel, Zuidereinde 15 in ‘s-Graveland. Meld u wel even aan, met het formulier, via info@pioniersgroep-wijdemeren.nl, of bij Florence: 06 - 470 37 219.

Feestelijke opening
speeltuin De Eekhoorn
KORTENHOEF- Nee, het is geen grap.
Maar na een lange winterslaap gaat
eindelijk speeltuin De Eekhoorn op
zaterdag 1 april weer open.
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13.30 (incl. lunch) en elke donderdagmiddag van 12.30 – 16.30 (incl. lunch)
in Veenstaete, ingang Parklaan. Deelname is gratis. Koffie/thee en lunch
tegen kostprijs.
Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen
om van deze ontmoetingsplek een van
de leukste plekken van Wijdemeren te
maken. Houd de krant in de gaten!
Meer weten of aanmelden: Herma
Kleve (Versa Welzijn), hkleve@versawelzijn.nl, 035-6231100

1 miljoen xtc
Vorige week dinsdag heeft de politie tienduizenden xtc-pillen en 25
kilo MDMA in beslag genomen op
een woonboot in Loosdecht. Er is één
verdachte aangehouden. De politie
zegt een tip te hebben gekregen dat er
op die woonboot pillen zouden worden gemaakt. Rond 09.45 uur viel de
recherche de woonboot aan de NieuwLoosdrechtsedijk binnen. Op dat moment was er één man op de woonboot
aanwezig: een 41-jarige man uit Loosdrecht. Hij is aangehouden en zit nog
steeds vast.
Op de boot waren aanwezig: een in werking zijnde tabletteermachine, 60.000
pillen en 25 kilo MDMA, dat is de werkzame stof in xtc. De politie schat de
straatwaarde op bijna 1 miljoen euro.
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Familieberichten

Madelijn
Ik reken het goed...
Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef
en Loosdrecht ... Ze is getrouwd met Marc en
heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou
haar huishouden niet compleet zijn zonder
behaarde vrienden. Kat Madammeke en
konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan
ook helemaal bij. Hond Tyson is onlangs
overleden. En haar gezin is rustig aan op
zoek naar een pup. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s ochtends gewekt door
haar eigen haan en rijdt in haar vakanties
graag te paard door de natuur…

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag
12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom
in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES
SEAN

Lid ABAN

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

Claes Heynensoenlaan 13 Kortenhoef
NIEUW

Vraagprijs € 272.500,- k.k.

Een heerlijk licht en grotendeels
gemoderniseerd gezinshuis met
grote ramen, een uitstekende
maatvoering en een achtertuin
op het westen.
• Nieuwe kunststof voorpui met
isolerende beglazing
• Recent geplaatste dakkapel aan
de achterzijde
• Verzorgde, mooi aangelegde vooren achtertuin met sierbestrating

Sjef zit aan zijn huiswerk. Frans. Na de
gebruikelijke
tien
minuten gevloek en zelfbeklag, kiest hij eieren
voor zijn geld en begint pruttelend aan zijn dagelijkse hel. “Maaaammmaaa? Mag ik wat drinken?” Ik vind dus dat hij dat heel best zelf kan
pakken. Hij mankeert niets aan zijn handen én
bovendien ben ik niet van de bediening ( zeker niet op mijn vrije dag)! “Maaaammmaaa?
Mag ik melk? Alsjeblieft? Please?” Ik kijk hem
aan…”Vraag het maar in het Frans...dan krijg je
er ook een koek bij” Opvoedtechnisch helemaal
Ik heb er al eerder over geschreven. Huiswerk. verantwoord! Toch?
En ik wil er niet over doorzeuren ( zoals mijn
kind dus), maar het is nou één keer een te- Ik zie hem denken… en denken… en denken.
rugkerend obstakel. Elke dag weer punt van Hé en dat is goed! Heel goed. Ik ben namelijk
discussie. Iets waar ik dus elke dag weer tegen van de aanmoediging én de ondersteuning…
aan loop. En lieve mensen...mijn huiswerk is ”Maman, je veux un jus de vache, s ‘il vous plaît”
het niet, hè! Het is Sjefs huiswerk en zin om het Jus de vache… Hoe bedenkt ‘ie het toch? Ik kijk
te maken heeft hij bepaald niet. Nee, meneer hem aan en schiet in de lach. Briljant én foutheeft, op zijn zachtst gezegd, een beetje aan- loos! Ik reken het goed. Wát kan ik anders? Ik
moediging nodig. En een beetje ondersteuning sta op ( en ik lag net zo lekker op de bank) en
hier en daar….
spoed mij naar de keuken...voor een glas halIk ben een zorgzaam type. Op mijn manier volle koeiensap en een koek. Beloofd is beloofd,
dan… ik ben niet van de catering, niet van de of niet?
bediening, niet van de huishouding en niet van
de keuken. Ik word niet graag gecommandeerd
Madelijn de With;
en doe graag alles op mijn manier. Maar als je
06- 22 73 21 36;
het op de juiste manier brengt, kan ik heel hard
madelijn.wiewatwaar@gmail.com
voor je lopen…

Kraanvogels overnachten
in Naardermeer
Zes kraanvogels hebben overnacht
bij het beheerkantoor Stadzigt van
Natuurmonumenten in het Naardermeer. In de loop van de ochtend
verliet de groep het Naardermeer
om verder te trekken. “Het is heel
bijzonder om deze prachtige vogels
rondom het Naardermeer waar te
nemen”, vertelt boswachter Hanne
Tersmette van Natuurmonumenten.
“Meestal trekken de kraanvogels
over het oosten van Nederland naar
hun broedgebieden in het Noorden
van Europa.”
Eind februari, begin maart is dé tijd voor de
voorjaarstrek van de kraanvogels. Tienduizenden kraanvogels die overwinterd hebben in
Spanje en Frankrijk trekken naar het noordoosten, richting de broedgebieden in Noord-Europa. Kraanvogels hebben tamelijke vaste verblijfplaatsen en dito trekroutes, zowel tijdens de
voor- als najaarstrek. Ze trekken in lange slierten, V’s of in rommelige groepen. Regelmatig
maken ze ook gebruik van thermiek. Ze roepen
veel, vooral bij landen en opstijgen.
Na eeuwen afwezigheid broeden er sinds 2001
weer kraanvogels in Nederland, precieze plek
het Fochteloërveen. Hiermee is de kraanvogel
bezig met een comeback als broedvogel in Nederland.
Foto: Monike Rozemeijer

IVN- wandeling
Op zaterdag 25 maart a.s. organiseert het
IVN een wandeling door Nederhorst den
Berg. We gaan kijken naar het ontstaan van
het dorp, de natuur en cultuur en wat daar
nog van over is. De wandeling begint om
14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf tot
twee uur en start vanaf de muziektent op het
Willie Das Plein in Nederhorst den Berg. Er
is parkeergelegenheid in de naaste omgeving.
Nederhorst den Berg is met het openbare
vervoer te bereiken met bus 106 vanaf het
station Weesp.Voor het plein kunt u uitstappen bij de halte centrum.
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Boeken
Mooi rood is niet lelijk
HILVERSUM– Om nou te zeggen dat
ik reuze benieuwd was naar de uitnodiging… nee. Mooi rood is niet
lelijk, luidde de titel van het boek
dat gepresenteerd zou worden.
Geschreven door Paula Kragten om
de taboes en gebrekkige informatie
over menstruatie aan te pakken.
Vanwege een uitgave genaamd De
Poepdokter gezond van mond tot
kont klopte Paula ruim een half jaar
geleden aan bij uitgever Spl!nt Media
uit Kortenhoef. Ze wilde die schrijvende darmfloratherapeute graag
interviewen voor haar online magazine Period! Het eerste contact was
daarmee gelegd. Onder de indruk van
Period! vroeg uitgeefster Bianca Krijnen-Splint niet lang daarna of Paula
een boek wilde schrijven over menstruatie.
Taboes
Hannelore Zwitserlood, bekend van
radio en als voice-over werd als bekende vrouwenstem gevraagd het eerste exemplaar in ontvangst te nemen.
Kort na deze overhandiging sprak ik
een uitgelaten Paula Kragten. Zijn
er dan zoveel taboes en is er echt zo
weinig informatie over menstruatie te
vinden? Paula bevestigt: “Taboes zijn
er vooral in 3e wereldlanden”. Voorbeelden? “Poeh, nou in sommige Afrikaanse landen mag je als menstrue-
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DOOR: NIELS VAN DER HORST

rende vrouw verkassen naar een apart
hutje. In de orthodox Joodse cultuur
wordt ze ook gezien als onrein en mag
ze niet slapen in hetzelfde bed als haar
man. Maar ook dichter bij huis: in de
Amerikaanse metro’s werd een billboard over ‘period proof underwear’
(merknaam Thinx) geweerd. Dat is
dus gewoon censuur. En dan moet je
bedenken dat er wel posters hangen
voor plastische chirurgie en sekslijnen.”
Oorlog
Ik liet me makkelijk meevoeren door
Paula’s vloeiende vertelstijl. Wat wist
ik zelf eigenlijk allemaal van wat mijn
vriendin elke maand doormaakte?
Niet veel meer dan de pijn en het chagrijn een paar dagen voorafgaand aan.
Ik beken, ik wilde zeggen ‘het bloedbad’. Overigens is die term niet zo heel
erg (politiek) incorrect als het klinkt,
gezien de voorkant van Paula’s boek.
De illustratie is nogal oorlog gerelateerd: een vrouw schiet een tampon
weg met een bazooka en op de achtergrond dalen andere tampons af met
parachutes.
Levenswerk
“Dit is wel een levenstaak aan het worden. Alle artikelen en informatie tezamen vormen inmiddels een heus kenniscentrum. Via mijn werkzaamheden
voor Period! – dat ook een Engelse

versie kent – krijg ik veel toegestuurd.
Vragen, maar ook wetenswaardigheden en medische kennis”. Zoals…?
“Nou, inmiddels is bijvoorbeeld bekend dat cardiologische en astma
tests, verschillende resultaten geven
op verschillende momenten van de
maandelijkse cyclus. Dat is natuurlijk
wel iets om rekening mee te houden.
Maar ja, er zijn ook de milieutechnische aspecten, voeding, heel veel!”
Ze vertelde tot slot over het contact
met Margareta den Dekker. Een vloggende biomedicus met veel kennis
van de traditionele levens- en gezondheidsleer Ayurveda. Ze had aan Mooi
rood is niet lelijk bijgedragen met recepten voor de verschillende stadia
van de menstruatiecyclus. Paula Krag-

Paula Kragten te midden van
Hannelore Zwitserlood en uitgever
Bianca Krijnen-Splint (rechts)
ten was een vrouw op de juiste plek. Zoveel
was duidelijk. Ze schudde me de hand en
schoof in haar toepasselijk en bewust gekozen rode jurk naar de volgende gast.
Zonder dat ik het doorhad, had dit alles
mij geboeid. Bij thuiskomst zag ik mijn
vriendin op de bank zitten. De persoon
van wie ik meer te weten was gekomen
zonder dat ze het wist. Na 10 jaar deze
verfriste blik op haar hebben, voelde goed.
Mijn zoen gaf haar een klein blosje. Mooi
rood is prachtig.
Mooi rood is niet lelijk | 22,95 | www.
splintmedia.nl

