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KORTENHOEF- Onder de titel 

‘Hollands Impressionisme’ hebben 

in het schildersdorp Kortenhoef drie 

verzamelaars van 19de en 20ste 

eeuwse kunst een indrukwekkende 

expositie georganiseerd. Tijdens 

beide Paasdagen staat in de Oude 

School aan de Kortenhoefsedijk 145 

het impressionisme centraal. De 

prachtige tentoonstelling is gratis 

te bezoeken. De meeste schilderijen 

zijn ook nog eens te koop.  

Hans Heintz is een verwoed verzame-

laar van stadsgezichten, vooral Amster-

damse. Carole Denninger (kunsthisto-

ricus en auteur van kunstboeken) toont 

een brede collectie kunst uit de twintig-

ste eeuw en Wim Roborgh verzamelt 

schilderijen vanaf de Larense School 

tot eigentijdse meesters.  De bindende 

factor in hun presentatie is het impres-

sionisme: de vlotte en kleurrijke toets 

van schilders die zich lieten inspireren 

door het moment van de dag. 

Eyecatchers

In de sfeervolle ambiance van de Oude 

School is er voor liefhebbers van de fi-

guratieve schilderkunst vanaf 1900 van 

allerlei onderwerpen te genieten: sap-

pige landschappen, kleurrijke stadsge-

zichten, kalme zeegezichten, verstilde 

stillevens en imponerende figuurstuk-

ken. Bij het verzamelen van al dit moois 

stonden kwaliteit en artisticiteit bij de 

collectioneurs voorop. Eyecatchers zijn 

o.a. het omstreeks 1930 geschilderde

Loosdrechtse zeiltafereel van Cornelis

Vreedenburgh, een aandoenlijk tafereel 

van lezende Larense meisjes van B. Pot-

hast en een bijzonder fijngeschilderd

gezicht op Blaricum van Ali Goubitz. 

Behalve van de ontluikende natuur en

het prachtige Kortenhoefse polder-

landschap rondom de Oude School

kunt u dus genieten van topwerken uit 

anderhalve eeuw Nederlandse schil-

derkunst.

De expositie is geopend op zondag 16 april 

(1e paasdag) en maandag  17 april (2e paas-

dag). Openingstijden van 11.00– 17.00 u. 

Een schilderachtig Paasweekend

Zaterdag paaseieren zoeken 
bij het kasteel 
Kinder Vakantie Werk en de Spotfabriek 

organiseren ook dit jaar weer paaseieren 

zoeken voor het prachtige kasteel Ne-

derhorst. Om half 10 worden alle kin-

deren verwacht bij de muziektent op het 

Willie Dasplein. Na het startsein gaat ie-

dereen als een haas zoeken. Een oproep 

aan alle ouders om de kinderen dit zelf 

te laten doen. Er lopen een paar paas-

hazen rond, die zoeken zo nodig met 

de kinderen mee. Op ieder weitje zijn 

ook 3 prijseieren verstopt. Dit maakt het 

nog spannender; dus extra goed je best 

doen! Het paaseieren zoeken is mede 

mogelijk gemaakt door een geweldige 

sponsor die we heel hartelijk bedanken. 

Als u als ouders ons ook wilt steunen, 

in de koffiekraam staat een sponsorpot. 

L. Stutterheim: Vervenershuisje Kortenhoef, 

op paneel, 24x30 cm.

’s-GRAVELAND- De Stichting 

Festiviteiten ’s-Graveland viert dit 

jaar haar 35- jarig jubileum. Daarom 

pakt de organisatie uit met een af-

wisselend en groots programma. 

Naast de Jaarmarkt, met vee, op 

het langgerekte Noordereind en de 

feestavonden op vrijdag en zaterdag 

in de bekende tent is er nu ook een 

Tribute Night, al op de donderdag. 

Op donderdag 11 mei zal deze avond 

zal in het teken staan van blues, rock, 

soul en popmuziek. Er is gevist uit de 

vijver van beide jamsessies die ons 

dorp rijk is. Zowel van de D3D in De 

Drie Dorpen en van Meer Fun aan het 

Water bij Ottenhome, beide afwisse-

lend op een zondagmiddag. 

Op vrijdagavond zullen Lange Frans 

& Michael Bryan hun opwachting 

maken in een kolkende Feesttent. Ook 

zal ABBA Fever, op veler verzoek, de 

oude hits nog eens laten herleven. En 

Q Music maakt er met zijn Foute Par-

ty een avondvullend feestprogramma 

van.

Op  zaterdag 13 mei kunt u uw hart 

weer ophalen bij de Jaarmarkt. Ruim 

160 kramen met leuke producten waar 

van alles te koop en te zien is. Vee, 

oude ambachten, kermis en entertain-

ment zijn ook weer van de partij. Na-

tuurlijk mag tussen 11.00 – 15.00 uur 

de Kinderknutselclub niet ontbreken. 

De Coverband  Crush Band zal tus-

sen 16.00 en 18.00 uur de Jaarmarkt 

afsluiten.

De zaterdagavond begint vanaf 21.00 

uur met dj Reinier met  muziek voor 

iedereen. Dan zal Hilversummer Bob 

van Veen met het Hollandse lied de 

stemming erin brengen. Tot slot: The 

Originals are back! Veel mensen had-

den er spijt van  dat ze vorig jaar niet 

in de tent zijn geweest.

Bij het 35- jarig bestaan komen The 

Originals gewoon weer terug en gaan 

de Feesttent op zijn kop zetten. 

De voorverkoop van drie avonden 

feest in ’s-Graveland is vanaf 26 april 

zoals altijd bij Blokker Meenthof. 

35-jarig SFG pakt extra uit 

Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

I.v.m. Pasen zal het 
Weekblad Wijdemeren 
van woensdag 19 april 
op donderdag 20 april 

verschijnen.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Do. 13 april: 15.00 uur: J. Dresmé,

 Vr. 14 april: 15.00 uur: 

 Liturgiegroep

 19.00 uur: W. Balk, 

 Za. 15 april: 21.30 uur: W. Balk,

 Zo. 16 april: 09.30 uur: J. Dresmé,

 Ma. 17 april: 09.30 uur: W. Balk.

◗ St. Martinus     
 Do. 13 april: 19.00 uur: 

 L. Wenneker en W. Balk,

 Vr. 14 april: 15.00 uur: 

 Liturgiegroep,

 Za. 15 april: 22.00 uur: 

 W. Vlooswijk.

◗ OLV Hemelvaart 

 Do. 13 april: 08.45 uur: W. Balk,

 Vr. 14 april: 19.30 uur: 

 Liturgiegroep,

 Za. 15 april: 19.00 uur: W. Balk,

 Zo. 16 april: 09.30 uur: 

 L. Wenneker en W. Balk.

Verzorgingshuizen 
◗ De Kuijer 

 Do. 13 april:  11.00 uur:  

 Ds. E.J. van Katwijk,

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  

 Do. 13 april: 19.30 uur:  

 Ds. E.J. van Katwijk, 

 Vr. 14 april: 19.30 uur:  

 Ds. E.J. van Katwijk, 

 Za. 15 april: 22.00 uur:  

 Ds. E.J. van Katwijk, 

 Zo. 16 april: 10.00 uur:  

 Ds. E.J. van Katwijk.

◗ De Graankorrel   

 Vr. 14 april: 19.30 uur:  

 Goede Vrijdag viering, 

 Za. 15 april: 21.00 uur:  

 Ds. R. Beltman, 

 Zo. 16 april: 10.00 uur:  

 Ds. R. Beltman.

◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Vr. 14 april: 19.30 uur:  

 Ds. G.J. van Meijeren.

 Zo. 16 april: 10.00 uur:  

 Ds. G.J. van Meijeren.

◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Vr. 14 april: 19.30 uur:  

 Ds. J. Berkhout,

 Zo. 16 april: 09.30 uur:  

 Ds. J. Berkhout.

◗ Oec. Streekgemeente  

 Vr. 14 april: 15.00 uur:  

 Werkgroep Liturgie,

 Zo. 16 april: 09.30 uur:  

 Corrie van Egmond.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  

 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 

 Vr. 14 april: 19.30 uur:  

 Dienst in Nieuwstad 50,

 L. Sterkenburg,

 Zo. 16 april: 10.00 uur:  

 R. Bogaerds.

◗ Vecht & Angstelkerk  

 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  

 Vr. 14 april: 19.30 uur:

 Ds. Klaas de Vries,

 Zo. 16 april: 10.00 uur:

 Ds. E.J. Hempenius (HA),

 16.00 uur: Ds. C. van Breemen.

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

vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitings-

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

beeldgrootte.

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 be-

stand) 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. Kolom-

breedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm. Kijk voor meer 

informatie op: www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Afwezig van maandag 24 tot vrijdag 28 april 2017

Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher

Voor SPOEDGEVALLEN
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan1, tel. 251854

Denkt u er aan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur 

‘s morgens afgeven bij de assistente van Huisartspraktijk Overmeer

Programma’s GooiTV
-  In TV Magazine aandacht voor Palmpasen in Naarden en 

kort nieuws met o.a. de afsluiting van Zuidereinde Zuid in ‘s 
-Graveland, speeltuin bij Paviljoen Heidezicht in Bussum weer 
open, de PVV doet naar alle waarschijnlijkheid niet mee aan 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Gooise Meren, 
en het verborgen kunstenaarsparadijs aan de Vliegdenweg in 
Bussum;

- In RegioHub gaat het over Bewegen in het groen;
-  In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met Serafettin 

Babacan over de stemming in de Turkse gemeenschap in de 
regio. Verder een gesprek met Alette Zandbergen (De Lokale 
Partij, Wijdemeren) en Marieke Munneke Smeets (Hart voor 
BNM) over de stand van zaken lokale partijen versus de fusie-
drift  van de provincie. 

Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook) 

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- In de week na het 

nieuws dat burgemeester Smit per 

18 mei een carrièremove maakt naar 

Beverwijk was er weinig politiek 

nieuws onder de zon. 

Of het moet het ongenoegen zijn over 

het eigenzinnig optreden van CDA- 

commissievoorzitter Jan- Willem Nien-

huis die weinig ruimte gaf aan de lo-

kale politici om hun mening te geven. 

Volgens de Wijdemeerse Webkrant ‘een 

onaangenaam schouwspel’ dat zelfs de 

woede opwekte van de doorgaans rus-

tige Jan Verbruggen die door zijn partij-

genoot werd afgebroken. 

Wijdemeren2020 vergelijkt het ‘open 

overleg’ van de provincie over het pro-

ces bestuurlijke herindeling met de uit-

spraak over een Ford: You can choose 

any color as long as it is black’. Een snelle 

fusie verplicht, je mag alleen kiezen met 

wie. Het tijdstip waarin het besluit voor 

fusies valt is en blijft voor 7 november.  

Op 11 mei spreekt gedeputeerde Van 

der Hoek (provincie Noord-Holland) 

met de Wijdemeerse raad. 

Het bestuur van de Belastingsamenwer-

king BSWW ( de 3 burgemeesters van 

Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp) 

zal een onafhankelijk onderzoek laten 

doen naar de problemen van de ver-

traging met de gemeentelijke belasting-

aanslagen. Of het nu wel onafhankelijk 

is dat de Rekenkamercommissies een 

onderzoeksbureau gaan selecteren, be-

twijfelt De Lokale Partij. 

Wethouder Jan Jaap de Kloet zei dat de 

meeste gevallen van het Revindicatie-

project (terug geven van snippergroen 

–red.) inmiddels tot tevredenheid zijn 

afgehandeld. maar dat er nog enkele 

moeilijke gevallen over zijn. Die inwo-

ners zonder oplossing gaat hij uitnodi-

gen voor een persoonlijk gesprek. 

In Hilversum staakten de stemmen over 

de Oude Haven aan de Havenstraat. 

Volgende keer een nieuwe stemming 

over de aanleg van voorzieningen om 

een vaarroute naar ’s-Graveland en ver-

der te bestendigen. 

In Nieuw Loosdrecht zullen op den 

duur twee schoolgebouwen de huidige 

vier scholen vervangen. De Terpstra- en 

de Lindeschool worden gesloopt voor 

woningbouw. 

In een discussie tussen rekkelijken en 

preciezen koos wethouder Reijn ervoor 

om 185.000 euro te halen uit het Riool-

fonds om een nieuw riool aan te leggen 

bij het oude gemeentehuis aan de Voor-

straat in Nederhorst den Berg. Prima, 

maar geen beschoeiing en parkeerplaat-

Politiek weinig nieuws

KORTENHOEF- Vorige week woens-

dag had Natuurlijk Wijdemeren 

een succesvolle start van het Repair 

Café Kortenhoef in de Brasserie van 

Veenstaete. Voortaan elke eerste 

woensdag van de maand (dus 3 mei 

a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur). 

Jaap Hartenberg doet z’n uiterste best 

om een vastgelopen DVD- recorder 

weer aan de praat te krijgen, maar om 

aan de buitenkant van die minuscuul 

kleine onderdeeltjes te zien waar het 

probleem zit valt niet mee. Meer succes 

heeft Jaap met een grote Friese staklok 

die niet meer slaat op de hele en halve 

uren. Na een paar handelingen weet de 

maestro het uurwerk weer in gang te 

zetten. Het kan haast geen toeval zijn 

dat de andere heren van het Repair 

Café de overburen zijn van Hartenberg. 

Gaetan Dirven was al actief bij het Hil-

versums Repair Café en hij wist ook 

zijn buren Cees Meester en Pim van 

Schuffelen enthousiast te maken.  

Niet weggooien

Bij het Repair Café gaat het om het 

repareren van spullen.  In Nederland 

gooien we ontzettend veel weg. Ook 

dingen waar bijna niets mis mee is, en 

die na een eenvoudige reparatie weer 

prima bruikbaar zouden zijn. Ook 

weten Gaetan, Pim, Jaap en Cees dat 

veel apparatuur bewust met een korte 

levensduur wordt gemaakt. Daarnaast 

zijn de fabrikanten zo gewiekst om 

steeds weer nieuwe types schroeven en 

moeren te maken die alleen op dat ap-

paraat passen. Gelukkig is bij dit viertal 

de reparatiekennis nog volop aanwezig. 

Met hun volle koffers met schroeven-

draaiers, soldeerbouten, krimpkousen, 

moertjes, boortjes en wat dies meer zij 

kunnen ze bijna alle problemen aan.  

Alleen op een naaimachine hadden 

ze even niet gerekend, terwijl een me-

vrouw graag een zoom in haar broek 

wil hebben. Cees Meester komt in een 

wip terug met een 

complete naaiset 

en hij weet uiterst 

nauwkeurig met fij-

ne steken de blauwe 

broek op maat te 

maken. Mevrouw is 

zo dankbaar dat ze 

eenieder een kren-

tenbol geeft!

Van de stofzuiger 

van mevrouw Heer-

schop spatten de 

vonken af. Met enige 

moeite krijgen Pim 

en Gaetan het huis-

houdelijk apparaat open. “Samen weet 

je ook meer. Dat is ook een meerwaarde 

van dit Repair Café “ zegt Cees die be-

langstellend toekijkt. Met wat knippen, 

spanning meten en wat soldeerwerk 

wordt de klus geklaard, mevrouw kan 

weer lekker onbekommerd stofzuigen. 

Weggooien? Mooi niet!

Succesvolle start Repaircafé Kortenhoef

Bazig optreden door voorzitter Nienhuis 

(foto: Douwe van Essen // WWK)

sen uit dat potje, meende DLP ‘ er Gert Zagt, 

dat is onwettelijk. 

Dat Ineke de Groot met haar Shetland-

pony’s een plek krijgt langs de Rading in 

Nieuw Loosdrecht lijkt onwaarschijnlijk. 

Namens vier maneges uit de directe omge-

ving zei een inspreekster van Hallinckveld 

dat ze niet zou voldoen aan tal van regels. 

Mentaliteitsverandering 

En denk nou niet dat je voor een paar tien-

tjes een nieuwe stofzuiger koopt. Want het is 

juist de doelstelling van het Repair Café om 

spullen langer te gebruiken. Daardoor zijn 

minder grondstoffen en energie nodig om 

nieuwe producten te maken. Ook de CO2-

uitstoot wordt beperkt. Want bij het maken 

van nieuwe producten – en het recyclen 

van oude – komt CO2 vrij. In het Repair 

Café leren mensen op een andere manier 

naar hun spullen te kijken. Het Repair Café 

draagt bij aan een mentaliteitsverandering. 

Die is nodig om mensen enthousiast te ma-

ken voor een duurzame samenleving. 

Het Repair Café is op zoek naar gastheren/ 

dames en iemand die handig is met kle-

dingreparaties. Neem daarvoor contact op 

met Marjolijn Bezemer: 06- 19642552.

Komt u gerust eens langs op de eerste 

woensdag van de maand. Het is leuk en 

vaak makkelijk. Kom het ook eens probe-

ren. Meer info: facebookpagina Repaircafe 

Wijdemeren of: www.natuurlijkwijdeme-

ren.nl.

HILVERSUM- Vorige week hebben 

14 nieuwe brandweermensen en 2 

medewerkers van Bevolkingszorg 

ten overstaan van burgemees-

ter Broertjes (als voorzitter van de 

Veiligheidsregio), familie, vrienden 

en collega’s de ambtseed afge-

legd. Ook de Kortenhoefse Daan 

Miltenburg en Bergse Joris Krul leg-

den de eed af. 

Volgens regionaal commandant John 

van der Zwan is de ambtseed een 

symbolische bekrachtiging van de af-

spraak die een brandweerman maakt 

met inwoners, collega’s en met zich-

zelf. Werken bij de brandweer kan 

iemand mogelijk in lastige situaties 

brengen. Grijze gebieden waar je tegen 

(morele) dilemma’s aanloopt en waar 

geen protocol, procedure of richtlijn 

een pasklaar antwoord geeft. 

Als blijvend aandenken aan deze be-

lofte ontvangt elke medewerker de 

Brandweerpenning en een boekje met 

gedragsregels, waar de afspraken in 

staan die hierover binnen de brand-

weer met elkaar gemaakt zijn.

Ambtseed voor Daan, Joris en anderen

John van der Zwan, Pieter Broertjes, 

Daan Miltenburg en Johan Landwaart 

(post ’s-Graveland)
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/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 

  

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

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp. tel: 06 858 127 97

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.; 06-22664828.

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Trompe l’oeil- en landschap 
schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Gediplomeerde schoonheids
specialiste, aan huis. 

06-52692679 Elbie 

www.baiemooi.nu

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 
PMC biedt u altijd een vrijblij-

vende 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

Acteerles voor Kids !
7 tot 13 jaar

Incl eigen castingfilmpje

4 lessen + eigen showreel

Kijk op www.KidsAct.nl

of mail info@kidsact.nl

Lion Hoveniersbedr. BV Tuin-

aanleg, -onderhoud, bestratin-

gen, grondverzet, gazonreno-

vatie, verhuur van minigravers, 

shovel en hoogwerker 12 m. 

Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Heleens Hairstyling komt 
bij u aan huis 0637445476

NIEUW: 13/04 ‘LEUKER LE-
VEN’ Groep! www.prisma-
coaching.com / 06-41814252

Willem de Kwant jr. Ankeveen

Timmer en Schilderwerk

Email willemdekwant36@gmail.

com 06-55820277

Yoga op maandagochtend

op fijne locatie in NdB!

0630590201/www.yogam.nl

FAMILIEOPSTELLINGEN: 
23/04 www.prismacoaching.
com / 06-41814252

TE HUUR: vakantiewoning.  
Reductie bij langere periode. 

Tel. 06-17717155.

Aktie Aktie Aktie
Knippen 12,50

Thamara Jane Hair Fashion
Zuidereinde 254c 

PIJNLIJKE VOETEN?
Maak dan een afspraak bij
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www. voetzorgreehorst.nl

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) op-
sturen voor vrijdag16.00 uur en 
voor de weekendactiviteiten is de 
sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Kopij

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

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

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

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 13 apr. film, vr. 14 apr. to-

neel, do. 20 apr. film, vr. 21 apr. 

muziek, za. 22 apr. cabaret, zo. 

23 apr. muziek. Info: www.

wesopa.nl

Iedere oneven week op vrij-

dag tussen 09.30 en 11.00 uur 

spreekuur in het Soc. Cult. 

Centrum; Blijklaan 1, Ned. den 

Berg. Administratie voor El-

kaar: hulp bij formulieren, toe-

slagen, enz.