Dit jaar wel Ankeveen Artistique 2017
ANKEVEEN- Vorig jaar heeft stichting
Bruisend Ankeveen besloten dat er
in 2016 geen Ankeveen Artistique
zou plaatsvinden. Sindsdien kwamen er vele reacties van kunstenaars en kunstliefhebbers bij ons
binnen die zich afvroegen of het
kunstfestival dit jaar wel georganiseerd gaat worden.
Aan iedereen die het festival vorm willen geven en/of komt bezoeken: blok

16 september 2017 in uw agenda!
Het belooft dit jaar weer een feestje te
worden op de 3de zaterdag van september. Het aanvankelijke idee om
het kunstfestival in een nieuw jasje te
steken hebben we moeten laten varen.
Dus organiseren wij weer een kunstfestival zoals u dat van ons gewend bent
met verschillende uitingen van creatieve kunst, optredens en muziek. Bent
u een kunstenaar of anderzijds creatief
en wilt u dit delen met anderen? Meldt

u dan aan voor een kraam of andere plek op het ijsbaanterrein
van Ankeveen.
Maar ook als u het ‘Projectteam
Artfestival Ankeveen Artistique’
van dit jaar wilt versterken, neem
dan contact met ons op. Voor alle
aanmeldingen kunt u contact
opnemen met Stichting Bruisend
Ankeveen via bruisendankeveen@gmail.com of bel 035- 656
1507

Patrick Laureij in Dorpshuis Nigtevecht
Alweer voor de laatste maal dit seizoen vaart de pont speciaal voor de
Nigtevechtse cabaretvoorstellingen
geheel gratis naar Nigtevecht.
De afvaart is om 20:00 uur, terugvaart
in overleg met de pontbaas. Patrick
Laureij, een stand-up Rotterdammert.
Dé sensatie van cabaretseizoen 2016
– 2017, komt zaterdag 25 maart met
zijn eerste avondvullende show vol
gortdroge en beeldende observaties
naar het Dorpshuis in Nigtevecht. Na

afloop van de voorstelling van Patrick
Laureij is er after party! Het Draagbaar
Radio Orkest komt spelen. Tevens kan
er weer ingeschreven worden voor het
nieuwe cabaretseizoen, de inschrijflijsten liggen weer in het Dorpshuis. De
voorstellingen voor het seizoen 2017
-2018 worden 25 maart bekend gemaakt en natuurlijk via de website.
De entree is € 18,-; aanvang 20:30 uur;
www.cabaret-nigtevecht.nl;
Telefonisch kunnen kaarten en passe partouts
voor het nieuwe seizoen gereserveerd

Concert Nieuw Leven
& Friends
Vrijdagavond 17 maart geeft muziekvereniging Nieuw Leven een concert om 20
uur in de Sijpekerk aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 171 te Loosdrecht. Dirigent
Gert Jan van den Dolder arrangeerde
voor dit ‘Muziek Voor Iedereen Concert’,
muziekstukken van over de hele wereld.
Mis het niet! Ontvang uw E-ticket gratis
bij de kerk en ga met ons mee op deze
onvergetelijke muzikale wereldreis. Een
vrijwillige bijdrage als blijk van waardering wordt op prijs gesteld.

worden op nummer 0294-252506.
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Woonadvies
nodig?

Kapotte lantaarnpaal
of verzakte bestrating?
Maak makkelijk een melding
via onze website,
WhatsApp of
via 14 035.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

Officiële
bekendmakingen

@ericfd

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

15 maart: verkiezingen

Op 15 maart zijn de Tweede
Kamerverkiezingen. U kunt van 07:30
tot 21:00 uur stemmen. Een overzicht
van de stembureau’s is te vinden op
www.wijdemeren.nl/verkiezingen2017.
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor
mindervaliden. Op donderdag 16 maart
in de ochtend plaatsen we de verkiezingsuitslag van Wijdemeren op
www.wijdemeren.nl.
>

Gezocht:

Burgerhulpverleners
Elke week krijgen 300 Nederlanders
een hartstilstand. Reanimatie én
het toedienen van een schok met
een AED van levensbelang. Naar
aanleiding van het burgerinitiatief
‘AED’s voor de gemeenschap’ is de
gemeente bezig met het opzetten
van dertien AED-zones.
Een ambulance heeft gemiddeld tien tot
vijftien minuten nodig om bij een slachtoffer
te komen, terwijl de overlevingskansen elke
minuut dalen met 5-10%. In een AED-zone

kan er binnen zes minuten een AED bij het
slachtoffer zijn, maar daarvoor zijn wel burgerhulpverleners nodig.

Red levens
Burgerhulpverleners zijn inwoners van
Wijdemeren met een reanimatiebevoegdheid, die zich hebben geregistreerd bij
HarstlagNu. Wijdemeren heeft al een groot
aantal burgerhulpverleners, maar voor de
nieuwe AED-zones zijn we op zoek naar extra hulpverleners. Bent u bevoegd om te reanimeren? Registreer u dan als hulpverlener

via www.hartslagnu.nl en download de app.

AED’s
De dertien zones krijgen allemaal een defibrillator (AED) die op een openbare plek
hangt. Op het moment dat de meldkamer
een bericht binnenkrijgt van een hartstilstand, ontvangen burgerhulpverleners die in
de buurt zijn een bericht op de HartslagNuapp waarin staat waar een AED op te halen
is en waar het slachtoffer zich bevindt. Zo
helpen we samen de overlevingskansen bij
een hartstilstand te vergroten.

Dubbele beglazing, zonnepanelen,
gevelisolatie: ook Verenigingen
van Eigenaren (VvE’s) kijken naar
de toekomst. Hoe kunnen zij als
collectief nog meer energiebesparende maatregelen nemen?
De gemeenten in de Regio Gooi en
Vechtstreek willen de VvE’s hier graag bij
begeleiden. Als aftrap organiseren zij,
samen met VvE-belang, twee gratis informatiebijeenkomsten. De bijeenkomsten

voorzien u als VvE-bewoner of bestuurder
van handige tips en tricks om de knelpunten rond verduurzaming te doorbreken.
Een financieel expert geeft toelichting op
de gebouwgebonden financiering die hij
speciaal voor VvE’s heeft ontwikkeld. Ook
zijn er specialisten op het gebied van energieadvies en verbouwmogelijkheden, en
is er aandacht voor juridische aspecten en
subsidiemogelijkheden.

Camerabeelden helpen de politie bij
het oplossen van misdrijven. Gebruikt u
camera’s om uw woning of bedrijfspand
te beveiligen? Laat het weten aan de
politie. Zij kunnen deze beelden goed
gebruiken bij het oplossen van misdrijven in de omgeving. Zo beschermt
uw camera niet alleen uw eigen bezit,
maar helpt u ook uw buurt veiliger te
maken. De politie kijkt uiteraard niet live
mee met de camera’s. Aanmelden kan
via www.politie.nl/cib.
>

Quickscan
U maakt bovendien kans op een gratis
quickscan voor uw VvE. Daarmee krijgt u
snel inzicht in de energiebesparende
mogelijkheden voor uw complex.

Data
De bijeenkomsten zijn op dinsdag 28 maart
van 13.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot
22.00 uur bij Bouwmensen, Parallelweg 1
in Bussum.
Kijk op www.vvebelang.nl/aanmelden.

Laat de zon maar komen

Wijdemeren maakt zich op voor een
mooie zomer. Bij steeds meer inwoners
liggen namelijk zonnepanelen op het
dak. Een recente telling via luchtfoto’s
laat een enorme stijging zien in de afgelopen drie jaar, in sommige kernen met
bijna 1000%. In heel Wijdemeren zijn
inmiddels ongeveer 5000 zonnepanelen
geplaatst. Laat de zon maar komen!
>

Ook VvE’s kunnen verduurzamen

Camera in beeld

Extra geld chronisch zieken

Leven met een chronische ziekte of
beperking brengt extra kosten met zich
mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer,
hulpmiddelen en aanpassingen in huis.
Wist u dat u in Wijdemeren een bijdrage
kunt vragen voor deze kosten? Dat kan
voor uzelf, uw partner of uw inwonende kinderen. Krijgt u al een bijdrage?
Vergeet dan niet ieder jaar een nieuwe
aanvraag te doen. Kijk of u recht heeft
op de bijdrage en vraag het aan via
www.wijdemeren.nl/chronischziek of
bel met 14 035.

Wijdemeren
informeren

Woonadvies nodig?
Heeft u bouwplannen? Gaat u uw
woning aanpassen met speciale
voorzieningen voor een senior of
een familielid met een handicap?
Dan wilt u natuurlijk niet achteraf
ontdekken dat de drempels te hoog
zijn of de rollator niet meer in de
gang kan staan. De Woonadviescommissie Wijdemeren helpt u
graag.
De commissie voorziet architecten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, maar
ook particulieren van praktische adviezen
bij nieuwbouw en verbouw. Zij beoordeelt
bouwtekeningen op gebruiksvriendelijkheid,
toegankelijkheid, veiligheid, levensloopbestendigheid en duurzaamheid. De commissie kan met u meekijken vanaf het schetsontwerp tot en met de bestektekeningen.

Doel is dat u uiteindelijk prettig kunt wonen
in uw nieuwbouwwoning of verbouwde woning. Ook vraagstukken over de omgeving
van uw woning kunt u bij de woonadviescommissie neerleggen. Is er bijvoorbeeld
voldoende parkeerplek en bergruimte?

Vrijblijvend advies
De woonadviescommissie Wijdemeren bestaat uit vrijwilligers met een brede interesse
en grote expertise op het gebied van wonen.
De leden hebben jarenlange ervaring in het
beoordelen van bouwplannen. Adviezen van
de commissie kosten niets en zijn, uiteraard,
geheel vrijblijvend.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of meteen een advies
aanvragen voor uw (nieuw)bouwproject?
Kijk dan op www.wacwijdemeren.nl.
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’s-Graveland

Bouwen en wonen

- Noordereinde 129-131: verbouwen restaurant en
appartement (01.03.17)

Loosdrecht

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
>

Kortenhoef
- Dodaarslaan 91: vervangen kozijn voorgevel
(23.02.17)
- Emmaweg 75a: vervangen woning (03.03.17)
- Hazenest 8: vergroten schuur (01.03.17)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a sectie E 1819: plaatsen twee chalets
(25.02.17)
- Bloklaan 22a sectie E 1819: vervangen bestaande
beschoeiing (08.03.17)
- Bloklaan 22a sectie E 1819: plaatsen vier bergingen
(25.02.17)
- Lindelaan 92: plaatsen dakkapel (27.02.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: vervangen schuur/
stalling (07.03.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 208d: gedeeltelijk vervangen beschoeiing (06.03.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a: bouwen nieuwe
woning (01.03.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk 4: plaatsen afgesloten
buitenbergruimte (23.02.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk 19: vervangen bijgebouw
(24.02.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast 46 b: kappen es
(27.02.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk 50: aanleggen insteekhaven
(06.03.17)
- Prinses Margrietstraat 15: plaatsen erfafscheiding
(05.03.17)
- Veendijk 8: plaatsen bijgebouw (06.03.17)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of
bezwaar maken tegen een aanvraag.

- Beukenlaan 69: plaatsen dakkapel (08.03.17)
- De Kreek 26: plaatsen balkon, botenhuis, hek en
waterwerk (02.03.17)
- Drie Kampjes 19 (bouwplan Op Koers): plaatsen
dakkapel (03.03.17)
- Rading: Knorr terrein, Blok A, bouwen 16 rijwoningen (06.03.17)
- Rading: Knorr terrein, Blok D, bouwen 24 x
twee-onder-een-kapwoningen en 1 vrijstaande
woning (09.03.17)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 10: vervangen dakkapel (08.03.17)
- Dammerweg 31: maken zij- en achteraanbouw
(02.03.17)
- Fazantelaan 3: verhogen nok (06.03.17)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Geweigerde
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Loosdrecht
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Loosdrecht
- Rosa’s Cantina, Oud-Loosdrechtsedijk 272 op 17
maart 2017
- Stichting De Wissel, Laan van Eikenrode 49 op 25
maart 2017
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

>

Tijdelijke verkeersmaatregel

Overig
>

Huurnota vastgesteld

Het college maakt bekend dat op 21 februari 2017 de
Huurnota 2017 en algemene huurvoorwaarden die
bij een huurovereenkomst horen heeft vastgesteld.
Met de Huurnota 2017 is vastgelegd onder welke
voorwaarden de gemeente grond verhuurt.
Bij de Huurnota 2017 is een actueel prijzenoverzicht
opgenomen voor de verschillende soorten verhuur
van grond.
In de Algemene Huurvoorwaarden worden de
wederzijdse rechten en plichten vastgelegd tussen
de huurder en de gemeente. U kunt de Huurnota
en de algemene huurvoorwaarden inzien via www.
wijdemeren.nl.

Kortenhoef
In verband met het houden van de jaarlijkse kermis
te Kortenhoef zal de Parklaan van maandag 3 tot
en met maandag 10 april 2017 voor het verkeer
zijn afgesloten. Deze afsluiting geldt niet voor het
bestemmingsverkeer voor de Van Heumenhof en
de Anton Smeerdijkgaarde. Het is hierbij echter niet
toegestaan auto’s te parkeren op de Parklaan. Plaats
fietsen op de Parklaan tegen de daarvoor bestemde
hekken.

Verkeer

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer:
(035) 65 59 557.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening

Verlenging beslistermijn

- Noordereinde 129-131: verbouwen restaurant

- Ireneweg t.h.v. huisnr. 23 Kortenhoef: opheffen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met omstandigheden belanghebbende
(28.02.17)

Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een
uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk?
Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij
de Voorzieningenrechter van de rechtbank MiddenNederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Loosdrecht

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Zienswijze indienen

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende aanvragen met zes weken
verlengd:

’s-Graveland

- Horndijk 2: bouwen woning

Ankeveen

- Voorstraat 35: oprichten appartementengebouw en
2 x twee-onder-een-kapwoningen

- Wout Hilhorsthof 9: plaatsen dakkapel (02.03.17)

Kennisgeving incidentele
festiviteiten
>

- Hallincklaan 12: plaatsen kap op garage (08.03.17)

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Festiviteiten

>

Verkeersbesluit

Nederhorst den Berg

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Binnen zes weken na het publiceren van een
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65
59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later
beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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PKN
Nieuws maart
Hervormde gemeente ’s-Graveland;
Noordereinde 14 , www.hervormdegemeentesgraveland.nl. Stalpaertstichting:
www.danielstalpaert.nl; Kerkdienst: elke
zondag om 10 uur; Dominee: Geert van
Meijeren; dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl, 035-6560598
Na carnaval komt de lijdenstijd. Een mooie
tijd, al zeg ik zelf. De mooiste muziek ter wereld is voor deze tijd geschreven. De lijdenstijd kent zijn oorsprong in het verhaal van
Jezus Christus, degene die heel zijn leven lijdt
aan de onwil, de liefdeloosheid en het onrecht.
Dat lijden loopt uit op de kruisiging, men
moet Hem niet. De lijdenstijd is een tijd van
reflectie, van inkeer en bezinning. Het roept
kritische vragen op: Wie ben ik? Welke rich-

ting heeft mijn leven? Wat moet er
anders? Lijd ik aan
onwil, liefdeloosheid en onrecht?
Vragen die we allemaal wel eens hebben, zelfs als maatschappij stellen we
ons dergelijke vragen in verkiezingstijd. Die
vragen aan onszelf zijn goed, het is goed om
af en toe jezelf of als gemeenschap kritisch te
bekijken en te ondervragen. Het houdt je sowieso een beetje bescheiden. Waar zoek je de
antwoorden op die vragen? In de kerk zoeken
we die antwoorden in de verhalen van de bijbel, in het bijzonder in de verhalen over Jezus.
Je bent van harte welkom!

Mini- Trompenburg op reis
ARNHEM- In het weekend
van 4 en 5 maart jl. is het
schaalmodel (1:24) van Ineke
Westdorp te zien geweest
op de grote internationale
voorjaars poppenhuisbeurs
(DHN) in de Eusebiuskerk te
Arnhem.
De opstelling van het model
was in de Raadskapel direct
na de ingang, dus niet te missen en de belangstelling was
gigantisch. Veel mensen van
buiten deze regio hebben nog
nooit van
’s-Graveland gehoord, dus ik
had tevens min of meer een
VVV- taak, door te vertellen over het hoe en waardoor
ontstaan van ’s-Graveland, de
buitenhuizen en natuurlijk het
zichzelf onderscheidende buitenhuis van Cornelis Tromp.
Behalve de enorme belangstelling voor het bouwsel, vonden
mensen het ook erg leuk om
de informatie er om heen te

horen. Ook de lokale media
waren beide dagen aanwezig
en hebben mij uitvoerig geïnterviewd. Overigens waren er
onder de bezoekers ook nog
bekenden uit Nederhorst den
Berg (en ook mensen uit deze
regio die ik niet ken) en die
vonden het maar wat leuk om
‘hun’ Trompenburg in Arnhem terug te zien.
Tromp himself
Als klap op de vuurpijl werd
het zaterdagmiddagpubliek
getrakteerd op het bezoek van
niemand minder dan Cornelis
Tromp en zijn vrouw Margaretha van Raephorst. Zij
hadden, vanuit het Gooi, een
voorspoedige reis gehad naar
Arnhem en meldden zich op

een gegeven moment dat zij
met hun rijtuig voor de kerk
stonden. Even konden zij anoniem op de beurs rondlopen,
maar na een kort verblijf in de
consistorie van de kerk beleefden de bezoekers de wederopstandig van een zeeheld met
zijn vrouw. De acteurs zaten
strak in hun rol en lieten zich
niet van de wijs brengen door
vragen die niet in de 17de
eeuw gesteld konden worden,
dit tot hilariteit van de aanwezigen.
De opzet van het model om
zoveel mogelijk mensen te laten genieten van dit bijzondere
gebouw en ze een kijkje in het
17de eeuwse huis te gunnen is
dit weekend in Arnhem zondermeer geslaagd te noemen.
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Cultuur
Nescio-lezing annex koffieconcert

Het wonder dat niet omvalt
KORTENHOEF- Op zondag 19
maart zal vrije schrijver Ernest van
der Kwast om 11.00 uur voor de
Oecumenische Streekgemeente
i.s.m. de VUvereniging in het Oude
Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168
een Nescio-lezing verzorgen over
het onderwerp ‘Het wonder dat niet
omvalt’. Daarnaast is er tijdens de
lezing een koffieconcert. De entree
bedraagt € 10- (kinderen gratis).
Al vijf jaar brengt Ernest van der
Kwast odes aan mensen die kleur geven aan de stad Rotterdam. Met oog
voor de schoonheid van alledaagse levens maakt van hij van hun verhalen
literatuur. In zijn nieuwste boek ‘Het
wonder dat niet omvalt’ laat hij de lezer kennismaken met mensen die niet
bekend zijn, maar wel betoveren: een

taxichauffeur met het syndroom van
Gilles de la Tourette, een vuurspuwer
die het opneemt tegen een tank, een
pianist die concerten geeft te midden
van tweedehands wasmachines en
stofzuigers. Van der Kwast lijkt geïnspireerd door het aanpassingsvermogen van zijn hoofdpersonen, hun vermogen de regie over hun eigen leven
te nemen. Dit thema belicht hij ook bij
de Vrije Universiteit Amsterdam waar
hij als Vrije Schrijver is aangesteld en
dit collegejaar colleges en lezingen
geeft en columns en verhalen schrijft.
Het programma
Ernest van der Kwast leest voor uit
zijn nieuwste boek en interviewt twee
hoofdpersonen. Als eerste Ako Taher,
pianist (conservatorium in Bagdad)
die vluchtte naar Nederland. Via een

omweg langs de plantsoendienst en
de kringloopwinkel kwam hij terug
op het podium. Uiteindelijk speelde
hij voor de koning en de koningin. En
Marcel Slockers, huisarts en straatarts
voor daklozen. Daarnaast vertoont
Van der Kwast video’s van een aantal
van de 60 bijzondere Rotterdammers
die hij portretteerde en speelt Ako Taher een muziekstuk op de piano.
Over Ernest van der Kwast
Ernest van der Kwast (1981) werd
geboren in Bombay, India. Hij brak
door met zijn autobiografische roman
Mama Tandoori (2010), die in Nederland en Italië een bestseller werd. In
2012 verscheen de novelle Giovanna’s
navel, en in 2015 de roman ‘De ijsmakers’, waarmee hij de Dioraphte Literatour Prijs won. In september dit jaar

verscheen zijn nieuwste roman ‘Het wonder dat niet omvalt’.
Zie ook: www.osg-kortenhoef.nl

Alweer een fantastisch pianotrio in het Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG- Het hangt
blijkbaar in de lucht: hadden we
onlangs het Delta Pianotrio te gast,
binnenkort komt het Mosa Trio. Wat
een feest dat er tegenwoordig zulke
fantastische, jonge pianotrio’s zijn.
En dat ze -want ze wonen niet naast de
deur- bereid zijn naar Nederhorst den
Berg af te reizen. Werd het Delta Trio
in Oostenrijk opgericht, het Mosa Trio
bestaat uit twee Vlamingen en een
Nederlander. Violiste Alexandra Van
Beveren, cellist Paul Stavridis en pianist Bram de Vree leerden elkaar aan
het Maastrichts Conservatorium kennen en vormen sinds 2010 het Mosa
Trio. De internationale carrière van

het Mosa Trio nam een vlucht na het
winnen van een groot aantal prijzen.
In de loop van de tijd is het trio zich
ook steeds meer thuis gaan voelen in
het hedendaagse repertoire. Dat heeft
er o.a. toe geleid dat de Vlaamse componist Mathias Coppens vorig jaar
een gloednieuw werk voor het Mosa
Trio schreef. Ze spelen het in het Jagthuis! Het concert opent met het pianotrio van Ravel en na de pauze staat
het mooie trio in Es van Schubert op
het programma. Het Mosa Trio weet
niet alleen muzikale leken emotioneel te raken, maar ook de kenners en
zelfs meesterpianisten. Zorg dat u er
26 maart bij bent. En wilt u een leuk
uurtje Bach? Kom dan op dinsdag 21

maart Happy Bachdag
meevieren.
2 concerten
Mosa Trio: zondag 26
maart 2017, aanvang
15.30 uur, entree 17,50
euro (tot 25 jaar: 10
euro). Happy Bachdag
met Brandenburgs concert nr. 3 en 6: dinsdag
21 maart, 19.30 uur, entree 5 euro. Reserveren
via de website www.jagthuis.nl, per e-mail via
stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-252609. De locatie van
het concert is Het Jagthuis, Midden-

weg 88, Nederhorst den Berg (Horstermeer).