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid 

aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als wijk-

bewoner gebruik van kunt 

maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: 

www.amaris.nl/dekuijer of 

085-0214040.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131 of www.bcwijde-

meren.nl

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 

3e woensdag v.d. maand v.a. 10 

uur in de Bergplaats a.d. Kerk-

straat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo.12 apr. 18.00 u. Bergs schoolvoetbal Meerzicht, Platanenln.1, NdB.
za. 15 apr. 09.30 u. Paaseieren zoeken Kasteeltuin, NdB. 
za. 15 apr. 09.00 u. 4 x G Rommelmarkt De Fuik, Kortenhoef
zo. 16 apr. 11.00 u. Paasexpositie ‘Holl. Impressionisme’ Oude School, Kortenhoef
zo. 16 apr. 12.00 u. Paasbrunch Bergplaats, NdB. 
wo. 19 apr. 19.00 u. Familievoorst. ‘Brieven uit de oorlog’ Dillewijn, Ankeveen
do. 20 apr. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 21 apr. 08.30 u. Koningsspelen Basisscholen Wijdemeren
za. 22 apr. 20.15 u. Concert Hermitage Kwartet Willibrordkerk, NdB.
za. 22 apr. 20.15 u. Concert Leonie Jansen & Eric Vaarzon Dillewijn, Ankeveen
za. 22 apr. 20.30 u. Oranjepop met Fusebox De Fuik, Kortenhoef
zo. 23 apr. 15.30 u. Concert  ‘Andriessen en De Klerk’ Jagthuis; Middenwg.88; NdB.
di. 25 apr. 20.15 u. Concert Stereography Project Dillewijn, Ankeveen
do. 27 apr. 08.00 u. Oranjefeest Kortenhoef De Fuik, Kortenhoef
za. 29 apr. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 uur) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 13 mei 09.30 u. HK NdB: excursie Vinkeveen Verz: Spoorhuis, Vinkeveen

Activiteiten agenda

Colofon

Uitgave/administratie
Dunnebier Print
Nieuw Walden 6, Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00

Redactieadres: 
Postbus 88
1394 ZH Nederhorst den Berg

Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 

Advertenties Info & prijzen,
Ineke Dunnebier
Tel. 0294 25 62 00
ineke@dunnebier.nl

Redactie-medewerkers:
•  Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl
•  Karin van Hoorn
   karinvanhoorn@planet.nl
•  Joop Glijn

joopglijn@kortenhoef.nl
•  Barbara Schriek

barbaraschriek@hotmail.com
•  Saskia Luijer

saskialuijer@hetnet.nl
•  Mirjam Arnoldy

arnoldy@tiscali.nl
•  Mark Hilberts

markhilbertssportpublicaties@gmail.nl

•  Jasper Vlaanderen
jaspervlaanderen@kpnmail.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Het Zuidereinde is 
deels afgesloten. 

Thamara Jane Hair 

Fashion en 

Luxura-Sun zijn 

gewoon OPEN
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’s-GRAVELAND- De rust achter het 

landhuis Jagtlust dreigt verstoord 

te raken als Natuurmonumenten 

zijn zin krijgt van de gemeente 

Wijdemeren. De toegangsweg via 

de Corverslaan naar het voormalige 

voetpad naar de Veldschuur en de 

Moestuin wordt volgens Corrie en 

Henk Brouwer misbruikt door auto-

verkeer dat voor overlast zorgt. 

De tuinen, het park, de vijver en het 

weiland op het landgoed Jagtlust zijn 

een pareltje in het landschap, nauwe-

lijks zichtbaar vanaf de drukke Leeu-

wenlaan. Wie de moeite neemt een 

korte wandeling te doen vanaf het Cor-

versbos wordt verrast door de rust en 

de schoonheid. Boer Brouwer hoort al 

meer dan 50 jaar thuis op deze plek. Nu 

vormen Henk en Corrie en zoon Alex 

een maatschap met 100 melkkoeien op 

ongeveer 50 ha. grond. De 160 zonne-

panelen op de schuur zijn bedekt met 

stof vanwege de autobewegingen, want 

de oprijlaan is bedekt met gebroken 

beton wat eigenlijk dagelijks nat moet 

worden gehouden, wil je niet stikken in 

het stof. 

Op het terrein achter het landhuis 

ligt de Moestuin, ommuurd door een 

monumentale houten schutting, met 

een dierenweide, boomgaard, bloe-

menpluktuin en groentenpercelen. Op 

deze zorgtuinderij wordt gewerkt door 

mensen in de dagbesteding. ‘Zo komt 

een mens tot bloei’ is het adagium. 

Even verderop heb je de Veldschuur, 

een fraai aangepast pand voor bijeen-

komsten als vergaderingen, recepties, 

workshops, enz.

Hoofdingang

Uiteraard hebben Henk en Corrie 

geen enkel bezwaar tegen deze soci-

ale activiteiten, integendeel. Het gaat 

er echter om dat de originele toegang 

al tientallen jaren gepland is vanaf de 

Leeuwenlaan, daar loopt een breed 

pad langs Jagtlust rechtstreeks naar de 

Veldschuur en tuin. Dat is al in april 

2013 vastgesteld door een uitspraak 

van de Raad van State. In 2014 stuurt 

Natuurmonumenten een brief aan de 

gemeente dat de weg achterlangs over 

de Corverslaan de hoofdingang is. 

“De gemeente, de raadsleden zijn door 

deze brief, met deze onwaarheid, op 

het verkeerde been gezet. Dat was dus 

al eerder vastgesteld” zegt een veront-

waardigde Henk Brouwer. Op grond 

van deze onjuiste informatie verschaft 

Wijdemeren een tijdelijke vergunning 

op 24 januari van dit jaar, waardoor er 

toch auto’s over het smalle 

bosweggetje mogen rij-

den. Op 27 januari was er 

weer een rechtszaak die 

het verzoek van de Brou-

wers om te handhaven, 

ondersteunt. Maar omdat 

de vergunning drie dagen 

eerder is verleend, moe-

ten ze weer van voren af 

aan beginnen.

“En denk nou niet dat 

het gaat om acht autobewegingen per 

dag gaat zoals de voorstanders zeggen” 

vertelt Henk Brouwer “Nee, er komen 

veel onderhoudswagens langs en de 

activiteiten in de Veldschuur zullen 

in de toekomst groeien.” Daar gaat de 

organisatie blijkbaar zelf ook van uit, 

want langs de monumentale schutting 

komen 12 parkeerplekken. Daarvoor 

heeft de gemeente op 24 januari ook 

vergunning gegeven. 

Hek van 1 meter

Jammer dat een smal wandelpad met 

een slagboom wordt misbruikt door 

autoverkeer midden in de natuur. Wat 

de situatie nog gecompliceerder maakt, 

is het voornemen van Natuurmonu-

menten om Jagtlust af te sluiten met 

een hek rondom. Momenteel wordt het 

Rust achter Jagtlust verstoord

landhuis gehuurd door het Robertshuis, een 

zorginstelling, op deze locatie voor cliënten 

met autisme. Die zou als voorwaarde voor 

huur een hek eisen vanwege de veiligheid. 

Dat maakt een toegang vanaf de Leeuwen-

laan helemaal onmogelijk. “Maar nu wordt 

de zaak omgedraaid alsof wij niet mee wil-

len werken aan de veiligheid van die men-

sen met autisme” zegt Henk Brouwer “Dat 

is niet eerlijk. Het was vanaf het allereerste 

begin 100% duidelijk dat de hoofdingang 

vanaf de voorkant is.”

Op 8 mei komt deze kwestie voor de zo-

veelste keer voor de beroeps-en bezwaar-

commissie van Wijdemeren. “Emotioneel 

vreet het aan ons. Zoveel oneerlijkheid en 

onrecht. Gelukkig heb ik een goede verze-

kering voor juridisch advies. Anders had-

den wij ons recht nooit kunnen halen” sluit 

Henk Brouwer af. 

KORTENHOEF- Op het dak van de 

fraaie woning van ex-tandarts Henk 

Bast liggen 18 zwarte zonnepanelen 

te blinken in de zon. Het bijzondere 

is dat recent bij 12 panelen een sy-

steem met accu’s is geïnstalleerd 

waarbij de energie wordt opgesla-

gen. De familie Bast is daarmee de 1e 

van Wijdemeren en 4e in Nederland.

Dat bevestigt Erik Frentz van de firma 

Solarwatt die deze technologie lang-

zaam maar zeker introduceert in Ne-

derland. “Sinds vorig jaar zomer ben ik 

bezig een systeem van zonnecollectie 

inclusief energieopslag te configureren 

met behulp van diverse deskundige in-

stallateurs voor huishoudelijk gebruik. 

We zijn er uit, maar het blijft pioniers-

werk want de accumulatie op consis-

tente schaal staat nog in de kinder-

schoenen” vertelt een trotse Henk Bast. 

Ook Louk Welter, verantwoordelijk 

voor duurzaamheid bij de gemeente, 

komt namens Wijdemeren een kijkje 

nemen. Een eventuele subsidie van de 

gemeente lijkt niet mogelijk, dat potje 

is allang leeg. Bast heeft een fors bedrag 

geïnvesteerd in de zonne-energie. “Dit 

moet het jaar van de energietransitie 

worden, waar ik voor 100% achter sta. 

Het is een stuk bewustwording dat we 

stroom kunnen opwekken zonder fos-

siele brandstoffen. We doen het voor 

onze kinderen en kleinkinderen” Over 

terugverdienen met een dergelijk be-

drag hoef je voorlopig niet te denken, 

tenzij Bast 120 jaar wordt, bij wijze van 

spreken. Sander Leine van Technisch 

Installatiebureau Leine & Grootveld uit 

Naarden heeft het heel 

wat hoofdbrekens ge-

kost om de panelen, ac-

cuopvang, omvormer en 

vernieuwde meterkast te 

bouwen. “Het is zeer in-

novatief. Het komt erop 

neer dat deze accu’s er-

voor zorgen dat je zelf je 

energie beheert. De zon 

wordt over de dag zo 

verdeeld dat aan het eind 

van het licht, rond 20:00 

uur de batterij op 100% 

staat. De rest wordt geleidelijk over ei-

gen verbruik en Liander verdeeld.” In 

Nederland heb je nog de gunstige rege-

ling dat de energiebedrijven alles wat je 

teveel hebt, terugbetalen, de zgn. 100% 

saldering. In de toekomst zal dat met 

Henk Bast, pionier in zonnepanelen + opslag

een overschot aan zonne-energie vrijwel 

zeker worden verminderd. In Duitsland, 

waar je heel veel zonnepanelen ziet, is dat 

al zo. Daar krijg je minder terug. Daarom 

is het ook economisch beter dat je het kunt 

opslaan. Voorlopig kan Henk Bast op zijn 

computerscherm van minuut tot minuut 

zien wat zijn verbruik is, hoeveel vermogen 

er wordt gebruikt en wat elk apparaat op-

slurpt aan kilowatts. 

Met zijn nieuwe Solarwatt systeem kan de 

Wijdemeerse zon ingevangen kan worden 

en opgeslagen om huize Bast op sombere 

momenten licht, warmte, koelte en energie 

te verschaffen. 

(v.l.n.r.) De heren Bast, Leine en Frentz voor 

de opvangaccu’s 

Het is u vast niet ontgaan dat er in de 

media steeds meer aandacht wordt 

besteed aan het belang van het in be-

zit zijn van een EHBO-diploma. De 

meeste ongelukken gebeuren immers 

in en rond het huis. En hoe fijn zou 

het dan zijn als u weet hoe u eerste 

hulp kunt verlenen

Daarom organiseert EHBO Korten-

hoef in oktober 2017 een EHBO-be-

ginnerscursus. Deze cursus zal bestaan 

uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte 

kunt u thuis in uw eigen tempo door-

lopen via E-learning en het tweede ge-

deelte zal bestaan uit een 5-tal praktij-

kavonden. Deze avonden zullen zijn: 5 

oktober, 12 oktober, 19 oktober, 26 ok-

tober en 2 november 2017 van 19.30 

uur tot 22.00 uur. Het examen zal op 9 

november 2017 plaatsvinden.

De kosten voor deze cursus bedragen 

€ 195,-, dit is inclusief lesmateriaal en 

examenkosten.  In deze cursus zit ook 

de AED/reanimatie en kinder-EHBO. 

Veel ziektekostenverzekeraars vergoe-

den geheel of gedeeltelijk de kosten 

van deze cursus. Mocht u interesse 

hebben in deze EHBO-beginnerscur-

sus dan kunt u zich voor 1 juli aanmel-

den bij ehbosgraveland@gmail.com.

EHBO-beginnerscursus
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Smakelijk Pasen!
 Paasbrood, paashaastaarten, 

prachtig versierde 

chocolade-eieren….

Alle reden om even 

binnen te lopen!

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Mijn schoonmoeder, mevrouw H.A. de Beus-

Bos moest afgelopen week met grote spoed 

verkassen, zeg maar ‘opkrassen’ uit Veenstaete. 

En dat op een leeftijd van bijna 104 jaar (31 

mei a.s.)! Zij is niet dementerend, maar de re-

den van haar verhuizing is dat zij volgens het 

management te veel zorg nodig heeft. Dus 

lastig is. Maar zij kan het niet helpen dat de 

dienstdoende zuster drie keer per dag naar 

buiten (uit het gebouw) moet om andere pati-

enten te helpen.

Wij weten uiteraard dat je in Veenstaete zelf-

standig woont, maar kan er voor iemand op 

deze leeftijd, die ook al uit Huizen Brugchelen 

weg moest, geen uitzondering gemaakt wor-

den? Ongeveer vijf jaar geleden was zij hier ook 

al de oudste bewoonster. Als 98-jarige heeft zij 

zelfs met twee van haar achterkleinkinderen 

de openingshandeling van Veenstaete verricht. 

En dan haar ‘afscheid’ op woensdag 5 april 

jl. Mijn schoonmoeder heeft op dinsdag de 

mensen die altijd in de Brasserie komen ge-

trakteerd. Er werd daar gedag gezegd. Op de 

ochtend van haar verhuizing heeft de dienst-

doende zuster haar in mijn bijzijn gegroet. Dat 

was het dan…

Geen manager te zien. Ik heb haar zelf naar de 

auto gebracht en alleen Margriet en twee van 

haar vrijwilligers uit het winkeltje kwamen 

nog groeten. Deze nogal zakelijke benadering 

valt mij ronduit tegen van Inovum. Het heeft 

ons erg teleurgesteld.

Marijke de Beus

Teleurstelling

timmerbedrijf
H. van Ruitenbeek
verbouw • onderhoud • keukens •
interieur • ramen • deuren •
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk

Middenweg 126A
1394 AN  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 -254683

Een pluim voor mijn goede vrienden en be-

hulpzame buren. Het is een kleine moeite 

waard om weer eens een positief stukje in ons 

dorpsblad te zetten. Na een gecompliceerde 

en ingewikkelde handoperatie was ik letterlijk 

en figuurlijk ‘onthand’. Ik mocht bijna niets- 

moest alles met mijn linker hand doen ( en 

ik ben hartstikke rechts!). Toen heb ik mijn 

vrienden en buren geïnformeerd, waarmee ik 

zat en een golf van behulpzaamheid, attentie, 

genegenheid en vriendelijkheid spoelde over 

mij heen. 

Omdat ik niet mocht auto rijden, maar drie 

keer per week in Hilversum naar een handthe-

rapiecentrum moest gaan, kreeg ik meerijhulp 

aangeboden. Eten werd gebracht en zelfs werd 

ik uit eten mee gevraagd. Af en toe kreeg ik een 

leuk bloemetje aangereikt en mijn lieve hondje 

werd heel vrolijk, weer door een andere vrien-

din, uitgelaten. Ik had ook een chauffeur die 

mij in mijn auto van A naar B bracht en ge-

duldig wachtte tot ik weer naar huis kon. Werd 

ook mee genomen naar AH om boodschappen 

te kunnen doen. De vriendelijke aandacht die 

ik van veel dorpsgenoten kreeg, was een bij-

zonder heilzaam medicijn. 

Ik voel mij na zoveel jaren hier te mogen leven 

thuis in ‘mijn’ dorp Nederhorst den Berg en 

ben zeer blij dat er om mij heen lieve mensen 

zijn die voor mij klaar staan in geval van nood. 

Ik hoop voor eenieder dat die in zo’n moeilijke 

situatie ook een beroep kan doen op goede 

vrienden en behulpzame buren. Mijn hartelij-

ke dank voor iedereen die dit leest en die zich 

aangesproken voelt. 

Veel liefs en gezondheid toegewenst. 

Doris Schmidt-Merz

Een pluim voor...

Natuurmonumenten slaat alarm over het 

voortbestaan van de weidevogels. Dat klinkt 

sympathiek, maar kijken we naar hun eigen 

beleid binnen de organisatie, dan zet ik daar 

hele grote vraagtekens bij. Zij laten toe dat, 

naar mijn idee door EU en de Nederlandse 

regering gebieden worden aangewezen voor 

‘natte natuur’. Dit betekent het afgraven van 

bloemrijk grasland en verhoging van het wa-

terpeil, zodat de weidevogels verdreven wor-

den. Vogelkenners weten dat de weidevogels 

altijd willen terugkeren naar het gebied waar 

zij uitgebroed en groot geworden zijn. Natuur-

monumenten werkt aan het beleid mee, omdat 

dit een forse pot subsidie oplevert. Om weide-

vogels te beschermen zal Natuurmonumenten 

ook de vos doelmatig moeten bestrijden, maar 

zij beschermen de vos.  Wel houden ze in het 

geniep drijfjachten op de vos, in de Eempolder 

en het Botshol. De leden mogen dat natuurlijk 

niet weten.

Een andere noodkreet van Natuurmonumen-

ten is de teruggang van de populatie van de 

wilde eend. Dat komt ook door het niet be-

jagen van de vos in hun natuurgebieden.  Die 

vangt de broedende eend op het nest en vreet 

hem op. De ooievaar en de reiger vangen dan 

wel later de uitgekomen pullen (eendenkui-

kens) uit de sloot, maar teveel ooievaars en 

reigers en het kwaad is geschied. Tel in de win-

ter in een wak het aantal woerden en eenden, 

dan kom je op ongeveer 70% woerd en 30% 

eend. Vroeger was dat percentage ongeveer 60 

om 40%. Hiermee is het bewijs geleverd wat 

de vos veroorzaakt. Ik heb wel een visie die 

de teruggang van de weidevogel kan stoppen, 

maar daar wordt toch niet naar geluisterd. Ik 

ben een praktijkman en heb geen dr. voor mijn 

naam staan. Toch ben ik bereid met mijn prak-

tijk kennis de discussie met Natuurmonumen-

ten aan te gaan.

R. Pos, Nederhorst den Berg

Natuurmonumenten over de weidevogels

•  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
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Show DOOR: HERMAN STUIJVER

ANKEVEEN- Maar liefst 13 deel-

nemers aan de Talentenjacht 

Wijdemeren streden zaterdagavond 

in het Wapen van Ankeveen om die 

felbegeerde 1e prijs van 250 euro. 

Een avond met heel veel ups en 

geen enkele down die gewonnen 

werd door de 12-jarige Yara Beeks 

uit Doetinchem. 

De Talentenjacht Wijdemeren, geor-

ganiseerd door carnavalsvereniging 

de Schuimlikkers, was een open wed-

strijd voor iedereen. Dat er slechts 

twee Ankeveense optredens waren, 

deed niets af aan het amusementsge-

halte op deze avond. Yvonne van de 

Riet (van de band No Sweat), Janneke 

Tol (uit publiek gekozen), burgemees-

ter Martijn Smit en Rob Zonneveld 

(technisch coördinator) vormden de 

jury die punten mocht geven op pro-

fessionaliteit, entertainment en origi-

naliteit. Dat was een forse uitdaging, 

omdat het niveauverschil bij de top-5 

erg klein was. Plus dat het altijd lastig 

is om verschillende muzieksoorten 

met elkaar te vergelijken. 

Het werd een gezellige avond met 

drie blokken muziek en tussendoor 

een pauze van een half uur. De crew 

in strakke T-shirts was tot in de punt-

jes voorbereid. En ach, dat het geluid 

af en toe eens dof zoemde of scherp 

piepte, had geen negatieve invloed 

op de toekomstige artiesten. Chantal 

Schouten en Bob Bakker praatten op 

ongedwongen wijze de show aan el-

kaar. Echt Ankeveens gemoedelijk en 

zonder poespas. Wel hinderlijk blijft 

de harde achtergrondruis van het ca-

fépubliek dat nogal eens de zang over-

stemde. Maar ook hier geen kwaaie 

koppen, een beetje sssst en het was 

weer 5 minuten rustig. 