Concert Jeugdstrijkorkest Cuypersensemble
’s-GRAVELAND- De Daniël Stalpaert
Stichting ontvangt op vrijdag 24
maart het Cuypersensemble o.l.v.
Maurits Wijzenbeek. Dit orkest bestaat uit ruime 30 zeer getalenteerde jonge mensen tussen de 10 en 17
jaar oud die viool, alt viool of cello
spelen.
Dertig jaar geleden werd het orkest in
Hilversum opgericht door Jouke van
der Leest, met het doel zijn leerlingen het plezier van het samen musiceren mee te geven. Dit uitgangspunt
is gedurende al die jaren niet veranderd: onder de baton van de huidige
dirigent, Maurits Wijzenbeek, wordt
enthousiast gepreciseerd, gefraseerd
en gearticuleerd om te komen tot een
hoog niveau en een begrip van de

hij de eerste prijs op het Prinses Christina
Concours, regio Oost, waardoor hij tijdens
de halve finale mocht spelen. Dirk studeert
Jazz & Pop Accordeon bij Rik Cornelissen
aan het conservatorium in Arnhem.

muziek dat het publiek keer op keer
versteld doet staan. Solist tijdens dit
concert is Dirk Overbeek (1998) op de

accordeon. Dirk speelde op zijn zesde
al piano maar is op zijn achtste overgestapt op accordeon. Vorig jaar won

Programma
Tijdens het concert worden stukken van
Carlo Ricciotti, Edward Elgar, Richard
Galliano, Astor Piazzolla, Antonin Dvorak, Béla Bartok en Johann Sebastian Bach
gespeeld.
N-H Stalpaertkerk, Noordereinde 14, ’sGraveland; deur open: 19.30 uur; kaarten:
€ 12,-- p.p. incl. hapje en drankje na afloop
van het concert; kinderen tot 12 jaar gratis.
De baten van dit concert komen ten goede
van de restauratie van de kerk.
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Muziek
Esther Groenenberg bezingt
een veelkleurig wandtapijt
ANKEVEEN- Vorige week vrijdagavond was weer zo’n avond in De
Dillewijn waar je lang op kunt teren.
Esther Groenenberg en haar driemans band brachten een eerbetoon
aan Carole King en in het bijzonder
aan haar soloalbum Tapestry uit
1971. Een veelkleurig wandtapijt
waarbij Esther alle muzikale kleuren
en draden van het weefgetouw van
deze Amerikaanse topper perfect
over het voetlicht bracht.
Zonder poeha opent de zangeres uit
Nieuw Leusen met ‘I Feel The Earth
Move’, het eerste nummer van dit wereldalbum dat meer dan 25 miljoen
keer werd verkocht. Ze vertelt dat
Carole King haar altijd geïnspireerd

heeft, al kwam ze daar pas achter via
haar toenmalige idool Mariah Carey.
Logisch, want Carole King is een typisch product van de zeventiger jaren, hoewel ze in 2016 als 75-jarige
nog succesvol optrad in Londen. Een
uniek evenement want Carole (Klein)
King treedt zelden op. Ze schrijft liever teksten, waarmee ze al begon als
17-jarige, met grote hits als ‘The Locomotion’ en ‘Cryin in the Rain’. Esther
Groenenweg doet een poging om als
zangeres naam te maken bij de eerste editie van Idols. Ze strandt in de
voorronde bij Van der Valk Zwolle en
vanaf dat moment weet ze zeker dat
ze voortaan dicht bij zichzelf moet
blijven. Zonder opsmuk, mooie liedjes aan de piano, een beetje in de stijl

DOOR: HERMAN STUIJVER

van haar grote idool.
En inderdaad Esther
Groenenberg toont
aan dat ze niet het
zoveelste pianomeisje
is, ze weet de diepste
emoties feilloos te raken. Van het romantische ‘Beautiful’ tot het
iets rauwere ‘It’s too late’, de variëteit
van Tapestry is groot. Met natuurlijk
de wereldhit ‘You’ve got a Friend’ dat
haar vriend James Taylor ook uitbracht. Niet alleen de pure dynamiek
van Esther op de pianokruk bracht het
publiek in De Dillewijn in extase, ook
de begeleiding van de band was van
hoge kwaliteit. Op drums, Bauke Bakker die vaak in mooie harmonie mee-

Foto: Lady M Artistique
zong, op de basgitaar Dirk Schreuders,
getrouwd met Esther, en Bas Schouten die
een aantal hartverscheurende gitaarsolo’s
speelde. Puur, gevoelig en zuiver, zo kun je
de show van Esther Groenenberg typeren,
ze is waarlijk ‘A Natural Woman’ zoals het
fenomenale slotnummer klonk.

Expositie in gemeentehuis

Postcode H2O
WIJDEMEREN- Van maandag 27 februari tot vrijdag
21 april is er in de hal van
Gemeentehuis Wijdemeren
een nieuwe expositie te zien:
‘Postcode H2O’.
Fotograaf Lilian van Rooij
maakte van acht oeverbewoners van de Loosdrechtse plassen een portret. Steeds met het
water in de achtergrond en
steeds op de plek waar zij zelf
wonen of werken. De fotoserie
is onderdeel van het filmproject ‘Postcode H2O’ dat is geinitieerd door Jos van Drogen
en René Koenders van Personal Touch Media. (personaltouchmedia.nl)

De filmmakers vroegen aan
acht mensen die wonen of
werken aan de Loosdrechtse
Plassen naar hun persoonlijke
binding met het gebied, hun
liefde voor het water, de plaatselijke natuur en de seizoenen.
Ze spraken o.a. met een schilder, een bootverkoper, nieuwe
bewoners, maar ook mensen
die er als kind opgroeiden. Dit
resulteerde in een documentaire van 30 minuten, die u online kunt bekijken op Vimeo.
com (vimeo.com/188772746).
Online is deze inmiddels al
meer dan 1000 keer bekeken.
Tevens is de documentaire
vertoond tijdens de jaarlijkse
dia-avond van de Historische

Kring van Loosdrecht.
Fotograaf Lilian van Rooij is
sinds 2006 professioneel fotograaf en is gespecialiseerd
in portretfotografie. Ze fotografeert het liefst mensen in
hun eigen omgeving en werkt
meestal in opdracht van omroepen, bedrijven en culturele
instellingen. (lilianvanrooij.nl)
Zowel Lilian als René en Jos
van Personal Touch Media
werkten vrijwillig en uit eigen
interesse aan dit project. Het
afdrukken van de foto’s is ook
uitgevoerd door een enthousiaste en betrokken professional. De expositie is namelijk
op hout geprint door Ingrid
Lagrouw, LVB Print Store uit
Loosdrecht. (lvbprintstore.nl)
Zij heten u van harte welkom
en wensen u alvast veel kijkplezier!

GemengdKoor Wijdemeren
en de Rabobank
Leden van de Rabobank, let
op! U hebt een stem, nee
u hebt zelfs drie stemmen.
Geen stemmen voor de politiek, die stem had u al. Met de
stemmen die u van uw bank
gekregen heeft, kunt binnen
uw regio verenigingen en
clubs die van cultureel belang zijn blij maken.
Uw bank heeft een flink bedrag gereserveerd in de Rabobank Clubkas waarmee zij

die clubs of verenigingen wil
ondersteunen. Met de stemmen die u gekregen heeft, bepaalt u mede naar welke club
of vereniging dit geld gaat. Er
zijn echter twee heel belangrijke voorwaarden waaraan
een club of vereniging moet
voldoen om voor dit geld in
aanmerking te komen. Zij
moeten ingeschreven staan bij
de Kamer van Koophandel en
zij moeten een zakelijke betaalrekening en spaarrekening

hebben bij de Rabobank.
Het Gemengd Koor Wijdemeren is zo’n club. Een koor dat
al heel lang bestaat. In 2018 is
dat 70 jaar, een jubileumjaar.
Dat hopen de koorleden te
vieren samen met u met een
jubileumconcert, en als de financiën het toelaten ook nog
een receptie. U kunt ons daarbij helpen door ons een stem
of mogelijk twee stemmen
te geven. Wij zijn u daar heel
dankbaar voor.
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Muziek
Creatief Hollywood concert van BMOL
KORTENHOEF- Terwijl de wereld buiten Kortenhoef sidderde van verkiezingskoorts en de ontknoping van
Wie Is De Mol, ruisde het in sporthal
de Fuik van glanzende avondtoiletten en smokings met vlinderstrikjes
over een rode loper, en twinkelde
bruisende champagne in kristallen
plastic glazen: het voorjaarsconcert
van BMOL, BMOL goes Hollywood.
Een goed idee, origineel en muzikaal
uitgevoerd door het orkest o.l.v. de
energieke Yvonne de Winter, de groep
BlueZ, enthousiast gedirigeerd door
Eddy Willemsen, en het slagwerk, onder de bezielende leiding Arend Bruijn.
Het thema: Filmmuziek. BMOL organiseerde haar eigen Oscargala, met
haar eigen Oscar en haar eigen, spontane presentatieduo: Laura en Willem.
Het orkest opende met de tune 20th
Century Fox , toonde daarmee meteen
haar kracht en bracht ons in de filmsfeer. Het koor BlueZ nam die over
met ‘Toen ik je zag’ uit All Stars. Het
koor werd trouwens steeds beter, losser, meer ontspannen, naarmate de
avond vorderde. Het slagwerk was een
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DOOR: KARIN VAN HOORN

openbaring: wat een dynamiek! Bij de
muziek uit Kung Fu, het is misschien
raar om te zeggen, was de zaal doodstil.
Nooit geweten dat er zoveel concentratie door een slagwerkconcert kan
ontstaan. Compliment aan de dirigent
Arend Bruijn.
Origineel
Het hele concert zat vol opvallende
situaties. Allereerst was daar de felicitatie voor muzikant Suzanne, na haar
optreden met twee andere meisjes. Ze
kreeg ballonnen en een sporthalvol
‘Lang zal ze leven’. Dan het grapje van
het presentatieduo: dat kondigde het
stuk ‘Love lift us up’, uit de film An officer and a gentleman waarin Richard
Gere een pet opzet en zijn dame optilt,
presentator Willem: “Wat Richard Gere
kan, kan ik ook”. Hij zette een pet op, en
tilde Laura op. Hilariteit in de zaal. En
dan, als aankondiging voor muziek uit
de film Jaws: een enorme tuba op een
wagentje, voortgeduwd, reed de zaal
rond om tenslotte in het orkest terug
te komen, het hoofddeksel van de tubaspeler was een haaienvin. Origineel!
Ook getuige van een creatief brein: op

het doek boven het podium verscheen
tijdens Jaws een foto van Freek Vonk
die zijn arm met honderd hechtingen
laat zien. Heel origineel was ook de uitvoering ‘Klompjes’, een zwart gordijn
waaronder benen met klompjes eraan een fantastisch muzikaal-ritmisch
stuk brachten. Het duurde even voor
uw verslaggever doorhad dat het geen
échte benen waren.

Viool
Absoluut genoteerd moet worden het bijzondere vioolspel van Emma Steinmann.
Samen met het orkest bracht zij muziek uit
Schindler’s List ten gehore. Terecht werd zij
beloond met een daverend applaus en een
prachtig boeket bloemen. Een avond die
met een staande ovatie voor het orkest, de
zanggroep Bluez en de slagwerkgroep en
dus met een spetterende toegift werd besloten. Benieuwd wat er voor volgend jaar op
het programma staat.

Verhalen vertellen met hobo en gitaar
KORTENHOEF- Verhalen vertellen
met hobo en gitaar. Dat deden gelauwerd hoboïste Pauline Oostenrijk
en gitarist Enno Voorhorst afgelopen donderdag in het Oude Kerkje
bij Kunst aan de Dijk Kortenhoef.
DOOR: MICAELA VAN RIJCKEVORSEL
Het publiek leerde het verhaal kennen
van het betoverde vogeltje Uirapurú
die door de Braziliaanse Indianen
wordt beschouwd als de koning van
de liefde. De Britse componist Tom
Eastwood bewerkte deze prachtige
legende voor hobo en gitaar. Oostenrijks hobo was het vogeltje dat bejaagd

wordt om zijn geheimzinnige liefdeskracht. De jager werd vertolkt door de
gitaar van Voorhorst. Een muzikale
thriller waarin het regende en de typische oerwoudgeluiden klonken, de
prachtige roep van het fladderende
vogeltje dat langzaamaan in paniek
raakt door de achtervolging en tenslotte het kille genadeschot, gelost
door de gitaar. Het publiek leefde zo
mee, dat het stervende vogeltje smartelijke bijval kreeg.
Er zijn maar weinig composities geschreven voor gitaar en al helemaal
weinig voor de combinatie met hobo.
Daarom heeft Enno Voorhorst diverse
bewerkingen gemaakt van composi-

ties van o.a. Piazzolla en Villa-Lobos.
Maar in stukken van de ‘echte’ gitaarcomponisten zoals Napoléon Coste,
de Franse gitaar virtuoos uit het begin
van de 19e eeuw en de jonge Costa
Ricaan José Mora-Jiménez die vorig
jaar het werk Echoes schreef, klinkt
de ware kracht van het samenspel van
deze twee wonderbaarlijke instrumenten door. Voorhorst bespeelde
een prachtige gitaar van Francisco
Simplicio met een groot klankblad
waardoor het geluid bijna doorzichtig
klinkt. Oostenrijk wisselde tussen de
stukken tussen de oboe d’amore die
een diepe, serene klank heeft en de
gewone hobo. De frases die ze speelde

Bergse Passage

Theater De Dillewijn

Amsterdams Kleinkunst Festival
ANKEVEEN- Al twee keer eerder had
De Dillewijn een uitverkochte zaal
bij de voorstelling van de drie halve finalisten van Het Amsterdams
Kleinkunst Festival. Beide keren trad
de uiteindelijke winnaar ook op in
Ankeveen. Gaat dat ook nu weer gebeuren? Laat u verrassen op zaterdag 18 maart!
Wie komen er? Allereerst Tobi Kooiman. Tobi is sinds kort een soort cabaretier en zijn programma heet sinds

zijn als zinnen en het is niet verwonderlijk dat ze met haar hobo gebruikt alsof
ze gedichten voordraagt. Het programma
heette de Voordracht en Pauline Oostenrijk trakteerde het publiek op een amusant verhaal van een optreden in Ecuador
waar de hoofdstad Quito op bijna 3000
meter hoogte ligt. Voor een hoboïst een
ware uitdaging vanwege de ijle lucht en
de noodzaak om aangepaste rieten te snijden voor het houten blaasinstrument. De
avond was rijk aan verhalen vol emoties
en werd afgesloten met een toegift van een
stuk van Ennio Morricone uit de film The
Mission. Het leverde het duo een terechte
staande ovatie op.

kort Ratiociale Comedycatie. Het concept is eenvoudig: hij vertelt over zijn
veelal mislukte pogingen om logisch
om te gaan met mensen en het leven.
Jij denkt achteraf: ‘Dat was grappig!”
Mitch Blaauw en Liza van Zeijderveld
vormen samen het duo Struisveren
& Confetti. Zij spelen de Fontanelly
Hoop en Troost Revue. Dit illuster
theaterduo geeft hun visie op de wereld van vandaag in de hoop u troost
te bieden.

Lonneke Dort neemt je mee in een
ogenschijnlijk licht verhaal en giet
de zware dingen des levens het liefst
in een vilein en droogkomisch lied.
Ze studeerde af aan de Koningstheateracademie in Den Bosch en werkt
sindsdien aan haar eerste programma
‘Want laten we wel wezen’.
Aanvang 20.15 uur. Toegang: € 12,50.
Kaarten te bestellen via www.dedillewijn.nl

De Bergse Passage houdt haar maandelijkse bijeenkomst op vrijdag 17 maart
a.s. De avond wordt gehouden in de
‘Bergplaats’ en we beginnen om 20.00
uur. Wij hebben voor deze avond uitgenodigd de heer Erik van Beuningen. Hij
werkt al ruim 10 jaar bij het Neurotherapie Centrum Hilversum. Hij is biologisch psycholoog en heeft een brede interesse in alles wat met menselijk gedrag
te maken heeft. Het Centrum behandelt
vele problemen, o.a. concentratieproblemen, slaapproblemen en dementie. Voor
ons zal hij de Geheugentraining aan de
orde laten komen. U bent in de gelegenheid om vragen te stellen. U bent van
harte welkom!
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Carnaval
Nieuws brandweer
Ooievaar bouwt steeds
vaker nest in boom
Post ’s-Graveland

Dinsdag 7 maart om even voor
12 in de morgen kregen wij een
melding van wateroverlast in
een woning aan de Herenweg.
Ter plaatse bleek een leiding
van het bad te zijn gesprongen en kwam in de kamer het
water naar beneden. Nadat de
watertoevoer was gestopt, kon
de schade opgemaakt worden
en keerden wij weer terug. Op
zondag 12 maart spoedden wij
ons rond half 1 in de middag
weer naar de Herenweg. Nu

omdat er een gaslek was. Bij
het verwijderen van een boom
uit de tuin is de leiding kapot
gegaan. Liander heeft dit overgenomen en wij konden weer
huiswaarts gaan.
Zaterdag 11 maart is onze Johan Pot onderscheiden omdat
hij 50 jaar vrijwillig brandweerman is geweest. Elders in
deze krant vindt u een prachtig
artikel daarover. Nog dank aan
de redacteur voor de medewerking van het complot.

Kopij
Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) opsturen voor
vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd:
zondag 20.00 uur. Foto’s aanleveren als JPG bestand, let op de
beeldgrootte.
Kijk voor meer informatie op: www.weekbladwijdemeren.nl

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

Gordijnen en Raambekleding
laminaat, PVC, tapijt, vinyl
Horren en buitenzonwering
Wegens vakantie gesloten van vrijdag 10 t/m 18 maart

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680

VACATURE ERVAREN ONDERHOUDSSCHILDER
Smallenburg Schilderwerken is per direct op zoek naar
een ervaren onderhoudsschilder en gezellige collega,
ter versterking van het team
Wij zoeken
• Collega met goede sociale vaardigheden en een opgeruimd
karakter, woonachtig in de omgeving van Kortenhoef
• Allround en vakbekwaam schilder met (aantoonbaar) minimaal 4-5 jaar werkervaring, die direct aan de slag kan
• Enthousiaste kandidaat die zowel zelfstandig als in een team
kan werken en in het bezit is van een rijbewijs
Wij bieden
• Een fulltime (37,5 uur) baan in ons kleine team
• Marktconform salaris met opbouw van pensioenrechten
• Vrijdagmiddag vrij!
Herken je jezelf in de beschrijving en heb je zin om direct
bij ons aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Gert
Smallenburg voor een kennismakingsgesprek.
E: gert@smallenburgschilderwerken.nl / M: 06 537 50 343 /
www.smallenburgschilderwerken.nl

DOOR: HERMAN STUIJVER

Van oudsher zijn ooievaars bekend van hun nesten op palen
met karrenwielen, op daken en
op schoorstenen. Opvallend is
dat ooievaars steeds vaker hun
nest in een boom bouwen. Erg
aantrekkelijk zijn hoge, getopte
bomen. Maar er zijn ook nesten bekend bovenin de kruin
van goed vertakte bomen of
bovenop fruitbomen. Voorbeelden daarvan zien we ook
in onze regio.
“Al die nestelplaatsen hebben
met elkaar gemeen dat zij hoog zijn en een goede aanvliegmogelijkheid bieden”, vertelt Arda
van der Lee van STORK. “Het zou interessant
zijn om te onderzoeken of ooievaars die in een
boom nestelen, zelf ook uit het ei zijn gekropen in een boomnest. Als ze een ring hebben,
kunnen we dat nagaan. Het ringnummer kan
met een telescoop worden afgelezen en dan weten we via het Vogeltrekstation waar en wanneer de ooievaar als jong is geringd.” STORK
(Stichting Ooievaars Research & Knowhow)
zorgt dat ieder jaar ongeveer 30 tot 40 % van de

Niet in een boom, wel een mooie ooievaar
(foto: Mirjam Kuijer)
jongen wordt geringd. “Ik vermoed alleen, dat
er niet zo vaak jongen in een boomnest worden
geringd. Want dat valt niet mee. Een paalnest
is voor de ringer gemakkelijker te bereiken dan
een nest hoog in een boom. Het is een uitdaging voor STORK om hiermee aan de slag te
gaan” besluit Arda.
Informatie: www.ooievaars.eu of info@ooievaars.eu