De jongens van de band Spirit die 

de talentenjacht openden zullen on-

getwijfeld hoog gescoord hebben op 

‘originaliteit’ met hun futuristische 

maskers en zwarte pakken. Maar deze 

Ghostbusters met keiharde rock waren 

daardoor niet zo goed verstaanbaar. 

Het volgende optreden bleek achteraf 

ook meteen het beste. Yara Beeks zong 

met een gouden stem, en op jonge 

leeftijd al emotioneel doorleefd, het 

bekende Halleluja. Een kippenvel-

moment dat terecht werd beoordeeld 

als de nummer één. Wat volgde wa-

ren meer jonge vrouwen met mooie 

stemmen en prachtige liedjes. Ook de 

drie zussen De Bruijn uit Eemnes die 

‘Magic’ van O’G3NE brachten, waren 

betoverend. Zowel in zang als bewe-

gen. Waarom ze uiteindelijk niet in de 

top-3 zaten, is aan de ondoorgronde-

lijke wegen van de jury. Opvallend was 

dat de vier mannelijke deelnemers al-

lemaal liefhebbers waren van het Ne-

derlandse lied. Ricardo Metz zong de 

oude meedeiner ‘Zai, zai, zai’, Michel 

Heeren en Patrick Klok kweelden een 

levenslied en Ankevener Jeroen van 

Eck kreeg het hele café mee met de 

droom die de hele nacht duurde van 

Wolter Kroes. 

Na rijp beraad deelde juryvoorzitter 

Martijn Smit de eerste drie prijzen uit. 

Na Yara Beeks werd Manouk Pheiffer 

tweede (€ 100) met een overtuigend 

gezongen ‘Good Feeling’ van Cristina 

Jonge toptalenten winnen in Ankeveen

Aguilera. En de pas vier maanden Anke-

veense Martine Stam won brons met de 

prachtige ballade ‘Droom, durf, doe en 

deel’, poëtisch en met warme stem. 

De Schuimlikkers bedanken iedereen die 

hieraan mee heeft gewerkt. Het was een 

topavond die zeker een vervolg moet heb-

ben. 

KORTENHOEF- In het halfvolle thea-

ter De Dobber speelde toneelvereni-

ging DSO woensdag jl. twee premiè-

res. Voor de pauze een indringend 

relatiedrama en na de verloting een 

anti- toneelstuk.

Zoals altijd is een avond bij de Korten-

hoefse toneelvereniging tot in de punt-

jes verzorgd. Mooi uitgevoerde pro-

gramma’s, een comfortabele zitplek, een 

vriendelijk welkom via de luidsprekers 

en een gezellig samenzijn met verloting 

in de foyer. Jammer dat de publieke be-

langstelling afkalvend is, hoewel DSO 

nog wel vier avonden kan vullen. Mis-

schien is amateurtoneel anno 2017 een 

theatervorm die steeds minder mensen 

aanspreekt. De club had blijkbaar zelf 

ook die interne worsteling, gezien het 

feit dat men moeite had met de keuze 

van een aansprekend repertoire. Aan de 

andere kant beschikt de club over een 

groep jonge gemotiveerde acteurs en 

actrices, die ongetwijfeld de uitdaging 

van eigentijds theater maken aan wil 

gaan. Neem nou Kai Spall, een acteur, 

die alles mee heeft. Naast een meer dan 

gemiddelde uitstraling weet hij altijd het 

uiterste uit zijn rol te halen. Nu speelde 

hij vol overtuiging de opstandige zoon 

Tijm die als Taranis alles heeft losgela-

ten om zijn innerlijk genot te vinden 

in een leefgroep bij Ali Baba. Zoals zijn 

cynische vader Leonard K. Bijsterveld 

deze goeroe karakteriseert. Wim Mol-

leman zette een heel sterke Bijsterveld 

neer die alles heeft gedaan om zijn tuin-

centrum te laten bloeien. Ten koste van 

veel. Moeder Loes probeert tevergeefs 

verbinding te zoeken in het ontwrichte 

gezin, een rol die zeer delicaat door Ina 

van Mourik werd vorm gegeven. Ook 

oma en de ‘wilde’ Marjolein droegen 

hun steentje bij aan de tragikomedie 

’Wilde Marjolein en Tijm’ van Jacques 

Vriens. Met af en toe scherpe humor en 

keiharde oneliners over onder andere 

dementie. Vooral als ‘de beerput van 

Bijsterveld’ open gaat. Gelukkig blijkt 

aan het slot dat Leo van binnen een ge-

woon mens is, met emoties.

Speurgezeur

Met maar liefst negen spelers een vol-

strekt onnozele thriller naspelen lijkt 

veelbelovend. Maar na afloop weet je 

niet wat je moet stamelen na het zien 

van Speurgezeur. Wat zich in 20 minu-

ten voor je ogen afspeelt is inderdaad 

een ‘Anti-Acteer Show’ zoals schrijver 

Michael Green het typeert. Misschien 

inderdaad een oproep tegen het ‘bla-

bla’ gedoe in langdradige toneelstuk-

ken. Als etalagepoppen staat een groep 

op de planken, het doek valt en opent. 

Een decorstuk dreigt om te vallen, een 

souffleur die nadrukkelijk meespeelt, 

een tekst die drie keer wordt herhaald, 

een lijk wordt op de bank gesmeten, 

een duister figuur met zwarte baard. 

Rupert? Alles gaat mis en zo hoort het 

blijkbaar. 

Wisselende toneelervaringen bij DSO

Yara Beeks was nr. 1 

Tijm, Loes en Leo Bijsterveld in debat 

(foto: Douwe van Essen)

Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

I.v.m. Pasen zal het 
Weekblad Wijdemeren 
van woensdag 19 april 
op donderdag 20 april 

verschijnen.
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LOOSDRECHT - Op zondag 2 april overleed 

plotseling Adriaan Doets, hij werd 81 jaar. Hij 

laat zijn vrouw Rijn, zijn twee zoons, schoon-

dochters en kleinkinderen verdrietig maar 

ook dankbaar achter voor de liefde en zorg 

waarmee hij hen omringde. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Doets stond ook wel bekend als ‘de burgemeester 

van Nieuw Loosdrecht’. Niet alleen vanwege de 

fraaie historische boerderij aan de Nieuw Loos-

drechtsedijk, maar vooral door zijn maatschap-

pelijke betrokkenheid. Hij was 30 jaar voorzitter 

van de Loosdrechtse ijsclub ‘De Lange Akker’ 

waarbij hij het jeugdschaatsen op de Vechtse 

Banen in Utrecht op poten zette. Ook voelde 

hij veel voor de geschiedenis van Loosdrecht. 

Hij was heel lang voorzitter van de Historische 

Kring en van de stichting Historisch Erfgoed.  

Adriaan Doets kent met name het Stergebied 

op z’n duimpje. Hij weet wat het is om enerzijds 

de natuur te beschermen en aan de andere kant 

toch een boterham te verdienen in dit agrarische 

gebied. De renovatie van het landgoed Eiken-

rode vond hij een hoogtepunt in zijn strijd voor 

cultuurbehoud.  

In 2001 kreeg de heer Doets voor al zijn verdien-

sten een Koninklijke onderscheiding. In 2009 

werd hem het ereburgerschap van Wijdemeren 

toegekend, een passende manier om als lokale 

overheid waardering en respect te tonen voor 

deze bijzondere en betrokken inwoner. Met de 

dood van boer, schaatser, ruiter en roeier Adri-

aan Doets verliest Wijdemeren een markant 

burger. 

In Memoriam Adriaan Doets 

Madelijn
Lente...

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 vorig jaar 

overleden. Maar na lang zoeken, komt in mei 

pup Jagger haar intrede maken! Ze eet eitjes 

van haar eigen kipjes, wordt ‘s ochtends ge-

wekt door haar eigen haan en rijdt in haar 

vakanties graag te paard door de natuur…

Ik zit in de auto. Het is mooi weer. De zon 

schijnt hartelijk op mijn voorruit. Met veel ge-

doe, vis ik al rijdend, mijn zonnebril uit mijn 

tas. Die heb ik dus heel lang niet gebruikt! 

Poeh. Wat is het warm. Er loopt zweet over 

mijn ruggengraat, er paarlen druppels op mijn 

bovenlip en mijn hoofd is vuurrood. Zo warm 

is het toch ook nog niet? Hooguit twintig gra-

den. Met één hand op het stuur worstel ik me 

uit mijn jas. Dat is iets beter. Maar oeffff wát 

is het nog steeds warm. Ik draai de raampjes 

open, ook die aan de bijrijderskant. En dat 

gaat niet elektrisch. Wat een gedoe maar het 

helpt iets. Mijn haar is verworden tot een soort 

van wildreservaat. Het staat alle kanten op. Na 

zo’n twintig hete minuten zet ik oververhit en 

enigszins verwilderd mijn auto stil. Als ik uit 

wil stappen, zie ik dat de kachel vol open staat. 

En het blowertje óók. Maar de radio stond zó 

hard dat ik dat dus niet gehoord heb. Ergens 

ben ik opgelucht. Het was dus geen opvlieger. 

Ik moet stiekem heel erg om mezelf lachen. 

Af en toe ben ik zo’n doos. Gelukkig niet al 

te vaak.

Ik strijk mijn kleren 

recht. Ruik mezelf 

even onder de oksels 

zonder dat iemand het ziet. Het valt gelukkig 

mee. Ik recht mijn rug en loop het hotel in. In 

de lange donkere gang vis ik mijn sleutels uit 

mijn tas. Allemachtig wat is het hier donker. 

En nergens een lichtknopje te vinden natuur-

lijk. Ik krijg de sleutel niet in het slot. Tjee, 

wat sta ik te klungelen. Op de tast lukt het 

me uiteindelijk het sleutelgat te vinden en de 

sleutel erin te steken. Ik zit inmiddels wel op 

mijn knieën voor de deur. Geen gezicht. Maar 

de deur is open. Eindelijk. Ik zet mijn tas op 

het voeteneind van het bed. Ik loop naar het 

badkamertje om mezelf wat op te frissen. In de 

spiegel boven de wasbak zie ik dat ik mijn zon-

nebril nog op heb….ik schiet weer in de lach. 

Wát een dóós ben ik ook. Nogmaals, gelukkig 

niet al te vaak. Dit was een soort van ‘doorge-

werkte’ fout. Volkomen logisch en te verklaren. 

De winter zit nog in mijn botten. En de klok 

is wel verzet naar zomertijd maar mijn biolo-

gische klok moet nog bijtrekken. Mijn kachel 

is nog niet lager gezet, het klokje in mijn auto 

staat trouwens ook nog op wintertijd en mijn 

zonnebril heb ik heel lang niet op gehad! Ik 

moet gewoon even wennen…

Op de terugweg naar huis valt het me pas op. 

De langzaam groen wordende bomen, de nar-

cissen, de bloeiende paardenstekken, de koei-

en en de lammetjes in de wei en het waterige 

zonnetje aan een strakblauwe lucht… Mijn 

hoofd klaart ineens op en de kou trekt plots 

uit mijn lijf: Lieve mensen HET IS LENTE!!!!!

Madelijn de With; 06- 22 73 21 36; 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl
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Feesten

KORTENHOEF- Op donderdag 27 

april van dit jaar wordt Koning Willem 

Alexander 50 jaar. Reden voor het 

Oranje Comité Kortenhoef om nog 

grootser feest te vieren dan u van 

hen gewend bent. Met drie nieuwe 

onderdelen in het programma: de 

Sing-A-Long van muziekvereniging 

BMOL, de Kop van Jut voor volwas-

senen en er is een demonstratie van 

de plaatselijke turnvereniging ODIS.

 

Oranjepop zaterdag 22 april  

Voorafgaand aan Koningsdag is er op 

zaterdagavond 22 april Oranjepop, al-

weer de 10e editie, vol  muzikaliteit 

met een lokale band op het podium in 

sporthal de Fuik. Om 20.30 uur opent 

DJ Juice. Daarnaast zal DJuice de mu-

ziek verzorgen in de pauzes. 

De Gooise coverband Fusebox, met 

veel Bergse elementen, bestaat uit vijf 

enthousiaste en gedreven muzikan-

ten. Het repertoire van zangers Martin 

Wewer en Lucas Bos, gitaristen Stefan 

Baar en Ron Brandsen en drummer 

Matthijs Snel bestaat vooral uit covers 

met een scherp randje. Van Kane tot 

Lenny Kravitz tot bekende klassiekers 

van U2, Nirvana of The Red Hot Chil-

liPeppers.  De entree van Oranjepop is 

€ 5,00. 

Koningsochtend 

Op donderdag 27 april vieren we ’s Ko-

nings verjaardag. Door het succes van 

vorig jaar zal Koningsdag binnenin 

sporthal de Fuik gevierd worden. Al-

leen bij uitzonderlijk mooi weer zal 

het programma verplaatst worden naar 

buiten. Ouderen/senioren worden dit 

jaar speciaal van harte uitgenodigd om 

aan het (ochtend) programma deel te 

nemen.

Vanaf 8 uur is er Oranje Vrijmarkt 

op het parkeerterrein van sporthal de 

Fuik. Een oude traditie die nooit verlo-

ren zal gaan, is het concert van fanfare 

Amicitia bij de Oude School aan de 

Kortenhoefsedijk. Tussen 8.30 en 9.15 

uur kunt u hen beluisteren. 

De 7de editie van het gratis Koninklijk 

Oranje Ontbijt is compleet met ge-

bakken eieren, koffie, thee en lekkere 

broodjes. Dit jaar gratis aangeboden 

door Albert Heijn Meenthof. Kom ge-

zellig tussen 8.30 en 10.30 uur ontbij-

ten in de Fuik en geniet meteen van de 

opening met een optreden van zang-

groep BlueZ, onder leiding van Eddy 

Willemsen en met  begeleiding van de 

slagwerkgroep van BMOL.

Tussendoor worden om 09.30 uur de 

ballonnen voor de ballonnenwedstrijd 

uitgereikt. Welke ballonnen komt dit 

jaar het verst? De winnaar wordt in mei 

bekend gemaakt.    

Om exact 10.15 uur zal burgemeester 

Smit voor de laatste keer het Korten-

hoefs Oranjefeest openen, 

aansluitend wordt het Wilhelmus ge-

zongen. Pas daarna mogen de ballon-

nen buiten worden opgelaten.

Om 10.45 starten de Kinderspelletjes 

in de Fuik. Ingedeeld op leeftijd, van 4 

tot en met 6 jaar en van 7 tot en met 11 

jaar. Aan het einde van de spelletjes zul-

len er prijzen uitgereikt worden. 

In de zaal ernaast is het Zaalvoetbal-

toernooi voor jongens en meisjes van 

groep 3 t/m 8 van de basisschool. Door 

het Oranje Comité wordt om 11 uur 

een oranjebittertje aangeboden aan 

iedereen boven de 18 jaar. Daarnaast 

worden er ook oranjesoezen uitge-

deeld, beschikbaar gesteld door Bakker 

Jeroen. Nieuw dit jaar is om 12.00 uur 

de demonstratie van gymnastiekver-

eniging ODIS. Geniet van de koprollen, 

salto’s en flikflakken op de trampoline.  

 

Koningsmiddag

De middag van Koningsdag zal in het 

teken staan van live-muziek en spel-

letjes voor jong en oud. Om 13 uur 

starten de Oranje Games. Met dit jaar 

nog meer attributen. Waaronder een 

Happende Haai, een stormbaan en een 

reuzenglijbaan. 

De Kinderbingo start om 13.30 uur. 

Geloof het of niet, ook kinderen hou-

den van bingo. Die zal plaatsvinden in 

de ruimte boven/achter de Fuik, in de 

sportruimte van Buro Sport. 

Nieuw! BMOL Sing-A-Long. Dit jaar 

organiseert BMOL vanaf 14.00 uur een 

Sing-A-Long op het poppodium in de 

Fuik tijdens de pauzes van de muzie-

koptredens. Er zullen bekende hits ge-

speeld worden, maar meezingen wordt 

gestimuleerd. U zingt en BMOL maakt 

de muziek. Om u te helpen zullen de 

teksten op papier worden uitgedeeld. 

Ook Nieuw! In de pauzes van de live-

optredens zal er een Kop van Jut- com-

petitie zijn voor volwassenen. Je kunt 

tussendoor ook even je spierballen 

trainen. 

Er zijn maar liefst drie live bands. Om 

13 uur kun je getuige zijn van het aller-

eerste optreden van de jongerenband 

Devisie, met Kevin van de Burg op bas. 

Om 14.45 uur speelt de De Drie Dor-

Oranjefeest Kortenhoef, meer voor jong&oud 

pen Jam Band met bekende namen als Ro-

nald Welgemoed en Marc La Chapelle. En 

afsluitend vanaf 16.00 uur Recovery, een 

spektakel met zangeres Jorien van Engen 

en sologitarist Edwin Knoop

Sponsors & vrijwilligers bedankt 

Zonder sponsors en vrijwilligers zou het 

niet mogelijk zijn om zo’n gevarieerd en ge-

vuld programma neer te zetten. Het Oranje 

Comité wil dan ook alle sponsors en vrij-

willigers bedanken die de activiteiten heb-

ben mogelijk gemaakt. 

Meer info: www.oranjecomitekortenhoef.

nl. Voor vragen kunt u mailen: oranjecomi-

tekortenhoef@hotmail.com. Of bezoek op 

Facebook ´Oranje Comite Kortenhoef´. 

 

NEDERHORST DEN BERG - Ieder jaar 

staat de laatste week van april in 

Nederhorst den Berg in het teken 

van het Lentespektakel. Een week 

met kermis en veel activiteiten. Dit 

jaar heeft de organisatie weer veel 

energie gestoken in een program-

ma dat voor jong en oud veel biedt 

tussen 21 en 28 april.

Tijdens deze dagen staan de ker-

misattracties opgesteld op het Willie 

Dasplein en verrijst een feesttent op 

de parkeerplaats tegenover het Spieg-

helhuys. Dit is de centrale locatie van 

veel activiteiten – enkele hoogtepunten 

daarvan zijn op vrijdag 21 april een 

optreden van Dansstudio Van Harten 

en in de avond Fusebox; een dag later 

in de middag het sfeervolle Beauty- en 

Lifestyle Evenement en in de vroege 

avond kinderdisco en kinderbingo, 

gevolgd door de Hollandse avond met 

medewerking van Gooise artiesten. 

Dat brengt zeker een goede sfeer!

Op de zondagmorgen houden de ker-

ken samen om 11.00 uur een kerk-

dienst in de tent op de Voorstraat 

waar om 14.00 uur SportLokaal een 

bootcamp geeft waaraan iedereen kan 

deelnemen. Liefhebbers van het ‘oude 

Nederhorst den Berg’ kunnen oude 

foto’s van het dorp zien tijdens de bea-

mershow om 15.00 uur in de feesttent. 

Kunt u niet op zondag? Dan is er ook 

gelegenheid op maandag-, dinsdag- 

en woensdagavonden van 19.00-21.00 

uur. Op die avonden zijn om 19.30 uur 

op verschillende locaties dammen, kla-

verjassen, sjoelen en de Koningsbingo. 

Koningsdag

Hoogtepunt is Koningsdag die voor de 

kinderen vroeg start met de Kinder-

vrijmarkt en later kunnen ze meedoen 

aan het fietsen versieren en de optocht 

met versierde kinderfietsen. Een kof-

fieconcert met Crescendo, het kof-

fieuurtje met oranjebitter zorgen voor 

het Koninklijke sfeertje en de hele dag 

is het gezellig snuffelen en kopen bij de 

braderie. In de middag is er muziek van 

Ritmo Ahi en Jammpurrr. Een dag later 

sluit het festijn (en de kermis) en is er 

darten in het Sportcafé.

Loterij

Om dit alles te realiseren is natuurlijk 

ook geld nodig. Veel ondernemers uit 

het dorp dragen al bij als sponsor. In 

de week na Pasen kunt u loten kopen 

– die ook als kortingsbon bij onder-

nemers kunnen worden gebruikt – en 

Veel Lentespektakel voor jong en oud
waarmee u weer veel leuke prijzen kunt 

winnen. Het Lentespektakel komt daarvoor 

bij u langs de deur. Alle details over het 

Lentespektakel vindt u op de website www.

lentespektakel.nl en op de Zomerspektakel 

Facebookpagina. Houd die ook in de gaten 

voor de laatste ontwikkelingen!

Reumafonds € 2518,98 
in Kortenhoef 
Het Reumafonds bedankt alle collec-

tanten, comitéleden en bewoners in 

Kortenhoef voor hun grote inzet en 

bijdrage aan de landelijke collecteweek. 

Tijdens de collecte van 13 t/m 18 maart 

is in Kortenhoef in totaal 2518,98 euro 

opgehaald. Met deze donaties finan-

ciert het Reumafonds wetenschappe-

lijk onderzoek om reuma te bestrijden. 

We zijn blij met iedere gift die hieraan 

bijdraagt. Bankrekeningnr: NL86RA-

BO0123040000, Amsterdam. www.reu-

mafonds.nl
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De mooiste bloemen worden als eerste geplukt 

 

Geschokt en verdrietig zijn wij door het 
plotselinge overlijden van onze collega- 
ondernemer    

Lya Moen 

 

Wij wensen Dick, Lisa, Amber, Thea en familie 
veel sterkte toe met het verwerken van dit 
grote verlies. 

 

Winkeliers en horeca 
Nederhorst den Berg 

Familieberichten

Hervormde gemeente ’s-Graveland; 

Noordereinde 14 , www.hervormdege-

meentesgraveland.nl; Stalpaertstichting: 

www.danielstalpaert.nl; Kerkdienst: elke 

zondag om 10 uur; Dominee: Geert van 

Meijeren; dominee@hervormdegemeentes-

graveland.nl; 035-6560598.

Het wordt Pasen! Christenen geloven dat de 

dood en opstanding van Jezus Christus de we-

reld veranderde. God handelt in hem en op een 

of andere manier is er iets fundamenteels ver-

anderd in de wereld dankzij Jezus. De machten 

van zonde, kwaad en dood zijn door Pasen op 

een fundamentele wijze vernietigd. Natuur-

lijk lijken die machten net zo 

krachtig als ooit, dat zien we 

op tv en dat ervaren we in ons-

zelf. Maar christenen geloven 

dat het als het ware ‘slechts’ 

stuiptrekkingen zijn, bij tijd 

en wijle gruwelijke stuiptrek-

kingen van een wild om zich 

heen slaand monster, maar een 

monster dat ten diepste versla-

gen is. Het diepste van deze ge-

broken wereld - zonde, kwaad 

en dood- stort zich op Jezus en 

hij sterft. Maar hij wordt door 

God opgewekt uit de dood. Zo 

is hij getuige en onderstreping 

van wat uiteindelijk de dienst uitmaakt en zal 

uitmaken in deze wereld, nl. Gods goedheid, 

vrede en recht. Goedheid, vrede en recht, het 

zijn de fundamenten van Gods wereld en het 

leven, en al het andere is gedoemd te verdwij-

nen. En daarom zijn ook onze inspanningen 

voor het goede niet tevergeefs, omdat ze aan-

sluiten bij hoe het werkelijk is. 

Geen makkelijk geloof en het vergt lange adem, 

zeker als vreselijke dingen je overkomen en als 

we zien hoe het anderen dichtbij of ver weg 

overkomt.  Daarom zoeken christenen elkaar 

op, om te lezen uit de bijbel en te horen: de Heer 

is opgestaan! De hoop doortrekt je bestaan. Van 

harte welkom om dit mee te vieren in de kerk.

PKN Nieuws april

De rechter heeft uitspraak 

gedaan in de erfeniskwestie 

rond de Kortenhoefse miljo-

nair Arend Broekhuis. 

Die overleed in 2013 en liet 

in zijn testament 12,2 miljoen 

aan zowel De Zonnebloem als 

aan het Leger des Heils. Dit 

tot verdriet van zijn weduwe 

en drie stiefdochters. Die kre-

gen het vruchtgebruik van de 

villa en een aantal legaten. De 

familie ging naar de rechter, 

omdat de filantroop, volgens 

hen, bij het wijzigen van het 

testament niet wilsbekwaam 

was. De rechter oordeelde dat 

de heer Broekhuis geestelijk 

niets mankeerde en dat er dus 

terecht geld was overgemaakt 

naar beide goede doelen. De 

familie gaat in ho-

ger beroep. 

Wel dement

Bij de wijziging 

van het testament 

in 2012 twijfelde 

de notaris die de 

hulp inriep van de 

Hilversumse psy-

chiater Abraham Querido. Die 

concludeerde dat er niets mis 

was met de man. De weduwe 

klaagde bij het Tuchtcollege 

voor de Gezondheidszorg over 

Querido. Querido heeft onvol-

doende onderzocht hoe het 

met Broekhuis ging, stelt het 

Tuchtcollege. De rechtbank 

kende de uitspraak van het 

Tuchtcollege niet. Professor 

Scheltens, neuroloog, zei bij de 

rechter dat Broekhuis wel de-

gelijk dement was en niet be-

sefte wat de gevolgen van zijn 

handelingen waren. Dat zou 

volgens de advocaat van de 

weduwe doorslaggevend kun-

nen zijn in een hoger beroep, 

nu de waarde van Querido’s 

getuigenis in twijfel is getrok-

ken. 

Erfenis naar 
goede doelen

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 € 0,49 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,65 per mm per ko-
lom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Adverteren: 
www.weekbladwijdemeren.nl



Wijdemeren
informeren

Houd uw hond
aan de lijn

Dat is niet alleen verplicht,

het voorkomt ook ergernis

en angst bij mensen die

niet van honden houden.

  Open overleg herindeling 
  Gooi en Vechtstreek gestart  

   12 april 2017   

Kort

>   Opening gemeentehuis

In april en mei is het gemeentehuis op 

de volgende dagen gesloten:

- Vrijdag 14 april (Goede vrijdag)

- Maandag 17 april (Pasen)

- Donderdag 27 april (Koningsdag) 

- Vrijdag 28 april

- Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)

- Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)

- Vrijdag 26 mei 

Op dinsdagavond 18 april en donder-

dagavond 20 april is het gemeentehuis 

extra geopend van 16:30 tot 19:00 uur. 

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak 

maken via 14 035.   

>    Vraag nu nog subsidie

Wie nog subsidie wil aanvragen voor 

twee isolatiemaatregelen aan zijn wo-

ning moet snel zijn. Naar verwachting 

is de subsidie binnen vier weken op. 

Het indienen van een aanvraag kan via 

www.mijn.rvo.nl. Doe uw aanvraag zo 

snel mogelijk en let op dat hij volledig 

en correct is ingevuld. 

>    Enquête wonen 

Wat is uw woonsituatie? En hoe er-

vaart u wonen in Wijdemeren? Samen 

met andere gemeenten in de Gooi en 

Vechtstreek en de regio Amsterdam 

doet Wijdemeren mee aan een 

woonenquête. Zo bepalen we samen 

wat nodig is op de woningmarkt. 

De vragenlijst is steekproefsgewijs 

verspreid. Heeft u hem ontvangen? 

Doe dan snel mee en win één van de 

tien iPads Air 2.  

>    Standplaats markt

Op het Plein in Nederhorst den Berg 

is een vaste standplaats beschikbaar 

voor de zaterdag (ochtend en middag). 

Op het Plein staat op zaterdag ook een 

kaashandel. Geïnteresseerden kunnen 

tot en met 10 mei 2017 een 

vergunningaanvraag indienen. 

Bij meer dan één aanvraag wordt er 

geloot om de standplaats. Het beleid, 

de procedure en de tarieven vindt u op 

www.wijdemeren.nl/standplaats.

Offi  ciële
bekendmakingen

In februari heeft de provincie 
aangegeven een herindelings-
procedure voor de Gooi en 
Vechtstreek te willen starten. 
Komende periode spreekt 
gedeputeerde Jack van der Hoek 
de colleges en de gemeenteraden 
van de gemeenten in de regio.

Naar aanleiding van het vorig jaar gehou-

den bestuurskrachtonderzoek van Deloitte 

wordt gesteld dat de bestuurskracht van 

Wijdemeren en Weesp en van de regio als 

geheel onvoldoende is. Om de regio krach-

tiger te maken en de lokale bestuurskracht 

te versterken wil de provincie op termijn 

komen tot maximaal drie gemeenten in 

de regio. Komende maanden kunnen de 

gemeenten zelf met plannen komen om dit 

te bereiken. Op 15 maart spraken de gede-

puteerde en het college van Wijdemeren 

over dit onderwerp. Het gespreksverslag 

vindt u op: www.noord-holland.nl (klik op 

‘bestuur’ en vervolgens op ‘regionale be-

stuurskracht’). 

Bepalen standpunt
De raad van Wijdemeren heeft in november 

bij de provincie aangegeven dat zij, zolang 

het kan, een zelfstandige gemeente wil blij-

ven en met andere gemeenten in gesprek 

gaat over samenwerking. Onafhankelijk 

bureau Rijnconsult is daarop gevraagd de 

sterke en de zwakke punten van de organi-

satie in beeld te brengen, aan te geven waar 

de gemeente staat en welke mogelijkheden 

er zijn voor samenwerking. Dit rapport is 

bijna gereed en wordt woensdagavond 3 

mei besproken door de gemeenteraad. Op 

donderdag 11 mei is er een extra raadsver-

gadering. Dan spreekt de gemeenteraad 

met gedeputeerde Jack van der Hoek over 

de aangekondigde herindeling. Op 16 mei 

volgt de behandeling in de commissie 

Bestuur en Middelen. Op 1 juni neemt de 

raad een besluit.

Werkzaamheden
Zuidereinde

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

#mooiWijdemeren
@rikkedakin_photography

Na bijna zeven jaar neemt 
burgemeester Martijn Smit op 
vrijdag 12 mei 2017 afscheid van 
de gemeente Wijdemeren. 

Burgemeester Smit is op donderdag 30 

maart voorgedragen als de nieuwe burge-

meester van Beverwijk. Zijn installatie vindt 

naar verwachting half mei plaats.

Van harte welkom
Inwoners, ondernemers en anderen die 

hem persoonlijk de hand willen schudden 

nodigen we van harte uit voor de af-

scheidsreceptie op 12 mei. Deze receptie is 

van 16:00 tot 18:00 uur. De locatie maken 

we zo snel mogelijk bekend.  

Afscheid burgemeester Smit  



De herinrichting van het Zuider-
einde in ’s-Graveland is begonnen. 
Werkzaamheden vinden plaats van 
de Zuidersluis tot de 
J.H. Burgerlaan en duren tot 
4 augustus. Het werk is opgedeeld 
in verschillende fases. In iedere 
fase is een ander deel van de weg 
afgesloten.

Het asfalt, de parkeervakken, de trottoirs en 

de openbare verlichting worden vernieuwd. 

Ook voeren we reparaties uit aan het riool. 

Bestemmingsverkeer
Tijdens de werkzaamheden is iedere keer 

een ander deel van het Zuidereinde afge-

sloten. Dit heeft gevolgen voor de omlei-

dingsroute voor het bestemmingsverkeer. 

De planning voor de werkzaamheden:

-  Week 14-16: Zuidereinde 190 t/m 214 

afgesloten

- Week 17: Zuidereinde 216 t/m 218 

 afgesloten

- Week 18-19: Zuidereinde 220 t/m 246   

 afgesloten

- Week 20-22: Zuidereinde 248 t/m 268   

 afgesloten

- Week 23-26: Kruising Zuidersluisbrug   

 afgesloten

Uiteraard kunnen er gedurende de 

werkzaamheden wijzigingen optreden 

in de planning. Kijk regelmatig op 

www.wijdemeren.nl/wegafsluitingen 

voor de laatste informatie.

Doorgaand verkeer
Voor het doorgaande gemotoriseerde 

verkeer is het Zuidereinde de gehele pe-

riode afgesloten. Omrijden kan via de 

Leeuwenlaan, de ’s-Gravelandseweg, de 

Geert van Mesdagweg, de Vreelandseweg 

en de N201. Woningen ter hoogte van de 

herinrichting blijven te voet bereikbaar. De 

sportverenigingen blijven te allen tijde be-

reikbaar via het Kininelaantje. 

>   Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
-  Arnoud Voetlaan16 bouwnummer 10: plaatsen 

dakkapel (31.03.17)

- Arnoud Voetlaan 9: plaatsen dakkapel (28.03.17) 

Breukeleveen
- Herenweg 2b: plaatsen brug (31.03.17)

- Herenweg 42: bouwen woning (30.03.17)

- Herenweg 42: bouwen botenhuis (04.04.17)

’s-Graveland
-  Noordereinde 60: Driedaags festival op 21, 22 en 23 juli 

2017 (03.04.17)

-  Sectie B 1961: herstellen laagveen natuurgebieden 

(30.03.17)

Kortenhoef
- Kerklaan 53: breken tussenmuur (24.03.17)

-  Kortenhoefsedijk 79: realiseren bed- en breakfast 

(27.03.17)

- Kortenhoefsedijk 80: vervangen brug (02.04.17)

-  Kortenhoefsedijk 99: plaatsen tijdelijke units (03.04.17)

- Oranjeweg 13: maken uitweg (01.04.17)

Loosdrecht
-  Eikenlaan 46: bouwen schuur en realiseren oprit 

(27.03.17)

-  ’s-Gravelandsevaartweg 3: plaatsen bijgebouwen t.b.v. 

bed- en breakfast (03.04.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 48: plaatsen insteekhaven 

(27.03.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 52 a t/m d: vestigen administra-

tiekantoor (02.03.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 86: wijzigen bijgebouw 

(30.03.17)

-  Sectie E 1437, 1436 en 1435: plaatsen beschoeiing 

(27.03.17) 

Nederhorst den Berg
-  Jan Josephsz van Goyenstraat 8: plaatsen dakkapel 

(29.03.17)

-  Middenweg 20: moderniseren poldergemaal (03.04.17)

- Venenburg 14: plaatsen dakkapel (05.04.17)

-  Vreelandseweg 26 kavel 1: wijzigen verleende vergun-

ning (17.03.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>   Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Arnoud Voetlaan 9: plaatsen dakkapel (30.03.17)

-  Arnoud Voetlaan 16 bouwnummer 10: plaatsen 

dakkapel (05.04.17

Breukeleveen
- Herenweg 12a: plaatsen botenstalling (31.03.17)

Kortenhoef
- Hoflaan 9: plaatsen dakkapel (23.03.17)

- Kerklaan 53: breken tussenmuur (04.04.17)

- Rozenhof 13: plaatsen dakkapellen (23.03.17)

Loosdrecht
-  Alewijnlaan 30: betrekken inpandige balkon bij woning 

en vervangen kozijnen (30.03.17)

-  ’t BreukeleveensMeentje 8f: bouwen recreatiewoning 

(24.03.17)

- Eikenlaan 25:  plaatsen dakkapel (28.03.17)

- Nootweg 95: plaatsen dakkapel (24.03.17)

-  Rading, voorheen Knorr terrein: bouwen 20 apparte-

menten (28.03.17) 

- Van Dorenwerdestraat 13: maken uitweg (06.04.17) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Horndijk 27: aanbrengen beschoeiing en brug

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212C 02: plaatsen schuur 

-  Oud-Loosdrechtsedijk 4: plaatsen afgesloten buiten-

bergruimte 

-  Rading, voorheen Knorr terrein: bouwen 33 apparte-

menten 

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 8: bouwen woning met bijgebouw 

>   Gewijzigde vaststelling 
 bestemmingsplan ’t Laantje 1  
 in Nieuw-Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

ingevolge artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening 

juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 

maart 2017 het bestemmingsplan ’t Laantje 1 gewijzigd 

heeft vastgesteld.

Het plan behelst de bouw van in totaal drie vrijstaande 

woningen onder gelijktijdige sloop van alle bestaande 

bebouwing.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld met betrekking tot de toelichting. De regels 

en de verbeelding zijn ongewijzigd. 

Aftrap Koningsdagfestiviteiten 

Wijdemeren
informeren

Op donderdag 27 april opent 
burgemeester Smit traditiegetrouw 
Koningsdag in het gemeentehuis. 
U bent van harte welkom! 

Burgemeester en wethouders hopen 

inwoners, instellingen en bedrijven te 

ontmoeten. 

Decorandi van harte welkom
Bijzonder welkom zijn de gedecoreerden; 

de inwoners die zich in de afgelopen jaren 

op bijzondere manier vrijwillig voor de 

samenleving hebben ingezet en daar een 

Koninklijke Onderscheiding voor hebben 

ontvangen. Vanaf 9.00 uur ontvangen 

wij u graag met koffie, thee en een 

oranjetraktatie in het gemeentehuis, 

Rading 1 in Loosdrecht. U hoeft zich 

niet aan te melden.

Offi  ciële bekendmakingen 12 april 2017

Bouwen en wonen

Werkzaamheden Zuidereinde

“Eén buurvrouw is spontaan 
begonnen met het planten 

van vrolijke struiken”, 
vertelt Mary Montanus over het 
Appelboomproject van deze 
maand: de prachtige Englisch 
cottage gardens in Kortenhoef. 

Zelf was Mary ook bezig met het onder-

houden en verfraaien van het groen rond-

om hun huis. “Toen mannen van de ge-

meente kwamen schoffelen, besefte ik me 

dat we het onderhoud misschien officieel 

konden overnemen. Dat kon gelukkig.” De 

buurvrouw is inmiddels overleden en het 

perkje is helemaal omgetoverd. Haar ap-

pelboom is bewaard gebleven. “Een eerbe-

toon. En ook symbolisch voor dit platform.”

Openbare kunst
Mary en haar man Frans zijn verwoede 

tuiniers. Zij hebben drie plantsoenen in 

onderhoud: “We hebben ze omgevormd 

tot English cottage gardens, bloemrijk en 

vol kleur. Elke dag werken we wel een paar 

uur in de tuinen. Het is zo leuk om te doen. 

Eigenlijk maken we een soort openbare 

kunst.”

Inspiratie voor de buurt
Veel buiten zijn leidt tot leuke gesprek-

ken met buurtgenoten, die erg te spreken 

zijn over de uitstraling van hun straat. “Dit 

project heeft ook een sociale functie. Je 

spreekt andere mensen en buren komen 

spontaan helpen. Blijkbaar inspireren we 

anderen. Verderop in de straat zijn ook een 

aantal plantsoenen overgenomen”, glim-

lacht Mary. 

Cottage gardens in Kortenhoef



Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij beho-

rende stukken liggen vanaf 13 april 2017 gedurende zes 

weken ter inzage. U kunt het plan inzien via onze website 

www.wijdemeren.nl/terinzage, via www.ruimtelijke-

plannen.nl en in het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) aan 

de Rading 1 in Loosdrecht.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 

gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan 

kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 

dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van 

terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep 

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde 

termijn beroep instellen tegen de door de raad bij de 

vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een ver-

zoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 

en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 

de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-

stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 

ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 

in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

de heer H.J.W. van Emmerik van de afdeling ruimtelijke 

ontwikkeling die telefonisch bereikbaar is onder nummer 

(035) 65 59 444.

>   Vaststelling bestemmingsplan 
Kerktuin te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

ingevolge artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening 

juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 

maart 2017 het bestemmingsplan Kerktuin te Kortenhoef 

ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan behelst de bouw van in totaal vier woningen in 

het oostelijk deel van de kerktuin van de Sint Antonius 

van Padua parochie te Kortenhoef. Dit deel van het 

perceel Kerklaan 24 te Kortenhoef is nu in gebruik als 

tuin bij de kerk en pastoriewoning

Stukken ter inzage en beroep
Zie voor ‘Stukken ter inzage’ en ‘Beroep’ onder 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ’t Laantje 1 in 

Nieuw-Loosdrecht. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

mevrouw  A. van Dekken of de heer H.J.W. van Emmerik 

van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling die telefonisch 

bereikbaar zijn onder nummer (035) 65 59 440/444.

>   Bekendmaking wet 
 geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

(gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet bestuurs-

recht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het 

volgende bekend: In procedure is het vast te stellen 

bestemmingsplan Kerktuin, Kortenhoef.

Dit bestemmingsplan richt zich op de bouw van vier wo-

ningen in de tuin van de parochie van de Sint Antonius 

van Padua aan de Kerklaan 24. Het plangebied bevindt 

zich binnen de wettelijke geluidszone van de Kerklaan. 