Boekenweek in de bieb
Van 25 maart tot en met 2 april is het voor de
82e keer Boekenweek. Het thema is Verboden
Vruchten
De mens is genotzuchtig. Maar toegeven aan genot levert soms strijd op, met ons geweten, onze
levensovertuiging, onze omgeving en onze fysieke dan wel geestelijke grenzen. Wel willen, niet
mogen, toch doen: verboden vruchten, zowel in
het leven als in de letteren.
Wie kent ze niet: de drank- en drugsverslaafden,
de gokkers, de troosteters, de vreetzakken, allen

geven zij zich over aan genot. En last but not least
de overspeligen.
Bibliotheek Gooi en meer presenteert in het kader van de Boekenweek de volgende activiteiten:
Maandag 27 maart van 19.30-21.30 uur Boekenweekgeschenken quiz in Loosdrecht Wist u
dat al in 1932 het eerste Boekenweekgeschenk
uitkwam? En wist u dat er van diverse Boekenweekgeschenken de auteur geraden moest worden? . Vooraf aanmelden voor deze activiteit bij
de betreffende vestiging is gewenst.
De entree is € 5,-

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  maart 

Bewegen
Voorlopig geen rollator voor mij
KORTENHOEF- Wegens wat leeftijd
gerelateerde, fysieke problemen kon
ik een paar maanden niet meedoen
aan Wilma’s Trimclub. Aanvankelijk
vond ik het heerlijk me te kunnen
verschuilen achter: “Tja, sorry, ik
kan niet, mijn arm, mijn knie!”, want
soms wil een lichaam lui zijn. En een
geest ook.
Maar al snel werd het lichaam vadsig
en de geest troebel, dus: algehele malaise. Een mens kán blijkbaar niet zonder bewegen. De zomer ging over in
de druilerige herfst. De deprimerende
herfstwolken werden verdrietige winterwolken. Mijn kledingmaat dijde
met windkracht tien uit en in mijn
geheugen vielen grote gaten. In hoofd

en hart groeide heimwee naar de trimclub van Wilma. Het werd december.
Ik hoorde de vér-dragende stem van
Wilma in het plantsoen aan de Zuidsingel: “Jáááá…..kom óóóp! “ Het werd
januari. Ik zag Wilma’s trimclub wandelen zonder Wilma (vakantie) …en
voelde een steek van jaloezie. Zij wel
en ik niet! Het werd februari en ik zag
Wilma’s trimclub lekker aan het werk
en ja, dat wilde ik ook. Het werd maart
en de eerste sneeuwklokjes luidden
een nieuwe fase van het leven in: de
trimclub!
En zo ben ik weer begonnen met de
trimclub (dinsdag- en vrijdagochtend,
van 09.00 – 10.00 uur). Het voelde als
thuiskomen. Mijn uitgeluierde spieren

LDV Nieuws
Het waren en worden spannende
weken voor de Loenense Dam
Vereniging (LDV). Eerder dit seizoen
werd het eerste achttal kampioen
in de 1e klasse van de Utrechtse
Dambond (UPDB).
DOOR: BEN VAN DER LINDEN
Wel was dit LDV-achttal versterkt
doordat er dit seizoen 16/17 voor het
eerst werd samengewerkt met Dam
Club Loosdrecht (DCL). Waardoor er
een sterk eerste achttal achter de damborden kon plaatsnemen. En zo werd
in de laatste provinciale competitie-

wedstrijd, in de laatste partij het gecombineerde eerste achttal LDV/DCLkampioen 1e klasse. Volgend seizoen
dat start in september wacht dan de
hoofdklasse UPDB en gaan we proberen ons te handhaven tussen de damclubs met Nederlandse subtoppers.
De onderlinge competitie om het persoonlijk kampioenschap van LDV-seizoen 16/17 nadert ook langzaam zijn
ontknoping. Vanaf 28 maart spelen de
eerste zes in vijf ronden om het LDVkampioenschap. Waarbij de huidige
LDV-kampioen Frits Aalberts weer de
te kloppen man is. Maar Gerrit van
Schaick en Arie Roos liggen op de loer

schrokken wakker, de buitenlucht verhelderde mijn
geest, en al na de eerste keer
voelde ik me energieker.
Buiten bewegen is goed voor
een mens.
Onder Wilma’s bezielende
en luide leiding: “Handen
in de nèèèk….in..uit, in…
uit” . “Kijk die hand… in de
lucht…. Even na! ” en “tien
keer langzaam, tien keer
snel, honderd keer” en tenslotte: “Dat was het weer hè,
wat was dat lekker hè!” merk
je dat het bijna altijd mooi weer is tijdens de gym-oefeningen buiten. Nog
even, en de matjes gaan mee voor de
broodnodige
buikspieroefeningen
om de titel dit seizoen van hem af te
pakken. Daarnaast kan nieuwkomer
Eric Ruganzu met zijn onberekenbare
speelstijl een belangrijke rol gaan spelen. De twee andere in deze finale van
het damseizoen, Bart Jagt en Ben van
der Linden, kunnen ook goed aanhaken en voor een verrassing zorgen.
Dan is deze week nog de derde ronde
in de provinciale viertal bekercompetitie. Dit viertal van LDV bestaande uit
Frits Aalberts, Arie Roos, Gerrit van
Schaick en Ben van der Linden met
als reserve Ton Stoffer heeft al twee
ronden overleefd. Zo werd in de eerste
ronde het sterker geachte viertal van
damclub Groene Hart (Woerden) en in
de tweede ronde het ook sterker geachte viertal van damclub Zenderstad (IJs-

Rabobank-VVN Bingo Event
NEDERHORST DEN BERG- Op
woensdag 22 maart a.s. organiseren
Voetbalvereniging Nederhorst en
Rabobank Gooi en Vechtstreek een
Bingoavond voor senioren. Met dit
initiatief dat deel uitmaakt van de
sponsorovereenkomst tussen VVN en
de Rabobank, wordt duidelijk dat er
sprake is van een uitstekende samenwerking en dat het meer is dan alleen

een financiële bijdrage. De Bingo is
van 19.00 – 20.30 uur in Zorgcentrum
de Kuijer (Jozef Israelslaan 2) voor zowel senioren van dit zorgcentrum als
voor senioren die nog zelfstandig wonen. Onder begeleiding van enkele selectiespelers van het eerste en tweede
team zullen er meerdere speelrondes
plaats vinden waar uiteraard ook leuke prijzen te winnen zijn.

Avondwandeling
Sinds de nieuwe woonwijk OvermeerZuid in Nederhorst den Berg bewoond
wordt, is ook het aantal avondwandelaars alleen of met z’n tweetjes met/
zonder hond toegenomen. Niks mis
mee, maar in de tijd dat het rond 19.00
u nog donker is en de Overmeerseweg
geen of nauwelijks verlichting heeft, is
het er erg donker en merk je deze mensen laat op. Wanneer je op de dijk rijdt
met je auto, die dan in de berm moeten
springen of de automobilist een vreem-

de uitwijkmanoeuvre moet maken in
de hoop dat er geen tegenligger is.
Ik ben mij in 2 maanden tijd zeker 6
keer een hartverzakking geschrokken
(en de wandelaars ook, denk ik).
Doordat de wandelaars in donkere kleding lopen, kan met de winter te maken hebben, aan de verkeerde kant van
de weg lopen en daardoor op het laatste
moment worden opgemerkt. Let wel,
ik rij altijd rustig, je mag er 60 km maar
dat vind ik geen snelheid voor de dijk,

Wilt u ook deelnemen?
Alle senioren van Zorgcentrum de
Kuijer kunnen zich aanmelden bij
Mariette Meijers. Zij is activiteitenbegeleider van dit centrum. Alle overige
deelnemers kunnen zich aanmelden
bij Brenda Snapper via sndu@hotmail.
nl of via 06-30179814. Er kan voor
vervoer gezorgd worden.

slecht wegdek en door de nieuwe wijk
druk.
Ik schrijf dit stukje, omdat ik hoop
dat de wandelaars zich meer zichtbaar
zullen gaan maken. Er zijn simpele reflecterende bandjes voor aan een arm,
romp of hondenriemen die reflecteren,
te koop.
Dan nog een vraag: als u richting het
sluisje loopt, loop dan aan de linkerkant, en terug naar huis ook.
Het wordt alweer wat lichter ’s avonds
dus het schrikken zal afnemen, en u
meer plezier aan het wandelen geven.
Gertrude B., Nederhorst den Berg

17

DOOR: KARIN VAN HOORN

op het gras! Al met al: “Buiten Bewegen
maakt blij: voorlopig geen rollator voor
mij!” Vraag maar aan Wilma! Wilma Romeijn: 06 - 10069918
selstein) verslagen. Dan wacht in de derde
ronde het viertal van ADG (Amersfoort)
met o.a. toptienspeler van Nederland Ben
Provoost, met daarnaast nog drie dammers
met een ruim hogere rating dan het viertal van LDV. Maar zoals al bekend is bij de
andere damclubs uit de regio, de leden van
het LDV viertal zijn net tijgers die kunnen
verrassen in de bekercompetitie.
Op dinsdagavond 11 april is er weer het
LDV- Paastoernooi waarbij iedereen (lid
of geen lid van LDV) aan kan schuiven. Zo
kan men een avondje dammen tegen tegenstanders van gelijk niveau en gaat men
altijd met een prijs naar huis. Opgeven kan
via slotsom@ziggo.nl en/of 0655341707;
voor vervoer kan gezorgd worden.

Zondagmiddaglezing
Op zondag 19 maart vanaf 14.00 uur is
er een lezing in Museum Hofland met als
onderwerp: De gevolgen van een meteorieteninslag. De lezing wordt gegeven
door professor Jan Smit, verbonden aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam, heeft
jarenlang wetenschappelijk onderzoek
gedaan aan de complexe problematiek
van de Krijt/Tertiair-grens
Voor verdere informatie: zie www.geologischmuseumhofland.nl. Het museum is
gevestigd aan de Hilversumseweg 51 in
Laren (tegenover restaurant La Place).