Drie van de vier woningen die in het bestemmingsplan 

mogelijk worden gemaakt zullen vanwege het verkeer 

op de Kerklaan een hogere geluidsbelasting ondervin-

den dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet 

overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben op 7 oktober 2016 

overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in 

ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden 

vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 3 no-

vember 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de 

ontwerpbeschikking.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de 

betreffende hogere waarden definitief vast te stellen.

Stukken ter inzage  
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen 

vanaf 13 april 2017 gedurende zes weken gezamenlijk 

met het bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken 

inzien in het gemeentehuis, Rading 1 te Loosdrecht, 

geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Desge-

wenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven 

op het besluit. U kunt hiervoor een afspraak maken met 

dhr. H. van Emmerik, te bereiken via telefoonnummer 

(035) 65 59 444.

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschik-

king kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in com-

binatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening. 

Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de dag 

dat de vaststelling van het bestemmingsplan Kerktuin, 

Kortenhoef is bekend gemaakt.

Wie kunnen in beroep gaan 
tegen het vaststellen van de 
hogere waarden?
Beroep kan worden ingesteld door:

-  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen het ontwerp van de beschikking;

-  de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht 

over het ontwerp van de beschikking;

-  belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigin-

gen in de definitieve beschikking ten opzichte van de 

ontwerpbeschikking;

-  belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan 

worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben 

ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad 

van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van uw 

beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van 

deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer 

(070) 42 64 426.

>   Verleende vergunningen/

 ontheffingen APV en 

 Bijzondere Wetten

Kortenhoef
-  Oranje Comité Kortenhoef/’s-Graveland, Oranjepop in 

De Fuik op 22 april, Viering Konigsdag in/bij De Fuik op 

27 april en Dodenherdenking op Van Heumenhof op 4 

mei 2017 (11.04.17)

-  Muziekvereniging Amicitia, Moleneind en Kortenhoef-

sedijk, optocht en kort concert bij Oude School op 27 

april 2017 (11.04.17)

Loosdrecht
-  Stichting Sloep, Nieuw-Loosdrechtsedijk 6 (weiland), 

Feestweek Loosdrecht van 27 april t/m 5 mei.

Nederhorst den Berg
-  Stichting Nederhorst den Berg Actief, Voorstraat, 

Lentespektakel van 21 t/m 28 april.

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzendda-

tum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij clus-

ter Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen 

deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele   

 festiviteiten

’s-Graveland
- Café Zomerlust, Zuidereinde 2, op 13 mei 2017

Loosdrecht
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, op 6 

mei 2017

Nederhorst den Berg
- Voetbalvereniging Nederhorst, Platanenlaan 1, op 21, 

22, 23 en 24 september 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>   Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten

Loosdrecht
-  J.C. Oussoren, Berkenlaan 19-31, straat-BBQ op 2 

september 2017

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>   Aangevraagde vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzon-

dere Wetten

Loosdrecht
-  Heijmans Vastgoed BV, Passantenhaven en Grootzeil, 

Hiswa Loosdrecht op 19 en 20 mei 2017

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij cluster 

Vergunningen). Belanghebbenden kunnen eventuele 

bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig 

doet, kunnen uw bedenkingen nog meegewogen 

worden in de besluitvorming.

>   Tijdelijke verkeersmaatregel

Loosdrecht
Houd van maandag 18 april tot en met woensdag 3 

mei 2017 rekening met minder parkeerruimte op  het 

parkeerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met 

het plaatsen van 30 woonwagens van de exploitanten 

van de kermis in Hilversum.

>   Voornemen ambtshalve 

uitschrijving uit de Basisregis-

tratie personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 

Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 

hun verhuizing door te geven en inlichtingen te ver-

strekken. Van onderstaande personen hebben wij geen 

aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 

2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester 

en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te 

wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 

tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 

publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 

door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

-  M. Fijalkowski, geboren 25 maart 1978, uit te schrijven 

per 24 maart 2017 naar Land Onbekend

-  J. Fijalkowski, geboren 3 juni 2002, uit te schrijven per 

24 maart 2017 naar Land Onbekend.

-  A.A. Jackiewicz, geboren 27 augustus 1979, uit te 

schrijven per 24 maart 2017 naar Land Onbekend.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 

Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl

>   Nieuwe namen openbare 

ruimte

Op 28 maart 2017 hebben burgemeester en wethouders 

besloten om de naamgeving aan openbare ruimte toe te 

kennen voor het bouwplan Erve Knorr in Loosdrecht. 

Voor de naamgeving kiest het college voor de categorie 

persoonsnamen. De Carl Heinrich Knorrlaan verwijst 

naar de oprichter van de Knorr-fabriek (1800-1875). 

Hierdoor blijft het verleden van de voormalige Knorr-fa-

briek in deze straatnaam voortbestaan. Een tweede 

straatnaam wordt de Dirk Smorenberglaan. Smorenberg 

(1883-1960) was een bekend  kunstschilder die zich in 

1924 in Oud-Loosdrecht vestigde. Hij schilderde in de 

stijl van de Art-deco figuren, bloemen en vooral decora-

tieve landschappen en waterlelies, waarvoor hij inspiratie 

opdeed in het waterrijke Loosdrecht (29.03.17)

U kunt binnen zes weken na de verzenddatum (tussen 

haakjes) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders.

>   Aanbesteding gladheidsbe-

strijding

De gemeente Wijdemeren houdt een Europese aanbe-

steding voor het uitvoeren van de gladheidsbestrijding. 

De aanbesteding is op 4 april 2017 gepubliceerd op 

www.tenderned.nl. De sluitingsdatum voor het digitaal - 

via TenderNed - indienen van offertes is maandag 29 mei 

2017 vóór 10.00 uur. 

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks vanaf deze 

site te downloaden. 

>   Vrijgekomen vaste 

 standplaatsen

Op het Plein aan de Voorstraat in Nederhorst den Berg 

is een vaste standplaats vrijgekomen voor de zaterdag 

(ochtend en middag). 

Wij stellen belangstellenden hierbij in de gelegenheid 

om tot en met 10 mei 2017 een vergunningaanvraag in 

te dienen voor deze standplaats. De andere standplaats 

op zaterdag wordt ingenomen door een kaashandel. 

U dient een aanvraag in met het daarvoor bestemde 

aanvraagformulier. Dat stuurt u volledig ingevuld 

en ondertekend en met de gevraagde documenten 

naar: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Bij meerdere 

aanvragen zal de standplaats worden vergund door 

middel van loting. 

U vindt het aanvraagformulier op www.wijdemeren.nl/

standplaats. Daar vindt u ook het beleid, de te volgen 

procedure, tarieven en een overzicht van de reeds 

ingenomen plaatsen en hun branche. 

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

Festiviteiten

Verkeer

Offi  ciële bekendmakingen 12 april 2017

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 
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 Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
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 verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Persoonsregistratie

Overig
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WIJDEMEREN - Rabobank Gooi en 

Vechtstreek deelde donderdag-

avond 6 april tijdens een feestelijke 

uitreikingsavond bedragen uit aan 

alle deelnemers van de Rabobank 

Clubkas Campagne. In totaal ver-

deelde de bank € 79.352,56 onder 

96 clubs. 

Tijdens de uitreikingsavond van de 

Rabobank Clubkas Campagne in Par-

tycentrum ’t Zand in Maarssen is be-

kend gemaakt hoeveel stemmen elke 

club heeft ontvangen en welke bedra-

gen zij hiermee verdiend hebben voor 

het realiseren van hun vooraf opge-

geven doelen. De cheques werden per 

regio uitgereikt: Gooise Meren, Laren-

Blaricum, Huizen, Hilversum, Stichtse 

Vecht/Westbroek/Hollandsche Rading 

en Wijdemeren. 

Iedereen is winnaar

De zaal zat vol benieuwde vertegen-

woordigers van verenigingen en stich-

tingen. Uiteindelijk was iedereen win-

naar, zoals directievoorzitter Johan 

Drost benadrukte. Per regio werd ook 

een Originaliteitsprijs uitgereikt. De 

totale uitslag is te vinden via www.ra-

bobank.nl/gvs  

Een aandeel in elkaar

Rabobank Gooi en Vechtstreek besloot 

eind vorig jaar tot het inzetten van de 

Rabobank Clubkas Campagne. De be-

langrijkste spelregels: elke club uit de 

regio die bankiert bij Rabobank kon 

zich tot eind februari aanmelden. Ver-

volgens konden de leden van de Rabo-

bank van 7 tot en met 22 maart hun 

stem uitbrengen op de deelnemende 

clubs die zij een warm hart toedragen. 

Rabobank Gooi en Vechtstreek 
verdeelt € 79.352,56 

Elke stem is geld waard. Op deze manier 

kunnen clubs die klant zijn van de Rabo-

bank activiteiten realiseren die de leefbaar-

heid van de kernen ten goede komen en 

kan ieder lid van de Rabobank een aandeel 

hebben in het leven van een ander. 

Vrijwilligers

De Wijdemeerse verenigingen

NOORD-HOLLAND- Net als andere 

jaren stelt de provincie Noord-Hol-

land via Landschap Noord-Holland 

geld beschikbaar om het landschap 

te verfraaien en een aantal bedreigde 

planten en dieren te beschermen. Het 

gaat om de Landschapselementenre-

geling (LER) en de Soortenregeling. Er 

is geld voor veel goede projectideeën.

De aard van het Noord-Hollandse 

landschap is per streek verschillend. 

Afhankelijk van de regio wordt het 

karakter bepaald door hagen, knot-

wilgen, boomgaarden, rietkragen, 

hooiland, duinrellen, hakhoutbosjes 

en windsingels. Iedereen die iets aan 

herstel, aanleg of het wegwerken van 

achterstallig onderhoud wil doen, kan 

een aanvraag indienen, maar alleen 

voor het buitengebied in de provincie. 

Bedreigde soorten

De provincie Noord-Holland biedt 

ook financiële steun 

om kwetsbare planten 

en dieren te helpen. Zo 

is er geld om wilde bijen waaronder 

hommels te helpen. Ook een ijsvogel-

wand, broedgelegenheid voor zwalu-

wen en een broeihoop voor ringslan-

gen kunnen bijvoorbeeld aangevraagd 

worden. Dit jaar zijn twee nieuwe 

soorten aan de lijst toegevoegd: tapuit 

en argusvlinder.

Beide regelingen staan open voor par-

ticuliere grondeigenaren, agrariërs, 

Geld voor landschap en bedreigde soorten

Brand in seksclub geblust
NEDERHORST DEN BERG- De 

brandweerpost Nederhorst 

den Berg blinkt uit in acti-

viteiten om de manschap-

pen scherp te houden. Vaak 

met de nodige creativiteit. 

Zo organiseerde de post op 

zaterdag 1 april brandweer-

wedstrijden waar spuitgas-

ten van maar liefst 18 brand-

weerposten aan mee deden.

Op de TS-HD- baan ging het 

om een pittig alarm, er was 

brand uitgebroken in seksclub 

‘De Natte Straalpijp’ aan de 

Voorstraat. Bij deze uitrukken 

gaat het altijd om ‘HD’ hoge 

druk, er moet dus sowieso ge-

spoten worden. 

Het voormalige gemeentehuis 

was omgetoverd tot een luxe 

relaxhome, een illegaal bordeel 

compleet met dames van lichte 

zeden, souteneurs en uiteraard 

klanten. Van wie sommigen 

poedelnaakt werden gered 

door de hulpverleners. Dat er 

acteertalent schuilt onder de 

Bergse brandweerlieden werd 

nog eens duidelijk uit de fraaie 

fotoserie van Remco Jakma. 

Ook aan de Eilandseweg werd 

hard geoefend, op de 112-baan. 

Er was een ontsnapte koe, met 

slachtoffers. Plus een brand 

uitgebroken en tot overmaat 

van ramp kwam een man met 

zijn been in de versnipperaar. 

De ellende kon niet op. Geluk-

kig bleken alle korpsen goed in 

staat de problemen adequaat 

op te lossen, onder toeziend 

oog van een professionele jury. 

Na een vermoeiende maar in-

spirerende en nuttige dag reikte 

burgemeester Smit de prijzen 

uit. 

In de klasse -112 met 10 deel-

nemers won Bussum, gevolgd 

door Spijkerboor en Muiden. 

Hierbij eindigden de ’s-Gra-

velanders op de 8e plek. Bij de 

bevrijding op de Voorstraat 

waren 8 korpsen betrokken, de 

Blaricummers werden num-

mer één en Huizen en Laren 

respectievelijk twee en drie. 

Een blije gast op tijd gered ( foto: 

Remco Jakma / fotojakma.nl)

belangenorganisaties, vrijwilligersgroepen 

en (historische) verenigingen. Bij de Soor-

tenregeling kunnen ook gemeenten, wa-

terschappen en bedrijven geld aanvragen.

Meer info: www.landschapnoordholland.

nl/bijdragen. De bijdrage is circa 75% van 

de totale kosten. Of neem contact op met 

Anne Copier via 088-0064400.
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LOOSDRECHT- Na 62 jaar gaf de chris-

telijke koorvereniging Cantemus 

vrijdagavond jl. haar afscheidscon-

cert in een volle Sijpekerk. Het werd 

een hartverwarmend afscheid met 

een lach en een traan.

Voorzitters Nel Uijterlinde en Jacques 

Vijlbrief hoopten dat het samen zin-

gen voor altijd een goede herinne-

ring zal blijven. In ieder geval zullen 

de persoonlijke banden niet verloren 

gaan, want de 21 vrouwen en zeven 

mannen die vrijdagavond acte de pre-

sence gaven vormen een hechte vrien-

dengroep. 

Het begin direct al mooi met het tra-

ditionele ‘Be Still’ waarbij de zeven 

mannen een sterke partij zongen. Ge-

volgd door Honour Him alone, waarin 

de zware orgelklanken de zang onder-

steunden. Organist Jan Schuring trok 

bijna alle registers open, bijgestaan 

door twee assistentes. Evenals twee 

jaar geleden bij het diamanten jubi-

leum zorgde de Kortenhoefse harmo-

nie BMOL voor een sprankelende on-

derbreking. Het deed goed om te zien 

dat daarin nogal wat jongeren een 

vooraanstaande rol spelen zoals de 

drummer die bij Fascinating Drums 

topslagwerk afleverde. Sopraan Judith 

Sportel hoort ook bij de Cantemus-

familie. Zij zong een overtuigend Ave 

Verum, zo zuiver en zo delicaat, een 

lust voor het oor. Samen met het koor 

zong zij diverse liederen. De meer-

stemmige beurtzang ‘With a voice of 

singing’ was een fraai slotakkoord voor 

de pauze. De  passionele Pastorale kan 

je haast niet ongeroerd laten, een op-

roep om te genieten van het leven.  In 

de fraaie entourage van de historische 

Sijpekerk kwamen de christelijke lie-

deren ‘Dank sei dir Herr’ en ‘King all 

glorious’ het best tot hun recht. Triom-

fantelijk en dankbaar. Het is duidelijk 

dat dirigent Paul Snoek het koor de 

laatste zeven jaar naar grote hoogten 

heeft gestuwd. Daaraan kwam helaas 

een eind op 7 april. Daarvoor werd hij 

hartelijk bedankt, evenals de andere 

medewerkenden. Uiteraard ook pia-

niste Annemieke Jussen die er altijd 

was. Het kostersechtpaar dat jarenlang 

behulpzaam was in de ‘thuiskerk’ van 

Cantemus kreeg ook een pluim. En zon-

der de trouwe donateurs, sponsors en fans 

had het koor het geen 62 jaar volgehou-

den. Nooit meer ‘Laat ons zingen’ Cante-

mus. Dat is even slikken voor veel Loos-

drechters.  

Afscheid met een lach en een traan

Kloosterleven

Kort voor Pasen vertoef ik een paar 

dagen bij de Benedictijner monniken 

in de St. Adelbert Abdij in Egmond-

Binnen. Even afstand nemen van de 

dagelijkse beslommeringen en orde 

op zaken stellen. Even stilstaan bij 

waar het werkelijk om gaat in het 

leven.

Om alvast te ontstressen, kies ik ervoor 

via de N201 naar Egmond te rijden. 

Helaas lukt dat niet helemaal omdat 

mijn topografische kennis niet toerei-

kend is en omdat mijn TomTom oud en 

der dagen zat is. Via kleurige, bloeiende 

bloembollenvelden rij ik Egmond-Bin-

nen binnen en volg de borden Adelbert 

Abdij.

Op het parkeerterrein van de Abdij 

bedenk ik me ineens: make-uptasje 

vergeten! “Nou, en?” zegt het engeltje 

op mijn linkerschouder. “Je gaat naar 

een klooster. Daar komt het op het bin-

nenwerk aan!” Het duiveltje op mijn 

rechterschouder grijnst: “Een mens 

ziet toch eerst de buitenkant? Die moet 

goed verzorgd zijn”. Dus start ik mijn 

auto weer en rij richting Bergen, want 

in Egmond- Binnen is alleen een krui-

denier. Oh ja, en een ijzerwinkel. En 

een ijssalon. Ik zie mijzelf vanuit een 

geestelijke helikopter: Rij ik echt 12 

kilometer heen, 12 kilometer terug, al-

leen maar om make-up te kopen ter-

wijl ik een paar dagen in een klooster 

sober wil leven? Een kwartiertje later 

stap ik weer in mijn auto, met een tasje 

vol make-up en geurtjes, en een exor-

bitant hoog bedrag armer, alleen maar 

om een paar dagen eenvoudig te leven.

Klooster

Pontificale deur. Hartelijke dame doet 

open. Verrassing nr. 1: een dame als je 

een monnik verwacht! “Welkom”, roept 

de dame hartelijk, “ik zal Bram even 

roepen”. Verrassing nr. 2: Bram, de gas-

tenpater, is helemaal geen pater. 

In vogelvlucht neemt hij me mee: “Dit 

is de bibliotheek, er is een computer, 

er is WiFi, en u kunt hier altijd terecht. 

Hier aan de overkant is de eetzaal 

voor het ontbijt en het avondmaal. Die 

maaltijden gebeuren in stilte. Tijdens 

het avondmaal draaien we muziek. An-

ders hoor je alles van elkaar”

De warme maaltijd, het middagmaal, 

wordt in de refter geserveerd. “Daar 

leest altijd iemand voor. Ik geloof dat ze 

nu met de biografie van Thomas More 

bezig zijn”. 

Mijn kamer op de tweede verdieping is 

klein en licht. Er is een bed, een kast, een 

tafel met stoel en een leesstoel. Eigen 

wasruimte. Een crucifix aan de muur. 

Een aquarel. Uitzicht op de Benedictij-

ner hof, met boomgaard, kruidentuin 

en vlindertuin. Vogels luidkeels. Om 

de paar minuten een vliegtuig. Dat dan 

weer wel. 

Op tafel liggen de bijbel en exemplaren 

van het Benedictijner tijdschrift dat 

4x per jaar uitkomt. Het boekje ‘Eerste 

Hulp bij Kloosterbezoek’ is zo geestig, 

dat ik het aanschaf. Voor een volgende 

keer.

Tien minuten voor aanvang van de zes 

diensten per dag, wordt de klok geluid.

De kerk is zo sober als een protestantse 

kerk. Klopt met wat Benedictus pre-

dikte: soberheid. Stenen muur. Geen 

schilderingen. Geen tierelantijnen. Een 

kruisbeeld boven het altaar. Eenvoudi-

ge altaartafel. Rustige koorbanken 

voor de monniken. Het verbaast 

me hoeveel monniken er zijn. Het 

verbaast me nog meer hoe jong ze 

zijn. Later hoor ik dat een van de 

monniken 22 jaar is, tweeëntwin-

tig! Trouwens, onder de gasten 

zijn ook een vader en een zoon, 

de zoon is 21. Verrassing nr. 3: ook 

jonge mensen gaan wel eens een 

paar dagen naar een klooster.  

Broeder George vertelt me hoe 

om te gaan met de boekjes voor 

de dienst. “Dit kleine boekje ver-

wijst naar de psalmen, die ge-

zongen worden. En dit is het 

psalmenboek.” Vader Abt slaat 

tegen de bank. Monniken staan 

op, draaien naar het kruisbeeld, 

buigen diep. Zingen ‘Eer aan God’. 

Dat wordt steeds herhaald. Rond 

half 10 in de ochtend, tijdens de eucha-

ristieviering, is de kerk vol. Dan zijn er 

niet alleen de gasten, maar ook mensen 

uit de omgeving. Op een gewone, door-

deweekse dag. 

Het monotone gezang, een mantra lijkt 

het wel, brengt mij in opperste concen-

tratie. De teksten van de psalmen be-

vallen mij iets minder, maar er zal een 

diepere bedoeling achter zitten die ik 

niet, nog niet, ken.

Na de dienst gaan de gasten naar de 

eetzaal. We staan achter onze stoelen. 

Het Onze Vader. Daarna mogen we 

eten. Zwijgend. Dat heeft een nadeel: 

voor praatgrage types als ik is het be-

hoorlijk afzien. Het voordeel: je eet met 

aandacht. Zen! Mindfull. Hoewel, het 

ontgaat mij niet dat de man tegenover 

mij zijn sneetje brood met kaas nog 

eens extra smeert met aardbeienjam….

Há. Dat deed ik vroeger ook! 

Sober 

Na het eten maak ik nog een wandelin-

getje in de tuin en zie en ruik bloeiende 

planten, hoor de vogels, tel de grafstenen 

en mijn zegeningen. Ga met de kippen op 

stok. Morgen wordt om half 6 de wekker 

weer geluid

Tenslotte

Ik knipperde even met mijn ogen en toen 

was het alweer voorbij. Ik kwam hier met 

een tweeledig doel: 1. Afstand nemen van 

de dagelijkse beslommeringen; 2. In alle 

rust en concentratie me bezighouden met 

waar het echt om gaat in het leven. Doel 

1 is gehaald. De afstand tot de dagelijkse 

beslommeringen werkte relativerend en 

oplossingsgericht. Doel 2: gedeeltelijk ge-

haald. Volgende keer beter! En, een on-

voorzien doel:  een make-up assortiment 

waar schoonheidskoninginnen jaloers op 

zouden zijn. 

DOOR: KARIN VAN HOORN
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ANKEVEEN- Volgende week woensdag 

19 april vindt in Theater De Dillewijn 

een bijzondere familievoorstelling plaats.

Een voorstelling vol hoop en verlan-

gen over kinderen die zich in de oorlog 

staande hielden door te schrijven. Zes 

jonge mensen schrijven elkaar brieven 

en laten zien dat taal een krachtig over-

levingswapen is.

‘Brieven uit de oorlog’ is een voorstelling 

vol hoop, verlangen, angst en de vrijheid 

van de taal. Er is altijd oorlog geweest, 

waarin kinderen worden meegesleurd in 

de waan van volwassenen. Veel kinderen 

grijpen naar de pen als ze niets meer mo-

gen zeggen, en schrijven over alledaagse 

dingen, over verlangens 

en hoop. De hoop op 

rust, vrede en het einde 

van de oorlog. Kinderen 

uit Gaza of jongeren uit 

Syrië die op dit moment 

leven in een oorlog. 

De familievoorstelling 

is geschikt voor kinde-

ren vanaf 10 jaar, en ui-

teraard zijn ook (groot)

ouders meer dan welkom! Aanvang 

19.00 uur. Toegang: € 7,50. Kaarten via 

In De Dillewijn

‘Brieven uit de Oorlog’

ANKEVEEN- Zaterdagavond jl. werd 

in een feestelijke ambiance afscheid 

genomen van het eerste bestuur van 

Theater De Dillewijn. Ook het nieu-

we bestuur werd gepresenteerd. 

Het aftredende bestuur bestond uit 

Eric Torsing - voorzitter, Gé Leurs 

- vicevoorzitter, Wim Reijmerink 

- penningmeester en Manon Groe-

neveld - secretaris. Dit bestuur heeft 

zich de afgelopen tien jaar meer dan 

verdienstelijk gemaakt bij het opbou-

wen en uiteindelijk het realiseren van 

een uniek multifunctioneel theater-

kerkje, dat onder de naam Theater 

De Dillewijn al geruime tijd succesvol 

wordt geëxploiteerd. Dit bestuur, on-

dersteund door ruim 75 (!) vrijwil-

ligers, onder wie de twee voormalige 

kerkenraadsleden en initiatiefnemers, 

Ed Forma  en Erik Korpershoek, heeft 

een bijzondere prestatie geleverd. Het 

wist zelfs een theaterdirecteur in de 

persoon van René van Rooij, woon-

achtig in Ankeveen, aan te trekken. 

Binnen de theaterwereld heeft hij de 

nodige ervaring opgedaan. Dit be-

stuur, dat voornamelijk bestond uit 

drukbezette ondernemers, vond dat 

de tijd rijp was om het stokje over te 

dragen aan een nieuw bestuur. Het 

was deze bestuurswisseling die tijdens 

een feestelijke avond, centraal stond. 

De presentatie was in handen van 

Manon van Ree, die zich binnen de 

stichting bezighoudt met verhuur van 

het theater. Zij nodigde de aftredende 

bestuursleden uit op het podium. 

Daar sprak zij hen toe en zei o.m.: “Dit 

bestuur was het fundament waarop 

Theater De Dillewijn kon worden ge-

realiseerd”. Vervolgens overhandigde 

zij hen een bijzondere fles wijn, met 

daarop zowel het logo van De Dil-

lewijn, als voor ieder een persoonlijk 

dankwoord. Vanuit de zaal volgde een 

ovationeel applaus.

Het nieuwe bestuur

Tijdens deze avond werd ook het 

nieuwe bestuur gepresenteerd. Dit 

gaat bestaan uit Peter van Bennekom 

- voorzitter. Hij is al sinds 2014 bin-

nen de stichting actief. Overigens is 

en blijft hij ook voorzitter van de An-

keveense IJsclub. Francoise de Vaal - 

secretaris en Marinus Spillema - pen-

ningmeester. Op het succes van dit 

bestuur, dat ondersteund zal worden 

door theaterdirecteur René van Rooij 

en de ruim 75 vrijwilligers, werd ver-

volgens een toost uitgebracht. 

Een terugblik 

Tot slot gaf oud-voorzitter, Eric Tor-

Bestuurswisseling Theater De Dillewijn 

kelijk. Met zinnen als: “Wijs de weg echt te 

geloven, wijs de rechte weg naar boven. Zou 

geloof niet lief naïef zijn.” Bijzonder mooie 

zinnen die de mensen in de zaal bij de ko-

ralen mogen meezingen. Dat doet men ook 

uit volle borst, al lijken toeschouwers met 

een protestantse achtergrond de melodieën 

wat beter te herkennen dan de katholieke 

zaalgenoten. Maar samen zingen verbindt 

en verbroedert, zoals ook in het slotkoor 

klinkt: “De hemel licht in iedereen, de he-

mel ligt in iedereen. Eenzaam samen, sa-

men één.”

De Dillewijn

ANKEVEEN – Wat stilletjes verlieten 

toeschouwers zondagmiddag 9 april 

De Dillewijn. Onder de indruk van 

de prachtige wijze waarop Tango 

Extremo de Mattheus Passie ten uit-

voering had gebracht. Een bijzonde-

re voorstelling waarin het klassieke 

meesterwerk van Johan Sebastiaan 

Bach een Latijns-Amerikaans karak-

ter kreeg, met eigentijdse teksten 

van Jan Rot.

Een paasvoorstelling op een prach-

tige lentedag, in de intieme sfeer van 

het theaterkerkje. De zes muzikanten 

van Tango Extremo zijn stemmig in 

het zwart gekleed, waarbij verteller 

Peter Faber zich met een wit pak on-

derscheidt. Expressief, met een indrin-

gende, warme stem neemt hij de luiste-

raars mee in de laatste levensdagen van 

Christus. Als een evangelist bespeelt hij 

het publiek met zijn mimiek, zijn geba-

ren en zijn passie voor het verhaal. “De 

boodschap is liefde en dat zit in je hart” 

spreekt Faber. 

Zang maakt indruk

De Mattheus Passie brengt het lij-

dens- en sterfverhaal van Jezus half 

gesproken en half gezongen ten gehore. 

“Hoor van verre jammerklagen…” zet-

ten sopraan Sharon Kips en bariton Job 

Hubatka in. Een fraai meerstemmig 

duet, dat mooi in balans met de bege-

leidende musici klinkt. Kips en Hubat-

ka zingen samen de koorzang, maar 

ook hun solopartijen in de rol van o.a. 

Jezus, Petrus en Maria maken indruk. 

De krachtige, temperamentvolle zang 

van de bariton, en vooral de fluweel-

zachte gevoelige stem van de sopraan. 

Terecht krijgt Sharon Kips dan ook een 

extra applaus na de aangrijpende aria 

‘Maria huilt’. Waarbij ze de emoties van 

Maria moeiteloos in de zaal lijkt over te 

brengen. Meesterlijk uitgevoerd.

Latijns-Amerikaanse touch

Het unieke van deze paasvoorstelling 

schuilt niet alleen in de kwaliteiten van 

de verteller, de zangers en muzikanten, 

maar vooral ook in de ontmoeting met 

de Latijns-Amerikaanse muziek. De 

traditionele geestelijke liederen krijgen 

een totaal andere sfeer door het spel 

van Tango Extremo. Afgestemd op de 

inhoud van de teksten klinkt een aria 

soms intiem, lieflijk 

en klein, met enkel pi-

anospel. Daarna weer 

strak en opzwepend 

met het dwingende 

ritme van de contra-

bas en de energieke 

melodische lijnen op 

de accordeon. Helder, 

vlot en virtuoos zijn 

ook de klanken van 

de sopraansax, waar-

bij juist de viool heel 

treffend het melan-

cholische tangogevoel weet te raken, 

met lichte trillingen van de snaren, die 

zacht wegsterven in de zaal. Misschien 

is daarom het instrumentale intermez-

zo wel een van de hoogtepunten van de 

voorstelling. Een dramatisch, meesle-

pend deel over het Hof van Gethsema-

ne, waarin je de pijn, de twijfel en angst 

van Jezus hoort. 

Toegankelijke teksten

Toch is het niet enkel de muziek die 

weet te boeien, want juist de eigentijdse 

Nederlandse teksten van theatermaker 

Jan Rot maken het geheel extra toegan-

Eigentijdse Mattheus Passie in De Dillewijn

DOOR: SASKIA LUIJER & JOOP GLIJN

Lady M. Artistique

www.dedillewijn.nl.

Meer info: www.studiodebakkerij.nl

sing, op bijzondere wijze een terugblik op 

de 10 jaar van zijn bestuur. De vele grote 

en kleine problemen of moeilijkheden die 

het de afgelopen 10 jaar tegenkwam, wist 

hij altijd te bagatelliseren met de woorden: 

“Ach, het komt wel goed”. Het werd bin-

nen het bestuur het credo om de rust te 

bewaren en paniek te voorkomen. Tijdens 

deze feestelijke avond werd duidelijk dat 

de toekomst van Theater De Dillewijn met 

vertrouwen tegemoet kan worden gezien. 

Naast het officiële gedeelte werd de avond 

gelardeerd met optredens van o.m. zange-

res Martine Stam en de oud-bestuursleden 

Gé Leurs en Wim Reijmerink. Zij gingen 

met hun meezinger terug in de tijd en 

werden muzikaal ondersteund door een 

door Bruce Skinner (wie anders) samen-

gestelde gelegenheidsband. Het bleef na 

afloop onder de vrijwilligers nog wel even 

gezellig in De Dillewijn. Dik verdiend!
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Fluitiste Eleonore Pameijer

Muziek

NEDERHORST DEN BERG- Wat is het 

toch een eer dat musici Het Jagthuis 

uitkiezen om een mooi feestje te 

vieren. Dit keer zijn het fluitiste 

Eleonore Pameijer, violist Bob van 

der Ent, sopraan Irene Maessen en 

pianist Henry Kelder die prachtige 

kamermuziekwerken komen spelen 

van de jubilerende Andriessen en De 

Klerk. 

De namen Hendrik Andriessen en 

Albert de Klerk markeren een belang-

rijke periode in de geschiedenis van de 

Nederlandse klassieke muziek en het 

muziekleven van de 20e eeuw. Dit jaar 

vieren we dat Hendrik Andriessen en 

Albert de Klerk respectievelijk 125 en 

100 jaar geleden geboren werden. Een 

feest dat landelijk wordt gevierd en dus 

ook in Het Jagthuis, met kamermuziek 

van beide heren. Op het programma 

staan sonates, trio’s en solowerken 

niet alleen van Hendrik Andriessen 

en Albert de Klerk, maar ook van tijd-

genoten Leo Smit en Francis Poulenc. 

En onze Nederlandse Sylvia Maessen 

dook een deels verloren gegane com-

positie op die Hendrik Andriessen ooit 

voor haar schreef. Daarop borduurde 

zij voort en zo komt het dat u ook de 

première van ‘Serenade’ voor sopraan, 

fluit, viool en piano van haar kunt ho-

ren. En Le Paradis? Dat is de titel van 

een Bretons lied van Albert de Klerk. 

Van harte welkom op alweer het laatste 

theeconcert van dit 16e seizoen in Het 

Jagthuis. In mei kunt u nog genieten 

van het JagthuisFestival met kamermu-

ziek van de Tsjech Antonín Dvorák en 

zijn leerlingen.

Concert: zondag 23 april;  aanvang 

15.30 uur; entree 17,50 euro (tot 25 jaar 

10 euro). Reserveren: www.jagthuis.nl: 

per e-mail: stal@jagthuis.nl of telefo-

nisch: 0294-252609. De locatie van het 

concert is Het Jagthuis, Middenweg 88, 

Nederhorst den Berg (Horstermeer).

Jubilea Andriessen en De Klerk 

Le Paradis in het Jagthuis

NEDERHORST DEN BERG - Op 22 

april om 20.15 uur is al weer het 

laatste Concert op de Berg van in 

de Willibrordkerk dit seizoen. U 

kunt genieten van drie schitterende 

strijkkwartetten, uitgevoerd door 

het bekende Hermitagekwartet, 

waarvan ook onze dorpsgenote 

Francien Schatborn al vanaf de start 

in 2015 deel uit maakt.

Het zijn drie strijkkwartetten met elk 

hun eigen verhaal: Samuel Barber (die 

ook over een goede zangstem beschik-

te) blijft onvermijdelijk verbonden met 

zijn Adagio for strings. Dit stuk is ver-

reweg zijn meest geliefde stuk en is sy-

noniem geworden voor de componist 

Barber. Dat dit ontroerende werk een 

deel is uit het strijkkwartet dat op het 

programma staat weten weinigen. Het 

wordt ieder jaar uitgevoerd als herin-

nering aan 11 september 2001. 

Daarnaast kunt u ook nog genieten van 

strijkkwartet opus 41 nr. 3 in A grote 

terts van Robert Schumann, gloedvol, 

met rijkgeschakeerde klankkleuren; 

opgedragen aan Felix Mendelssohn. 

Voor de uitvoerenden is dit kwartet al-

lerminst gemakkelijke kost, maar het 

Hermitage Kwartet is dit wel toever-

trouwd. Voor de luisteraar wordt dit 

zeker een streling voor het oor!

Verder strijkkwartet nr. 2 (Intieme 

Brieven) van Leo? Janá??ek: de compo-

nist raakte in vuur en vlam en richtte 

hartstochtelijke liefdesbrieven 

aan zijn geliefde. Het vurige 

strijkkwartet ‘Intieme brieven’ 

is misschien wel de meest per-

soonlijke compositie uit de 

muziekliteratuur, waarin alle 

emoties duidelijk naar voren 

komen. 

Kaarten

U kunt kaarten kopen bij 

Brinkers Mode en Lingerie, Dammer-

weg 1. De kaarten kosten € 17,50 per 

stuk, inclusief programmaboekje, een 

kop koffie in de pauze en een drankje 

na afloop. U wordt verzocht contant te 

betalen, pinnen is helaas niet mogelijk.

U kunt ook kaarten bestellen via de 

Adagio for Strings van Barber en méér

Hermitage Kwartet in de Hermitage

website (http://www.concertenopdeberg.

nl). Als u via de website kaarten bestelt, lig-

gen deze 30 minuten voor aanvang van het 

concert op naam klaar bij de ingang van de 

kerk.

’s-GRAVELAND- Op zaterdag 10 juni 

herhalen we  - na het succes van 

2012 – de wandeling langs 8 parti-

culiere Historische Buitenplaatsen 

in ‘s- Graveland.

De unieke wandeling onder begelei-

ding van een gids langs de buitenplaat-

sen waar u normaal nooit komt. Vanaf 

het bezoekerscentrum van Natuurmo-

numenten, gaan we per bus naar Trom-

penburg en vervolgens lopen we naar 

Schoonoord, Hilverbeek (ook de wijn-

gaard), Stalpaert NH-Kerk, Westerveld, 

Wolfsbergen, Spanderswoud, Sper-

wershof en Berg en Vaart. Het eind-

punt ligt bij Boekesteijn. Bij de wande-

ling gaat het om de bezichtiging van 

de tuinen en parken, een wijngaard en 

arboretum. De eigenaren van de Bui-

tenplaatsen vertellen hun persoonlijke 

verhaal en laten o.a. zien wat er de af-

gelopen vijf jaar is gebeurd. De huizen 

van de Buitenplaatsen zijn niet 

toegankelijk. De zeeverkenners 

zorgen voor veilige oversteek-

plaatsen. De wandeling duurt 4 

uur: waarvan 1 uur wandelen, 2 

uur toelichting en 1 uur bezich-

tiging tentoonstelling en pauze. 

Kosten €15,- voor kinderen 

(vanaf 14 jaar, tenzij zeer geoe-

fende loper) €7,50. Honden niet 

toegestaan, ook niet aan de lijn, 

geen buggies etc. Sommige pa-

den zijn slecht begaanbaar, men 

loopt op eigen risico. 

Historische Kring Gloriosa 

organiseert speciaal voor de 

gelegenheid in het bezoekers-

centrum een tentoonstelling 

over de Buitenplaatsen en hun 

bewoners. Deze is voorafgaand 

of na afloop van de wandeling 

gratis te bezoeken. 

Inschrijven wandeling Buitenplaatsen
www.natuurmonumenten.nl/wandelingbuitenplaatsen
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Themaochtend Bieb
Op woensdag 19 april is er van 10.00-

12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer, 

vestiging Loosdrecht,  een Themaoch-

tend over poëzie en klassieke muziek 

door Joop van Velzen. Hij zal vertellen 

over hoe in gedichten, van o.a. Rutger 

Kopland en Anna Enquist, een eerbe-

toon doorklinkt aan een muziekinstru-

ment of een componist. Tijdens deze 

presentatie klinken niet alleen gedich-

ten, maar zijn ook beeld- en geluidfrag-

menten te zien en te horen. Het betreft 

een selectie vanaf het begin van de 

19e eeuw tot heden. Iedereen is van har-

te welkom. De entree is vrij. 

Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

I.v.m. Pasen zal het 
Weekblad Wijdemeren 
van woensdag 19 april 
op donderdag 20 april 

verschijnen.
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Natuur DOOR:  TIALDA HOOGEVEEN

Koeiendans bij Kinderboerderij de Meent
Zondag om 10.30 uur mochten zo’n 

140 koeien van boer Jansen weer de 

wei in. Na een winter lang op stal ging 

dat gepaard met de zogeheten koei-

endans én het nodige publiek: “Dat 

de weidegang zo veel kijkers trekt, 

betekent dat mensen het belangrijk 

vinden dat koeien nog naar buiten 

gaan”, aldus boer Harm Jansen. 

Rijen auto’s flankeren de Melkmeent. 

De toerit naar de kinderboerderij staat 

stampvol fietsen: de koeiendans is te-

genwoordig een evenement. Dat het 

zo veel publiek trekt past goed bij de 

familie Jansen, die het contact tussen 

boer en burger willen versterken.

De koeien staan onrustig in hun stal. 

“Vandaag is een dag als geen andere. 

Toch voelen ze kennelijk dat ze de wei 

in mogen, want ze staan allemaal bij 

de uitgang te dringen”, vertelt Harm. 

Als dan eindelijk de poort naar buiten 

geopend wordt, rent Harm voor de 

eerst koe uit het weiland in. De koeien 

lijken van gekkigheid niet te weten 

wat te doen. Ze rennen, springen, woe-

len de aarde om met hun poten, bok-

ken met hun hoofd tegen elkaar en 

huppelen als lammetjes door de wei. 

“Komt uit die koe chocolademelk?” 

vraagt een meisje aan haar moeder. 