N.L.doet ook in SCC
De uitspraak ‘na regen komt zonneschijn’
ging gelukkig ook vrijdag 10 maart op.
Met veel enthousiasme gingen Florien,
Mariëlle, Renate en Willemijn aan de slag
met werkzaamheden die allen buiten
plaats vonden. Zo werden twee deuren
in een mooie rode kleur geschilderd, het
schuurtje en de terrasstoelen schoongemaakt enz. Alles ziet er weer spic en span
uit in het Sociaal Cultureel Centrum aan
de Blijklaan 1 te NdB. Mooie actie waar
veel waardering voor is.
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Sport

DOOR: RICHARD BAAR

Voetballen in Nederhorst

Gelijkspel met 9 man na ruim 100 minuten
Nederhorst is er na een sterke eerste
helft niet in geslaagd ’s-Graveland
te verslaan. De Bergers stonden na
25 minuten op een 0-2 voorsprong.
Hierna werden diverse kansen gemist om de score uit te breiden en
zodoende de wedstrijd vroegtijdig
te beslissen.
In de 2e helft kwam ’s-Gravelander
Jimmy Reijnders in de 65e door balverlies van Nederhorst alleen voor Oscar
Vrijhoef, die buiten de 16 deze speler

onreglementair stopte en rood kreeg.
De hierna genomen vrije trap werd in
eerste instantie nog gestopt door invaller keeper Wesley van der Helm, maar
de 2e inzet was hem te machtig. In de
70e minuut kreeg Luuk van Huisstede
een rode kaart, waarna Nederhorst met
9 man verder moest. In de ruim bemeten blessuretijd kopte een aanvaller van
’s-Graveland in de allerlaatste minuut
alsnog de 2-2- binnen.
Senioren

Nederhorst-3 wist thuis tegen FIT niet
verder te komen dan 0-0. De thuisploeg was wel wat sterker, maar miste
een aantal goede mogelijkheden om de
3 punten te pakken. Zaterdag-2 verloor
opnieuw. In de uitwedstrijd tegen BZC
trok men met 3-0 aan het kortste eind.
Jeugd
Na een wel heel lange winterstop moesten de mannen JO19-1 van Ronald
Verheul naar FC Breukelen. Het werd
een zwaar bevochten 2-2 gelijkspel,

hetgeen recht deed aan de krachtsverhouding. Tot tweemaal toe wist Nederhorst via
Job van Wijk een voorsprong te pakken.
Het werd nog even benauwd toen 8 minuten voor tijd Pepijn Schols met een tweede
gele kaart naar de kant moest. Het bleef
echter bij een juiste 2-2.
JO17-1 behaalde een fraaie overwinning
in Almere op AS’80. Na met 2-0 te hebben achter gestaan werd er een knappe 3-4
zege geboekt. De Meisjes O17-1 verloren in
Utrecht van Zwaluwen MO17-1 met 5-2.
Voor info: zie www.vvnederhorst.org

Veel animo voor Spiegelplasloop
NEDERHORST DEN BERG- “120 hardlopers hebben zich al via de voorinschrijving aangemeld als deelnemer aan de Spiegelplasloop”, laat
Gert van der Vliet van de Bergse
Runnersclub weten. Dat is een record! Achter de schermen worden
de laatste voorbereidingen getroffen voor de loop die op zondag 19
maart plaats vindt.
“We zijn nu bezig met het laatste regelwerk”, vertelt BRC’er Martin van Wijk.
“We hebben alles gereed voor het organiseren van een mooie loop. Van belang is het nog om te melden dat tijdens

de loop het verkeer in Nederhorst den
Berg rekening moet houden met beperkte toegang en afsluiting van enkele
wegen. Van 13.20 tot 14.00 uur zullen
de toegangswegen naar de Horn- en
Kuijer gesloten worden.”
BRC -voorzitter Dingeman Goossen is
er trots op dat er dankzij hoofdsponsor
Seneca Formulierenserver er een topveld aan de start zal staan in Nederhorst
den Berg. Het is de verwachting dat er
een nieuw parcoursrecord gevestigd
wordt. Bij de wedstrijd worden spanning en spektakel verwacht. De Bergse
ondernemer laat ook de overige onderdelen van de Spiegelplasloop niet on-

Ferry Staal Bokaal 2017
NEDERHORST DEN BERG- Zaterdagavond 11 maart werd op de
manege Laanhoeve voor de zeventiende maal gestreden om de felbegeerde Ferry Staal Bokaal. Met deze
wedstrijd wordt de destijds veel te
vroeg gestorven voorzitter van de
vereniging – Ferry Staal - herdacht.
DOOR: CEES STALENHOEF
Er werd deze avond door 21 combinaties gestreden in een de zeer bijzonder

wedstrijd. Elke deelnemer kreeg de
kans om, om in twee manches van elk
maximaal twee minuten, twee maal
een parcours van zes hindernissen te
springen. Elke hindernis leverde een
bepaald aantal punten op. Daarnaast
kon elke deelnemer tweemaal over de
speciale ‘Joker’-hindernis springen en
daardoor het aantal punten verdubbelen. Als thema voor de versiering
van de hindernissen had de activiteitencommissie voor ‘de Boerderij’ of
met een knipoog in dit geval ‘Ode aan

genoemd. “Bij kinderopvang Thuizbij
zijn ze met de kinderen aan het trainen
voor de Kidsrun. Dat is fantastisch! Of
de beginnende loper die heel de winter
onder begeleiding van de BRC toegewerkt heeft naar deelname op de vijf of
tien kilometer bij de Spiegelplasloop.
Super! Zowel voor de breedte als voor
de top willen we een gezellige loop in
Nederhorst den Berg organiseren. We
zijn er klaar voor.”
Spiegelplasloop; zondag 19 maart; Kidsrun: 12.30 uur; Prestatie- en wedstrijdloop: 13.00; Sporthal De Blijk; www.
bergserunnersclub.nl
Theo’ gekozen.
Hindernissen als de Sloot, Boerderijdieren, Tractor, Hardwerkende mannen, Takkenbossen enz. Bij deze wedstrijd is het altijd extra goed opletten
voor de jury. Ze moeten op de tijd letten en op het aantal behaalde punten.
Voor de jury van deze avond, bestaande uit voorzitter Marco Grotendorst
en medebestuurslid Anne Marie van
Rijn, was dit uiteraard geen probleem.
Dit alles onder toeziend oog van Joke,
de weduwe van Ferry en haar dochter
Monique. Ook goede vriend Hans was
even als vorig jaar weer van de partij. Hoewel geen deelnemer aan deze

ARTV start nieuw tennisseizoen
ANKEVEEN- Op zaterdag 18 maart
start de ARTV het nieuwe tennisseizoen met een open dag.
Op deze dag is iedereen die geïnteresseerd is in de tennissport, van harte
welkom. Tijdens deze dag, die duurt
van 10 tot 12 uur, kunt u kennismaken
met de vereniging, een balletje slaan, en
u laten informeren over het nemen van
tennislessen.
De nieuwe tennisleraar, Frank Sommandas, is dan ook aanwezig en zal en-

kele clinics verzorgen. Deelname aan
deze dag is uiteraard gratis.
Op vrijdag 3 maart kon de Ankeveene
schooljeugd vanaf groep 3 alvast een
voorproefje nemen tijdens het zgn.
schooltennis. Dit evenement vindt al
enkele jaren plaats. Het gaat er hier
vooral om de kinderen enthousiast te
maken voor deze sport. Daarnaast gaat
het om succesbeleving en het verhogen
van de balvaardigheid, met aangepast
materiaal, zoals kleinere rackets en
een kleiner speelveld. Het schoolten-

nis vindt altijd plaats aan het begin
van het seizoen, waarbij de vereniging
natuurlijk hoopt op nieuwe leden, die
ook gaan les nemen. Het is voor iedereen vanaf ca. 5-6 jaar mogelijk om
bij de ARTV tennislessen te volgen.
Deze starten op 3 april. Ga naar www.
RGsprorts.nl/ trainingen/ ARTV om
de mogelijkheden te bekijken.
Tossavond
Vanaf 1 april beginnen op donderdag ook weer de tossavonden ( vanaf

Karin Vissers, winnares 2016
wedstrijd, is Tangelo- het 29 jaar oude
paard van Ferry – nog steeds actief bij
de vereniging. Om iets voor 11 uur was
de prijsuitreiking. De beker is dit jaar in
het bezit van: Chassity van de Broek op
Tyrona in 2.11.09; tweede werd Danique
van de Broek op Tyrona in 2.18.24; derde
Monique Bruinsma op Eblesse in 2.19.49.
Al deze drie geplaatsten behaalden het
maximaal aantal punten. De pechprijs
ging naar Roos Warnier op Kivado. Zij
kwam deze avond ten val. Alle mensen die
geholpen hebben deze avond hartelijk bedankt. Volgend jaar is Joke hopelijk weer
terug bij de achttiende editie van de Ferry
Staal Bokaal.
8 uur). Daarnaast kan er voortaan ook op
vrijdagmorgen getosst worden. Vanaf 9 uur
zijn de banen open. De ARTV hoopt op
weer een mooi seizoen, waarbij later in het
jaar ook andere nieuwe initiatieven zullen
worden ontplooid.
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Sport
Vandalisme teistert SV ‘s-Graveland

DOOR: MARC DEGEKAMP, DICK BLOM EN WIM BORNHIJM

Op zaterdagochtend werden vrijwilligers van SV ’s-Graveland onaangenaam getroffen door een enorme
schade op en rond het eerste kunstgrasveld.
Beide doelnetten waren finaal kapot
gesneden en op het veld hadden de
vandalen over ongeveer 10 meter het
woord ‘Nederhorst’ geverfd. Voorts
hadden de ze verfkwast gebruikt om
de dugout onder te kliederen met een

beledigende zin, waaruit de seksuele
kracht van Nederhorst zou blijken en
er was een rij stoeltjes van de tribune
beklad. Op de vernielde middenstip
lag een verse drol en een hoop zand.
Tot slot nog wat kotsresten bij de
kleedkamers en een kliko in een aanpalende sloot. De verslagenheid bij de
’s-Gravelanders was groot. Uiteraard
is er aangifte gedaan en hopelijk zullen uit de filmbeelden enkele daders
worden herkend. Het bestuur van

VV Nederhorst was
snel ter plekke om
hun collega’s terzijde
te staan. Zo konden
enkele
blauwwitte
selectiespelers de geleende netten van Nederhorst ophangen,
zodat er zondag weer
sportief tegen elkaar
gevoetbald kon worden.