Die vraag beantwoordt precies aan het 

boer-burger verhaal waar de Jansens 

zich voor inzetten: “Het is belangrijk 

dat mensen weten waar ons voedsel 

vandaan komt.” 

“Een beetje kaal is het nu wel in de 

stallen,” stelt Harm vast. Helemaal leeg 

zijn de stallen niet. De kalfjes moeten 

nog even wachten, die worden bin-

nenkort naar de weilanden in Korten-

hoef vervoerd. Ook de drachtige koei-

en blijven binnen tot na de bevalling.

Intussen zijn de koeien in het land al 

weer gekalmeerd en grazen ze alsof 

ze nooit anders hebben gedaan. De grote 

hoeveelheid mensen beweegt zich terug 

naar de auto of de fiets, of strijkt neer op 

het zonnige terras van Juffrouw Jansen.

Lentemelodie
Een lentemelodie zweeft  door de bijna groene bomen,  

Uitbundig gezang van de vogels, laat de lente maar komen.

Ook dit jaar verschijnen er weer frisse blaadjes aan de takken,  

Alles, werkelijk alles, reikt naar het licht, de lente heeft  ons weer te pakken

Ook de hemel wordt meer blauw, met soms witte wattenwolken,  

De natuur vernieuwt, dat is wat de lente ons wil vertolken.

De tijd is als de wijzers van de klok, van komen en van gaan,  

En elk seizoen brengt nieuwe schoonheid aan.

Het eerste citroenvlindertje vliegt voorbij,  

Dansend naar de zon gericht, de natuur is van mij

Waar de zoete lucht van onze geboortegrond zacht en mild geuren,  

De natuur ontplooit, je ziet het gebeuren.

Waar de Zon altijd zou moeten schijnen, zelfs als je voor de regen schuilt,  

En geweld, haat, en verdriet gewoon verdwijnen, 

het niet meer nodig is dat de wereld huilt

Zodat wij die mistfl arden laten verdwijnen, geniet van de natuur, het grote 

en het kleine, vlinders en bijen, van alles zoemt en fl addert door het heelal,  

De bermen zijn geel van narcissen en paardenbloem overal. 

Eendjes, futen, meerkoet en gans, 

zij dobberen in de wateren als een lentedans.

De zon verwarmt ons met haar stralen, de regen voedt de natuur en gewas,  

Laten wij de aarde beminnen, laat het blijven zoals het was.

Soms moet je zelf de zon laten schijnen, 

door een zilte schaterlach van het heden,  

Want via een glimlach ontstaat er verbondenheid,  

Ik wens iedereen een mooie Lentetijd.

                                                                      Nely van den Driesschen, 

dorpsdichteres, pro deo. 

 

ANKEVEEN- In november 2016 

werd de otter voor het eerst sinds 

50 jaar gespot bij de faunapassa-

ge tussen de Ankeveense Plassen 

en het Naardermeer. Na de come-

back van dit zeldzame dier bleef 

het lang stil. Tot vorige week. 

De boswachters van Natuurmonumenten 

hebben de otter op maar liefst twee ver-

schillende plekken op twee verschillende 

dagen in het Naardermeer op een came-

raval waargenomen. Dit betekent dat de 

eerste waarneming afgelopen november 

niet op toeval berust, maar dat de otter 

zich echt thuis voelt in het Naardermeer. 

En dat is geweldig nieuws! 

De otter stierf in 1988 uit in Nederland 

en heeft sinds de herintroductie in 2002 

moeite om weer een plekje te vinden. De 

otter is een prachtig en waardevol dier 

voor de Nederlandse natuur. Als roofdier 

staat hij aan de top van de voedselpira-

mide en zijn aanwezigheid zegt veel over 

de kwaliteit van de natuur en het water in 

het Naardermeer. De otter is een ambas-

sadeur voor de zoetwaternatuur en inter-

nationaal bedreigd. Het verkeer vormt het 

grootste gevaar voor de otter. Van de wei-

nige otters in ons land worden er helaas 

heel erg veel doodgereden, zo’n 1/3e van 

de populatie.

Natuurverbinding groot succes

Het Naardermeer en de Ankeveense 

Plassen werden tot 2013 van elkaar ge-

scheiden door de drukke provinciale 

weg N236. Natuurmonumenten en de 

provincie Noord-Holland bundelden 

hun krachten om beide natuurgebieden 

met elkaar te verbinden. Onder de weg 

liggen  nu  twee grote faunapassages van 

respectievelijk 60 en 80 meter breed, ze 

vormen  de breedste natte faunapassage 

van Nederland. De otter heeft het Naar-

dermeer veilig bereikt via deze passage en 

heeft nu ook de mogelijkheid om zich te 

verplaatsen tussen deze twee moerasge-

bieden. De faunapassage heeft het Naar-

dermeer uit haar isolement gehaald en 

daar maakt niet alleen de otter dankbaar 

gebruik van. Ook reeën, vossen en hazen 

maken intensief gebruik van deze onder-

doorgang. Of de otter zich definitief zal 

vestigen in het Naardermeer blijft nog 

even spannend, maar de voortekenen zijn 

in elk geval goed! 

Otter voelt zich thuis in 
Ankeveen   

Paaseieren bij manege
Rijvereniging Nederhorst den Berg 

en manege Laanhoeve organiseren 

maandag 17 april om 10 uur weer 

paaseieren zoeken bij manege Laan-

hoeve. Voor kinderen tot 12 jaar. Op-

geven tot zaterdagmiddag 14.00 uur 

op tel: 0294-254034.  
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KORTENHOEF- Het bestuur van de 

Vrienden van Veenstaete stuurde 

vorig jaar een brief aan het gemeen-

tebestuur met het verzoek een ruim-

te op de Meenthof te Kortenhoef 

te bewerkstelligen waar mensen 

elkaar kunnen ontmoeten. Tot op 

heden zonder antwoord. Ook de 

Zonnebloem heeft dringend be-

hoefte aan zo’n plek. 

DOOR:  HERMAN STUIJVER 

Daarom zond het bestuur opnieuw 

een brief met het dringende verzoek 

om een antwoord en om betrokken te 

worden bij het renovatieplan van het 

winkelcentrum. Het bestuur schrijft: 

‘Samen een kop koffie drinken of een 

broodje eten. Die ruimte is er niet op de 

Meenthof. We deden ons verzoek voor-

al namens ouderen maar thans willen 

we dit graag uitbreiden tot alle leeftijds-

categorieën. Wij hebben veel positieve 

reacties ontvangen op onze brief aan u. 

Naar wij begrepen hebben worden er 

plannen gemaakt voor een vernieuwd 

winkelcentrum Meenthof. Echter, daar 

worden door u niet de inwoners van 

Kortenhoef en ‘s- Graveland bij betrok-

ken. Waarom niet? Zij zijn toch immers 

de afnemers van de Meenthof. Zij doen 

daar toch dagelijks de boodschappen. 

Bovendien communiceert u niet daar-

over naar de bewoners’. 

Ook het bestuur van De Zonnebloem 

(afd. Kortenhoef-Ankeveen-’s-Grave-

land) ondersteunt die oproep. ‘In het 

kader van de strijd tegen eenzaamheid 

onder de ouderen, ligt hier een prach-

tige mogelijkheid zo’n ontmoetings-

ruimte te creëren. Wij vragen u dan 

ook binnen uw plannen tot herinrich-

ting van de Meenthof rekening te hou-

den met deze behoefte.’ Voorts vraagt 

het Zonnebloembestuur waarom het 

na het eerste verzoek zo stil is gebleven. 

Behoefte aan koffiecorner in Meenthof

NEDERHORST DEN BERG- In navol-

ging van onze eerdere drukbezoch-

te succesvolle workshops ‘Leuker 

Leven’ in Nederhorst den Berg, start 

Prisma Coaching nu met ‘Leuker 

Leven’ groepsbijeenkomsten, op 

basis van vrijwillige donatie. 

De bijeenkomsten zitten steeds vol ver-

rassingen en je gaat na afloop naar huis, 

gevuld met inspiratie voor een (nog) 

leuker leven: nieuwe inzichten, concre-

te middelen en handvatten, humor en 

plezier. De avond staat in het teken van 

het verbeteren van de kwaliteit van je 

leven. Zingeving in de breedste zin van 

het woord, met als doel je leven (nog) 

leuker te maken. De vorm waarin dat 

gebeurt kan steeds verschillen. We 

maken gebruik van satsang, discussie, 

meditatie, lezingen, coaching, diverse 

oefeningen etc. Je kunt gericht vragen 

stellen of je laten verrassen door wat 

ontstaat in het nu. 

Praktische zaken 

De groep gaat voor de allereerste keer 

van start op donderdagavond 13 april. 

Vervolgens is dat eens in de 14 dagen, 

altijd op een donderdagavond. De 

avond duurt van 20.00 uur tot 22.00 

uur. De richtprijs voor deze avond 

is €10,-, maar deze donatie is geheel 

vrijwillig. Dus, kun je het niet beta-

len, dan doe je gewoon gratis mee. Je 

kunt per keer bekijken of je er bij wilt 

zijn. Het is wel handig om je even aan 

te melden, zodat we weten op hoeveel 

mensen we kunnen rekenen i.v.m. be-

perkte ruimte.?Mail dan naar info@

prismacoaching.nl of bel Marc op: 

06-41814252.?We staan te popelen om 

hiermee aan de slag te gaan. Iedereen is 

van harte welkom!

Nieuw bij Prisma Coaching

‘Leuker Leven’- groep

Participatie
Ontmoetingsplek voor jong en oud uit Kortenhoef e.o.

20 april opening ‘t Wijdehuis
KORTENHOEF- Op donderdag 20 

april a.s. opent ’t Wijdehuis. Een ont-

moetingsplek voor iedereen, jong 

en oud, die een steuntje in de rug 

nodig heeft om iets te ondernemen. 

Dit initiatief van de gemeente Wijde-

meren, Versa Welzijn en Inovum zal op 

feestelijke wijze worden geopend door 

wethouder Betske van Henten. U bent 

vanaf 14.00 uur welkom. Dan volgt 

om 14.45 uur de officiële opening. Tot 

16.00 uur kunt u rondkijken en kunt u 

informatie vergaren. Dit alles onder het 

genot van koffie/thee en iets lekkers

Elke maandag en donderdag

Inwoners uit Kortenhoef en omstre-

ken kunnen in ‘t Wijdehuis terecht om 

onder de mensen te zijn en deel te ne-

men aan individuele of gezamenlijke 

activiteiten. Daarnaast is ’t Wijdehuis 

een plek waar mantelzorgers terecht 

kunnen met hun vragen. Hoe houd ik 

de zorg vol? Hoe regel ik respijtzorg,  

zodat ik meer tijd voor mijzelf heb? U 

bent welkom op maan-

dagochtend van 09.30 

tot 13.30 of donder-

dagmiddag van 12.30 

tot 16.30. Toegang tot ’t 

Wijdehuis is gratis. Op 

beide dagen is het mo-

gelijk tegen een kleine 

vergoeding gebruik te 

maken van een lunch.

‘t Wijdehuis bevindt zich in apparte-

mentencomplex Veenstaete, ingang 

te bereiken via het bruggetje aan de 

Parklaan. Voor informatie of aanmelden 

kunt u contact opnemen met Herma Kleve 

van Versa Welzijn hkleve@versawelzijn.nl, 

of via 0356231100.

NEDERHORST DEN BERG- Voor 

zaterdag 13 mei a.s. staat er een excur-

sie naar Vinkeveen op het programma. 

De excursie start om 0.9.30 uur met 

koffie/thee in het Spoorhuis, gevolgd 

door een rondleiding door dit karak-

teristieke gebouw. Om 10.30 uur ver-

trekken we naar de r.k. kerk, waar een 

gids ons opwacht voor een rondleiding 

door deze zeer recent gerestaureerde 

kerk: de ‘kathedraal van De Ronde 

Venen’. Rond 12.00 uur gaan we onder 

deskundige leiding van Dick Pater een 

vaartocht maken over de Vinkeveense 

plassen. Tijdens de vaartocht wordt 

een bescheiden lunch geserveerd. De 

excursie eindigt om ca. 14.00 uur. 

Aanmelden voor de excursie is mo-

gelijk via ansbaar@gmail.com of 06-

13854825. Aan de excursie kunnen 

maximaal 20 personen deelnemen. Als maatstaf voor deelname geldt dan ook 

de volgorde van aanmelding. Voor deelna-

me aan de excursie vragen wij een bijdrage 

van € 10,00 per persoon. Dit is inclusief 

koffie/thee met wat lekkers, kosten kerk, 

boot en lunch. Uw aanmelding zien wij 

graag spoedig tegemoet. Na aanmelding 

ontvangt u nadere informatie over beta-

ling, vervoer, adres, etc. 

Historische Kring Nederhorst den Berg

Excursie Vinkeveen op 13 mei

Lentemarkt Ankeveen 
zoekt ondernemers
Op zaterdag 6 mei is het Lentemarkt in 

Ankeveen. Dan wordt de weekmarkt 

uitgebreid met extra kramen die in het 

teken staan van de lente. 

Stichting Bruisend Ankeveen nodigt 

alle ondernemers die producten wil-

len aanbieden op deze markt, van harte 

uit. Hebt u interesse hierin, dan kunt u 

zich aanmelden via bruisendankeveen@

gmail.com of 035- 6561507.

Voedselbank 
De kerken houden in Nederhorst den 

Berg en Ankeveen een inzamelingsac-

tie voor de Voedselbank. Bij de lift van 

de Willibrord kerk en in de kerkporta-

len van de St-Martinus (Ankeveen) en 

OLV Hemelvaartkerk voor de diensten 

van Witte Donderdag 13 april, Goede 

Vrijdag 14 april, Paaszaterdag 15 april 

en Eerste Paasdag 16 april. Ook kunt u 

de goederen afgeven bij  de ‘Molshoop’ 

naast de r.k. kerk op donderdag 13 april 

van 8.30 tot 11.30 uur. 

Ook kunt u bellen met Anita Snel: 0294-

251627 en Fam. F.C. Hamers: 0294-

253263. Die komen de artikelen bij u 

thuis ophalen.
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Bridgeclub Nederhorst. Wilt u leren brid-

gen? Informeer vrijblijvend. Ook nieuwe 

gevorderde leden zijn welkom bij onze 

bridgeavonden op donderdag in De Berg-

plaats. Info: 0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Mannen-

avond’ in het Soc. Cultureel Centrum a.d. 

Blijklaan in Ned. den Berg. Gastheer Fou-

ad nodigt alle mannen van harte uit.

Cultureel Centrum Nederhorst den Berg 

nieuwe cursussen/lezingen/workshops 

www.bergsecultuur.nl

Biljartclub Keu 60+ zoekt versterking. 

Op 3 niveaus biljarten op di.-, wo.,- en 

do.middag in sporthal Eikenrode, Loos-

drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u aan:06-

24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor de data van 

alle activiteiten van Spotjes, Spotpourri, 

Open Atelier, Handwerkatelier op www.

despotfabriek.nl

Klusjesteam Wijdemeren, voor oude-

ren en hulpbehoevenden. Eerste uur: 

€ 3,-. K’hoef/’s-Graveland/Loosdrecht: 

035-6561860. A’veen/Nederhorst: 035-

6563001. Ook extra klussers gezocht!

Behoefte aan een regelmatig bezoekje, een 

wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@hu-

manitas.nl of 035-6286093.

Verenigingen kunnen hun activiteiten 

vast laten zetten in de activiteitenagenda. 

Zendt uw activiteit met datum en plaats 

naar redactie@dunnebier.nl

Kort nieuws

Op maandagavond 3 april om 9 uur 

kwam er een melding van een brandge-

rucht aan de Beltweg. De melder gaf aan 

grote zwarte rookwolken te zien vanaf 

de Beltweg richting de Kortenhoefse 

polder.

Na de Kortenhoefsedijk en de Vree-

landseweg afgezocht te hebben konden 

wij niets vinden. Ook waren er geen 

meldingen bij meldkamer Utrecht bin-

nen gekomen. Hierop zijn wij onver-

richter zake terug gegaan naar de ka-

zerne. Achteraf bleek het een tractor 

geweest te zijn die na een winterslaap 

een proefstart maakte.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Wil 

je een dinsdagavond meekijken op onze 

oefenavond? Ben je tussen 18 - 40 jaar? 

Kijk op: www.kombijdebrandweer.nl of 

bel een keer voor meer informatie of 

een afspraak! 06-10318369 (na 18 uur 

en niet op zondag)

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer

Sport

Het is al gekkenwerk genoemd. 

Monnikenwerk ook. En een en-

cyclopedie bij de hedendaagse 

geschiedenis. Journalist Klaas 

Salverda schreef een testament: Het 

Testament van de pers. 

In 1.000 fragmenten, opgetekend van-

uit het werk van 600 collega-journa-

listen in kranten over de afgelopen 

40 jaar. Salverda was zelf jarenlang 

dagbladjournalist en maakte het ‘alle-

maal van dichtbij mee’. Maar hij wilde 

objectief weten waar we nu staan en 

hoe we in deze verwarrende tijd zijn 

terechtgekomen.

Vol vragen

Net als kerken, bonden en partijen 

fungeerden dagbladen jarenlang als 

richtingwijzers in het leven van men-

sen. Maar de oplages van papieren 

kranten, en dan vooral dagbladen, lo-

pen hard terug.  Een bijzondere ont-

wikkeling. Want intussen zitten veel 

mensen vol vragen. Hoe komt het met 

mijn werk? En met de hypotheek van 

m’n kinderen als ze geen vaste baan 

hebben? Met de vluchtelingenstro-

men? En al die aanslagen veraf en 

dichtbij?

Greep krijgen

‘Testament van de pers’ kent een heel 

positieve ondertoon. Wat hébben we 

al over veel dingen ingezeten en wat is 

het toch vaak goed gekomen! Daarom 

is het boek in de eerste plaats een feest 

van herkenning. Want het gaat over 

onze eigen concrete geschiedenis. Het 

nodigt daarbij uit om eigen meningen 

nog eens tegen het licht te houden. Of 

om zelf het verhaal af te maken. Tij-

dens het lezen en bladeren voel je dat 

je weer een beetje greep op de samen-

leving krijgt.

Actuele relevantie

Uitgeverij Eburon over het 

boek: ‘Dit boek mag met recht 

een testament genoemd wor-

den: het hoog informatieve 

werk is een zeer interessante 

uitgave. Klaas Salverda heeft 

intensief archiefonderzoek uit-

gevoerd en daarmee de basis 

gelegd voor een bijzonder na-

slagwerk. Testament van de pers 

werpt licht op gebeurtenissen in 

het verleden. Maar deze hebben 

zeker ook actuele maatschap-

pelijke relevantie. De journa-

listieke ervaring van Salverda 

zorgt ervoor dat hij erin geslaagd is 

om alle informatie te verwerken tot 

een samenhangend geheel.’ 

Doordat er zoveel verschillende on-

derwerpen worden behandeld, zal het 

prachtig uitgevoerde boekwerk zon-

der meer herkenbaar zijn voor een 

breed publiek, verwacht Eburon.

Anderen over…

Boekennieuws: ‘Dit biedt stof tot na-

denken, of je het nu eens bent met 

Salverda of niet.’

Elsevier: ‘Eigenlijk is het gekkenwerk, 

dit boek. Maar het is goed dat iemand 

het heeft verricht.’

Villamedia: ‘Je kunt uren op deze zol-

der doorbrengen en genieten van cita-

ten, observaties en andere wijsheden.’

Volkskrant: ‘De methode van Salverda 

blijkt te werken.’

Frits Spits (Kro-Ncrv): ‘Een práchtig 

boek met indrukwekkende citaten.

Testament van de pers. Uitgeverij 

Eburon Delft. 608 pag’s in hardcover. 

Prijs 34,90 incl. verzendkosten. www.

testamentvandepers.nl

Testament van de pers

Grip op geschiedenis

Nieuw Walden 6 • 1394 PB  Nederhorst den Berg
+31 (0) 294 25 62 00 • info@dunnebier.nl

www.dunnebier.nl

Direct mail | Cross media | Fulfi lment & MRM | Drukwerk & promotie
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ASV ‘65 speelde veel te slap en zon-

der overtuiging en kwam al snel op 

een 0-1 achterstand. 