Voetballen in ’s-Graveland

In laatste minuut gelijk
Het lukte ’s-Graveland zondag in
‘dying seconds’ om de snel opgelopen 0-2 achterstand goed te maken.
De terechte 10 minuten blessuretijd
werd daarmee ten volle benut.
Martijn Miltenburg zorgde voor de ’sGravelandse ontlading met een rake
kopbal. Alex Poort had eerder de score
verkleind door attent te reageren na het
door de keeper loslaten van de bal na
een vrije trap van Jimmy Reijnders.
Senioren
Het 2e zette na 0-0 bij rust Quick AFC

1890 opzij en won: 5-2. Mark de Graaf
brak de ban met twee treffers en verder
scoorden Paul Kwantes, Jessy de Birk
en Daniël Goris. Het 3e en 4e verloren
nipt (0-2 en 2-3). In een zinderende
wedstrijd won 35+ in de laatste minuut
met 7-8 van PVC met 4 goals van Jarno
van Diermen.
Jeugd onder 15
De JO15-1 werd midweeks uitgeschakeld in de beker, maar herstelde zich
met een 5-1 overwinning op Hertha.
JO15-2 verstevigde de koppositie door
met 1-2 van De Vecht te winnen. JO15-

3 verloor juist met dit nipte verschil,
thuis van Victoria. JO15-4 verloor ruim
van Nederhorst (0-9) en MO15-1 won
met 3-0 van AS’80.
Schoolvoetbal
Over 4,5 week is het schoolvoetbaltoernooi. Tijd voor schoolteams om
zich voor te bereiden. Daarvoor kunnen ze terecht op onze trainingsvelden.
Wie wil hiervan gebruik maken? Mail
naar info@svsgraveland.com.
Afgelast wegens vernielingen
Een vol wedstrijdprogramma, prach-

Voetballen in Ankeveen

JO19 walst over Loosdrecht heen
ASV ‘65 was zoveel sterker en beter
dan Loosdrecht JO19-2, kreeg zoveel kansen in de eerste helft en het
had zeker 2 of 3-0 met de rust moeten staan.
Mees van den Bos schoot op de paal
en Camiel Hiddinga schoot onderkant
lat. Het werd slechts 1-0 door een eigen
doelpunt van Loosdrecht. Na de rust
was er al snel een strakke voorzet van
Jeffrey Vierhout die door Bram Schouten bekwaam werd ingekopt en dat
betekende de 2-0. Mathijs van de Riet
scoorde heel droog maar efficiënt de

3-0. Mees van den Bos scoorde de 4-0
en de uitblinker in de tweede helft Ivo
van den Bosch bepaalde de eindstand
op 5-0.
Een compliment mag weggegeven
worden aan de leuk spelende ploeg van
Hans Rook, waar veel potentie in zit.
Een belangrijke rol is weggelegd binnen ASV ’65 om deze jongens goed te
begeleiden en klaar te stomen voor de
A-selectie.
1e elftal verliest op dramatische wijze
Teveel kansen werden er om zeep geholpen door de Ankeveners. Met de

rust hadden ze zeker al met 2 of 3-0
voor moeten staan op TOG.De kansen
niet afmaken en één kans voor TOG
was voldoende om de 3 punten mee
Amsterdam mee te nemen. Soms is
voetbal zo onrechtvaardig. Maar doelpunten maken is het nog steeds het
belangrijkste in het voetbal. Kansen
creëren is één en daar ontbrak het niet
aan, maar het afmaken en verzilveren
is twee en dat ontbeert de Ankeveners
momenteel. Voor eenieder en zelfs
voor de tegenstander was het onbegrijpelijk dat ASV ‘65 de winst niet naar
zich toetrok

Forse zege ASV Petanque ‘91
Zaterdag 11 maart was voor de boulers uit Ankeveen de dag om revanche
te nemen voor hun eerdere 2-6 nederlaag tegen de Nijenboulers uit Nijkerk.
Om 12 uur werden voor de eerste ronden getost door de captains wie de but
uit mochten gooien. In de eerste ronde
gingen de drie teams van ASV vlot van
start en binnen het uur waren er drie
overwinningen: 13-6, 13-4 en 13-7.

Een mooie opsteker voor de tweede
ronde. Toch ging er een team aardig de
mist in, er werd er verloren met 7-13.
Bij dit team lukte werkelijk niets maar
dan ook niets. Het 2de tripletteteam
ging veel beter en na drie kwartier was
met 13-5 de tijd aangebroken om een
drankje te nemen. Tussenstand 4-1
voor ASV. Na de break was team 1 na 20
minuten klaar en met 13-1 was de buit
binnen. Team 3 ging ook lekker voort-

varend van start en na een 8-6 voorsprong werd de partij op een waardige
manier uitgemaakt: 13-6. Team 2 had
het moeilijk en kwam met 7-3 achter,
maar na de aanmoedigingen van hun
collega’s werd de draad weer opgepakt
en kon de tegenstander alleen maar
toekijken. Met 13-6 was deze overwinning goed voor een totaalscore van 7-1.
De tegenstanders feliciteerden de ASV
‘ers voor hun sterke spel van deze dag.

tig voetbalweer en goeie zin. Daarvan
bleef alleen het prachtige voetbalweer van
over zaterdag jl. Vandalisme op er rond
het kunstgrasveld was de oorzaak van het
afgelasten van enkele wedstrijden. Door
een trainingsveld als speelveld in te richten, bleef het gelukkig beperkt tot een paar
wedstrijden. Die schade bleef dus beperkt.
De materiële schade niet en de goeie zin?
Die kwam tijdens het verdere verloop in
het weekend een beetje terug.

Nieuws Club 4711
Uitslag maandtoernooi
koppelklaverjassen
Zaterdag 11 maart: 1.
Dhr. K. Jacobs & Mw. R.
Vernooy (5186 pt.), 2.
Dhr. J. van Greuningen & Dhr. B. Worp
(5045 pt.), 3. Dhr. P. v.d. Brakel & Dhr. B.
v.d. Gun (4968 pt.), 4. Mw. T. Eijzenga &
Dhr. F. Worp (4953 pt.), 5. Mw. E. Reniers
& Dhr. M. Zieleman (4901 pt.), 6. Mw. R.
Schaap & Dhr. H. Tinmaz (4712 pt.), 7.
Mw. A. Hagen & Dhr. J. Hagen (4522 pt.),
8. Dhr. E. van Spengen & Mw. C. Stokkers (4370 pt.), 9. Mw. F. van Greuningen & Mw. E. Worp (4321 pt.), 10. Dhr.
H. v.d. Burg & Mw. G. Uijtjens (4168 pt.),
11. Mw. B. Clements & Mw. V. Wenneker
(4111 pt.), 12. Mw. A. Behnken & Dhr. G.
v.d. Broek (4103 pt.), 13. Dhr. C. Brouwer
& Dhr. E. Oosterbroek (4069 pt.), 14. Dhr.
D. v.d. Broek & Mw. J. v.d. Gun (4033 pt.)
Eerstvolgende maandtoernooi: zaterdag
8 april 2017.
Nieuws Biljartclub Overmeer
Uitslag + stand onderlinge competitie 9
maart: T. Otten - P. van ‘t Klooster 0-3, J.
Kloosterman - W. Clements 0-3, R. Korteling - M. v.d. Velden 0-2, W. Lam - M.
Verlaan 3-0. Stand aan kop: H. Stalenhoef
21-41, J. Kloosterman 20-33, W. Lam 2232, W. Clements 20-31
Thuis-programma
Donderdag 16 maart 19.30 uur: onderlinge competitie BV Overmeer, zaterdag
18 maart 16.00 uur: tweekamp Club 4711
tegen Café De Amstel (Amsterdam)
Algemene openingstijden + contact
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30
uur (ook voor niet-leden)
Telefoon: 06.20.40.80.58
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Warinschool schrijft geschiedenis
MAARSSEN- Op zaterdag 11 maart trokken de teams van de Warinschool en de
Joseph Lokin naar Maarssen voor de
regionale finales van het schoolschaaktoernooi. Beide teams hadden zich in
november al geplaatst.
Het team van de Joseph Lokin bestaande
uit Tijn, Casper, Daan en Roef liet zien dat
het volgen van schaakles best belangrijk is.
Dat hadden ze niet gedaan. Ze werden laatste. Nooit rokeren, paarden op a3 en h3 in
plaats van op c3 en f3 neerzetten, onnodig
stukken weggeven, zeker als ze voorstonden op het bord werden plots dames en
torens verspeeld. Uiteindelijk wisten ze één
keer gelijk te spelen. Maar, één team moet
er tenslotte de 40e plek bezetten.

Hoe anders ging het bij de Warinschool.
Johan Verburg, vroeger leraar in Breukelen, geeft de kinderen al enkele jaren les
en hij doet daarmee heel goed en nuttig
werk. Ook op middelbare scholen zie je
dat terug, goede schakers zijn vaak goed
in de exacte vakken. De eerste twee rondes
werden gewonnen, helaas werd de derde
ronde gelijk gespeeld. Daarna wisselde het
team bestaande uit Ruben, Luuk, Wouter,
Edward en reservespeler Jort, overwinningen af met nog twee gelijkspelen. De drie
gelijkspelen hadden ook overwinningen
kunnen zijn, zo ging Wouter een keer door
zijn tijd in gewonnen positie en ook in de
andere twee gelijkspelen stonden de kinderen van de Warin beter. En dan had een
plaats op het Nederlands Kampioenschap

er zo maar in gezeten. In
de laatste ronde moesten
de kinderen die op dat
moment zevende stonden tegen de Comeniusschool die eerste stond.
Een plek bij de eerste vijf
was goed voor het NK en
een overwinning was dus
nodig. Maar de Comeniusschool was toch een maatje te groot.
Het team werd tiende. En zo hoog is een
team uit de Wijdemeren in de twaalf jaar
dat het Wijdemeerse schoolschaaktoernooi
nu wordt gehouden nog nooit geëindigd.
Als men bedenkt dat daar grote steden
als Utrecht en Amersfoort aan meedoen,
waar meerdere verenigingen zitten waar

Nieuwe voorzitter IJsclub Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG- Zoals we al
het afgelopen seizoen meerdere malen
hebben laten ‘doorschemeren’ gaat het
op korte termijn realiteit worden. Aad
Dijs treedt af als voorzitter van IJsclub
Nederhorst. We zullen het tiende seizoen Nederhorst on Ice starten met een
nieuwe voorzitter.
Omdat onze ledenvergaderingen normaliter in oktober worden gehouden, is
dit een beetje kort dag voor deze nieuwe
voorzitter om zich in te werken. Dit is dan
ook de reden dat we op 5 april aanstaande

om 19.30 uur een extra ingelaste
Buitengewone
Ledenvergadering uitschrijven om een nieuwe
voorzitter te kiezen. U kunt zich
aanmelden als kandidaat, dit
dient u kenbaar te maken, uiterlijk 48 uur voor de aanvang van
de ledenvergadering en dit kan
via de email: nick@ijsclubnederhorst.nl of telefonisch via onze
secretaris: 06-36589826
Wie volgt Aad Dijs op?
(hier met echtgenote Betty)

Wijdemeren in Beeld

De lente bij de Spotjes is weer begonnen.
Zaterdagochtend 11 maart werd er enthousiast
geknutseld en getuinierd, waarna alle kinderen trots met
hun mooie mini tuintje naar huis gingen (foto: Ton Keizer).

DOOR: PATRICK KREUNING

de jeugd ook vaak actief is, dan
is dat een heel knap resultaat.
Want hoewel Wijdemeren een
schaakvereniging heeft, wordt
daar niets voor de jeugd georganiseerd. Daarom is het ook
goed dat Johan Verburg en Patrick Kreuning zich hiervoor
inzetten. Laatstgenoemde is als
organisator van dit jaarlijkse
schaakfeest dan ook apetrots
op de jongens. Zonder sponsors
was dit niet mogelijk geweest
(Oogmerk Briljant, Berko, Willem de Jongh Rijwielhandel,
Smallenburg verf- en behang,
De Drie Dorpen, CW ’76 Kantoorboekhandel, Uitgeverij en
weerstation de Arend, Kindercasting bureau The Kids en
HAZ-Management).
Meer info: Patrick Kreuning,
pkreuning@beeldengeluid.nl,
06-12194831;
http://pkreuning.wixsite.com/schaakschool
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