Goed storend werk in de 24e minuut 

van Stefan van Grieken die hierdoor 

Emmanuel Obeng in een kansrijke 

positie bracht waaruit hij de 1-1 via 

een strakke schuiver kon scoren. Taba 

kwam vlak voor rust door een from-

melgoal op 1-2. Na rust probeerden 

de Ankeveners de bakens te verzetten, 

maar al snel kwam Taba op 1-3 en liep 

zelfs uit naar 1-4.  ASV ‘65 speelde net 

als het weer, veel te zomers en veel te 

gelaten. Zij waren in gedachten bij 

een strandwandeling en een biertje in 

Zandvoort en straalden totaal geen be-

leving uit als ploeg. Mentaal moet er 

hard gewerkt worden om het tij nog te 

keren, anders dreigt zelfs het degrada-

tiespook, dan wel de nacompetitie.

Yoessef Bouali en Dick Blom gaan nu 

plan- B uit de kast trekken de laatste 4 

wedstrijden om dit te voorkomen.

JO19-1 verliest van Hertha 

Het team van Hans Rook speelde een 

slechte eerste helft en stond met de rust 

al met 0-3 achter tegen Hertha JO19-2. 

De donderspeech in de rust hielp goed, 

want na rust waren de Ankeveners de 

bovenliggende partij en kregen ook 

kansen, maar het beetje geluk ontbrak. 

Mathijs van de Riet schoot nog op de 

lat, maar het bleef 0-3. Een compliment 

voor de tweede helft is zeker op zijn 

plaats. Een goed leermoment voor the 

boys om te beseffen dat de wedstrijd al 

bij de eerste minuut begint en dat dan 

de drie punten in Ankeveen hadden 

kunnen blijven.

De JO13-1G won met 9-4 van Altius 

JO13-4. 

Sport DOOR:  MARC DEGEKAMP EN DICK BLOM  

Voetballen in ’s-Graveland

Vlaggenschip wint makkelijk van Baarn
Het eenrichtingsverkeer in Baarn re-

sulteerde bij rust al in een 0-3 voor-

sprong en die had gelet op het aantal 

kansen groter mogen zijn. 

Daan Verdam (2x) en Jimmy Reijnders 

zorgden voor de riante uitgangspositie 

bij rust. Na rust deden de broers Ver-

dam allebei nog een keer het net bol-

len. In de slotfase mocht Baarn de eer 

redden: 1-5 

Senioren

Het 2e won met 2-3 van Hooglander-

veen en die stand was mede door ’s-

Gravelandse doelpunten van Hans-Pe-

ter van den Heuvel en Richard Hardy 

(2x) al bereikt. Het 3e en 4e wonnen 

ook, met 3-1 en 3-2 van FIT en SDO. 

35+ en VR1 verloren in doelpuntrijke 

wedstrijden met 11-3 en 8-3 van kop-

loper RKAVIC en Diemen.

 

Tristan kopt 

Bij een 1-2 achterstand besloot doel-

man Tristan Janmaat bij de laatste cor-

ner van de wedstrijd mee naar voren te 

gaan. Niet vaak leidt zoiets tot succes, 

maar zaterdag jl. kopte Tristan de ge-

lijkmaker binnen tegen koploper TOV! 

Eerder in de wedstrijd had Bryan Hil-

horst JO19-1 op voorsprong gezet. 

Schoolvoetbal

Komende zaterdag worden onze vel-

den bezet door tientallen schoolteams 

die strijden om het schoolvoetbalkam-

pioenschap van Wijdemeren en Hil-

versum. 

Paaseieren zoeken

Traditioneel op Tweede Paasdag: paas-

eieren zoeken voor de pupillen. In alle 

vroegte zullen er honderden chocola-

de-eieren verstopt worden die vanaf 

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verliest van TABA 

10.00 uur gezocht moeten worden. Alle 

kinderen tot en met 12 jaar (lid of geen lid 

van de vereniging) zijn welkom.

Programma komend weekeinde

Daar kunnen we kort over zijn: geen pro-

gramma in verband met Pasen. 

Clubkas Campagne

Afgelopen donderdag mochten we een che-

que van de Rabobank van liefst € 1.006,77 

in ontvangst nemen. Dit was in het kader 

van de Clubkas Campagne van de bank. 

Wij danken de leden van de Rabobank die 

op onze vereniging hebben gestemd. 

Op het KNVB- terrein in de bossen van 

Zeist waren de nationale jeugdkam-

pioenschappen Onderwaterhockey, 

met 11 teams. 

Het zou nog erg spannend worden, 

speciaal voor het jeugdteam van de 

Gooise Onderwatersport Vereniging 

uit Bussum. Dit team bestaat uit leden 

met maar liefst een zestal spelers uit 

Kortenhoef. Nu op de laatste dag ma-

ken ze kans om nationaal jeugdkampi-

oen te worden. Daarvoor moesten de 

GOV-spelers eerst het tot op dat mo-

ment ongeslagen team uit Dordrecht 

verslaan. Dat lukte. Maar doordat het 

Dordtse team uiteindelijk Veldho-

ven versloeg, werd het team met de 6 

Kortenhoevers tweede van Nederland, 

een topprestatie.  

Ben jij ook een echte waterrat, kun je 

tegen een stootje en zwem je iedereen 

eruit? Kom een keer kijken bij een van 

onze trainingen of doe een keer mee! 

Meer info www.gov-bussum.nl of on-

derwaterhockey@gov-bussum.nl  

Onderwaterhockey jeugd, 

Bijna beste van Nederland

Nieuws Club 
Uitslag + stand biljart-
competitie maandag-
poule.
3 april: J. Vrijburg - M. 

Zieleman 2-0, B. Worp - 

W. Clements 2-0. Stand aan kop: J. Vrij-

burg & M. Boelhouwer 11-36 (kampi-

oen), M. Zieleman 11-32

Uitslag maandtoernooi koppelklaver-
jassen (bovenste 3 plaatsen)
8 april: 1. Mw. J. v.d. Gun & Dhr. B. v.d. 

Gun (5544 pt.), 2. Mw. G. Scheepmaker & 

Mw. T. Snel (5270 pt.), 3. Mw. D. Giavarra 

& Dhr. J. van Wijnen (5206 pt.)

Eerstvolgende maandtoernooi koppel-

klaverjassen: zaterdag 13 mei 2017 (aan-

vang 16.00 uur)

Nieuws Biljartvereniging Overmeer
Uitslag + stand onderlinge competitie 6 

april: R. Korteling - J. Kloosterman 0-2, 

W. Lam - H. Stalenhoef 2-0, M. Verlaan 

- M. v.d. Velden 0-3, P. van ‘t Klooster - J. 

Kloosterman 2-0, T. Otten - W. Clements 

0-2. Stand aan kop: H. Stalenhoef 24-46 

(kampioen), W. Clements 24-37, J. Kloos-

terman 24-35

Thuis-programma deze week:
Donderdag 13 mei 19.30 uur: slotavond 

onderlinge competitie BV Overmeer, za-

terdag 15 april 16.00 uur: lentecompetitie 

biljarten Club 4711

Openingstijden + contact
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook niet-leden) Tel.: 06.20.40.80.58

’s-GRAVELAND- Parallel aan de als-

maar groeiende populariteit van het 

meisjesvoetbal in Nederland loopt 

de groei van het aantal meisjes dat 

bij de S.V. ‘s-Graveland het voetbal 

als favoriete sport heeft ontdekt.

Wekelijks spelen, verdeeld over ver-

schillende leeftijdscategorieën, 9 

meisjesteams, competitiewedstrijden 

en trainen ze 1 of 2 keer per week. 

Op woensdagmiddag 19 april organi-

seert de meisjescommissie net als in 

voorgaande jaren de Vriendinnendag. 

Meisjes tot en met 12 jaar kunnen van 

15.00-17.00 uur kennismaken met de 

voetbalsport, samen met vriendinnen 

die al op voetbal zitten. Maar ook als 

je niemand kent die al voetbal zit, ben 

je natuurlijk van harte welkom. Al-

leen of samen met vriendinnen. Meld 

je dan voor 17 april aan via vriendin-

nendag@svsgraveland.com onder ver-

melding van je naam en leeftijd. 

Leeuwinnentoernooi

Aan het eind van dit seizoen, op zon-

dag 21 mei organiseert de meisjes-

commissie voor 

het eerst voor alle 

meisjesteams het 

Leeuwinnentoer-

nooi. Die zondag 

staat dus helemaal 

in het teken van 

het meisjesvoet-

bal. 

De organisatie is 

druk bezig met de 

voorbereidingen voor deze spetteren-

de afsluiting van het voetbalseizoen.

Vriendinnendag ’s-Graveland 
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Sport DOOR:  HERMAN STUIJVER

10e Lenteborrel Nederhorst vol inspiratie
NEDERHORST DEN BERG- De 10e 

Lenteborrel van VV Nederhorst en 

de St. Voetbalcomplex donderdag 

jl. was weer een bijeenkomst vol in-

spiratie. Dat kun je aan marketeer 

Maarten Verhoeven c.s. wel overla-

ten. 

Terwijl dj Funky Vinyl moderne 

muziek op ouderwetse vinylplaten 

draaide, verpoosden de gasten zich in 

de fraaie kantine van sportpark Meer-

zicht met drankjes en een gevarieerde 

maaltijd, met onder andere de veelge-

prezen kippendijtjes, van cateraar Het 

Spieghelhuys. Verhoeven constateerde 

dat de voetbalclub en de accommo-

datie dankzij de sponsors financieel 

gezond zijn. En ook sportief ziet het 

er goed uit met een talentvol eerste 

elftal onder leiding van een jonge trai-

ner op weg naar een mogelijk kampi-

oenschap in de 4e klasse. Erik Vollers, 

geassisteerd door paranimfen Noor 

en Sandra van de jubileumcommis-

sie, keek terug op het jonge verleden 

van de voetbalclub die op 1 juli 1967 

ontstond uit een fusie van Avance en 

VBO. Eerst met een pittige fotoquiz 

die gewonnen werd door een drie-

tal waarbij Marco Arens de fles wijn 

doorgaf aan zijn souffleuse Yvonne 

van der Pannen. Daarna overhan-

digde Vollers een dik fotoboek aan 

de voorzitters van de voetbalclub 

en de beheerstichting, Gerhard Ot-

ten en Maarten Verhoeven. Een boek 

van 228 pagina’s, met 404 foto’s, 1473 

namen en een index waar iedereen 

genoemd wordt. Het boek is nu al te 

bestellen voor slechts 15 euro via de 

website (www.vvnederhorst.org) en 

op Koningsdag de gehele dag op het 

Willie Das Plein. De sponsors krijgen 

voor 1 mei een gratis exemplaar thuis 

bezorgd door Erik Vollers himself. 

Inspiratiebrigade

Chantal Verweij van TrendToepassers 

hield een confronterend verhaal over 

de nabije toekomst voor bedrijven en 

consumenten. Bij haar komen begrip-

pen als trends, innovatie, strategie, 

communicatie en content samen. Met 

een eigen methode volgt haar website 

trends die direct gekoppeld worden 

aan een panel om het te kunnen toe-

passen. Ze schetste een veranderend 

wereldbeeld met 

megasteden, een-

persoonshuishou-

dens, grondstoffen-

tekort en migratie. 

Een wereld waarin 

technologie een 

doorslaggevende 

rol gaat spelen. 

Waarin bloggers 

met een mobiel-

tje sneller kun-

nen reageren op 

modetrends dan 

de klassieke mo-

debladen en businessmodellen snel-

ler veranderen dan ooit en waar de 

verkoopketens tussen consument en 

fabrikant steeds korter zullen worden. 

De voorbeelden van hoogwaardige 

technieken vlogen over tafel, van zelf-

rijdende auto’s tot niertransplantaties 

op afstand tot gezondheidsarmband-

jes met sensors. Data met veel kennis 

over ons gedrag zijn nu al meer waard 

dan de spullen. Denkt u maar eens 

Google en Facebook. “Waar blijft de 

mens?” vroeg voetbalverslaggever Ad 

van Benschop zich vertwijfeld af. En 

NEDERHORST DEN BERG- Op zondag 

25 juni gaat de Bergse Simone van 

der Vlugt 700 traptreden beklimmen 

in stadion De Arena in Amsterdam. 

Ze heeft al 1200 euro ingezameld bij 

sponsors. Zij zoekt nog meer men-

sen die haar actie voor het goede 

doel willen ondersteunen. 

Bij Simone werd in 2002 Multiple Scele-

rose geconstateerd. “Ik merkte dat mijn 

been begon te slepen als ik liep, ook viel 

er spontaan geld uit mijn handen. Eerst 

dacht ik nog dat het wel mee zou vallen. 

Later raakte ik rechts verlamd. Na een 

tocht door het medisch circuit kwam 

toen de diagnose MS. Dat was schrik-

ken” vertelt Simone. 

Het is een misvatting dat MS een spier-

ziekte is. Multiple Sclerose (MS) is een 

ziekte van het centrale zenuwstelsel (her-

senen en het ruggenmerg). Bij Simone 

verslechterde haar medische conditie 

snel, dat had ook te maken met haar per-

soonlijke situatie. Stress is een aanjager 

van MS. Het kwam zelfs zover dat ze in 

een scootmobiel terecht kwam. Nu ze 

sinds drie jaar in Nederhorst den Berg 

woont, komt ze weer tot rust. “Ik loop 

nog wel een beetje wankel. Ook trap-

lopen lukt soms niet omdat het gevoel 

in mijn voetzolen weg is. En mijn ogen 

doen het niet altijd goed, dan zie ik een 

lichte mist.” Maar verder functioneert 

ze goed, als ze haar rust neemt. En hard 

werkt aan haar conditie. Drie keer per 

week is ze bij Sanny’s Sports en één keer 

per week oefent ze bij het SportLokaal 

het traplopen. “Ik wil geen kasplantje 

worden. Ik kan fietsen en auto rijden. 

Maar werken is uitgesloten, omdat heel 

veel onzeker is bij een chronische ziekte 

als MS. Ik kan zo weer een terugval krij-

gen. Maar rust, ritme en oefenen houden 

me op de been.”

Arena Moves

Op 25 juni wil Simone dus 700 traptre-

den bedwingen, een zware fysieke in-

spanning. Dat doet ze samen met haar 

vriendin Mirjam Buijten- de Groot. U 

kunt haar sponsoren. Ga naar www. 

arenamoves.ms/deelnemers. Daar treft u 

haar naam. Ook in de Willibrordkerk en 

Bergse Simone gaat traplopen voor MS

dat was nu weer het gat waar een slimme 

trendwatcher als Chantal Verweij indook: 

bij al die verdwijnende vaste waarden zijn 

er altijd nieuwe kansen voor andere baan-

tjes en diensten. De mens krijgt het alleen 

maar beter, met meer vrije tijd en ontspan-

ning. 

Daar kunnen ze bij Nederhorst over mee-

praten, want de netwerkborrel duurde nog 

uren, vol inspiratie.  

Erik Vollers heeft het jubileumboek 

overhandigd aan Maarten Verhoeven en 

Gerhard Otten (foto: Ton Keizer)

In een rechtstreeks duel om de 

koppositie tussen koplopers Real 

Sranang (RS) en Nederhorst trokken 

de pupillen van Jouri de Bruin aan het 

kortste eind. 

Met 4-1 ging de ploeg zij het geflat-

teerd onderuit in Amsterdam. Al vroeg 

nam Nederhorst een voorsprong. Via 

een vlot lopende aanval met Adilio 

Augustin via een hakbal van Luuk van 

Huissteden werd broer Jesse in stel-

ling gebracht. Nog geen drie minuten 

later stond het alweer gelijk toen de 

boomlange nummer 11 uit een cor-

ner raak kopte. Keeper Oscar Vrijhoef 

voorkwam tot tweemaal toe een ach-

terstand, maar was kansloos toen de bal 

niet goed werd weggewerkt en uit de 

kluts de 2-1 viel. Pech na rust toen Luuk 

van Huisstede al na 2 minuten gebles-

seerd moest uitvallen. Het onmachtig 

aanvalsspel werd afgestraft toen RS uit 

een voorzet weer binnen werd gekopt. 

Met 3-1 leek de wedstrijd beslist. De 

scheidsrechter gaf vlak voor tijd nog 

een makkelijk gegeven strafschop die 

voor de 4-1 eindstand zorgde. Neder-

horst zal weer in de achtervolging moe-

ten, maar met nog vier duels voor de 

boeg is alles nog mogelijk.

Senioren

Het 2e is aan een geweldige reeks bezig. 

Voor de 7e keer op rij werd er gewon-

nen, nu met 1-2 bij Amsvorde. Jody 

Voetballen in Nederhorst

Verlies in wedstrijd om koppositie

Strik was met zijn 5 treffers de grote man 

bij de 8-2 winst van het derde op een in-

compleet Sporting Martinus. Nederhorst 

-4 stuntte door kampioen AS’80 met 5-4 te 

verslaan. Zaterdag- 2 gaf de koploper Altius 

-6 goed tegenstand maar verloor met 5-2.

JO8-1 kampioen

Door thuis met 5-2 te winnen van Laren 

JO8-2 is het jonge team kampioen gewor-

den. Met nog een duel voor de boeg zijn de 

jongens onbereikbaar geworden voor hun 

naaste belager Zuidvogels. Met het club-

lied, champagne en patat werd het groots 

gevierd.

Voor info www.vvnederhorst.org

in de Bergplaats vindt u een glazen pot om 

geld in te doneren. “Ik heb doorzettingsver-

mogen en laat MS niet winnen of mijn leven 

bepalen.”
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Dit bonte gezelschap deed mee aan de Talentenjacht Wijdemeren in het Wapen van 

Ankeveen. Een rockband, een trio, zeven dames en vier heren (zie elders in dit blad). Wijdemeren in Beeld

Voorlaatste pagina

Zaterdag 8 april was in Soest de fi-

nale turnen voor jongens en meisjes 

van AGV ( Algemene Gymnastiek 

Vereniging in NdB.) in de 3-4 kamp. 

Er werd gestreden tegen diverse an-

dere rayons.

In de ochtend deed Nederhorst -1 mee 

aan de 4 -kamp voor meisjes van 6-8 

jaar. De meiden   deden het keurig, 

maar ook weer een beetje spanning, 

waardoor het niet helemaal ging zoals 

normaal bij de training. Maar uitein-

delijk werden de girls toch mooi 8e en 

jullie mogen trots zijn op jezelf, jullie 

stonden toch in de finale!

Direct erna kwamen de jongens in ac-

tie. Met een vliegende start werkten zij 

hun oefeningen op rek, brug en lange 

mat af. Ze deden hun uiterste best. Hier 

en daar toch een foutje en totaal niet 

verwacht werden deze stoere boys 2e. 

Super knap hoor mannen!

In de middag deed Nederhorst -2 mee 

aan de 3 kamp 6-8 jaar. De dametjes 

deden het prima,met hier en daar een 

kleine hapering, maar de groep deed 

wat ze kon en uiteindelijk behaalden zij 

een mooie 6e plaats in een te koude hal. 

En bedenk wel dat dit de finale was. 

Als laatste was Nederhorst- 4 aan de 

beurt in de categorie jeugd 9-11 jaar. 

Toppertjes, alles zelf 

geregeld en mooi strak 

werk laten zien. Super 

gedaan en zij mochten 

trots het podium op om 

hun zilveren medailles 

in ontvangst te nemen.

Namens de leiding wil 

AGV weer iedereen be-

danken voor hun aan-

wezigheid om hun kin-

deren aan te moedigen 

en Tiny en Annet weer 

bedankt voor het jureren. De turners 

gaan weer vol aan de bak voor de re-

creantendag op 20 mei te Galgenwaard.

AGV doet goed mee

Jongens onverwacht tweede 

Zaterdag 8 april werd in Soest de 

laatste wedstrijd in de NPC- winter-

competitie gespeeld. De tegenstan-

der de Hakhorst uit Leusden stond 

één plaats hoger in het tussenklas-

sement dan de Ankeveners. 

Om 12.00 uur waren de drie wedstrij-

den in de eerste ronde. Het terrein 

bleek een zeer grote tegenstander te 

worden. Het tweede team kreeg hele-

maal geen vat op de baan en verloor 

kansloos met 4-13. Team 1 en 3 waren 

tot aan de helft gelijk aan de tegen-

stander maar daarna was het over en 

uit werden de Hakhorsters naar huis 

gespeeld en met 13-8 en 13-5 versla-

gen. In de tweede ronde waren het dus 

tripletten die gespeeld werden. Het 

team van de twee dames en een heer 

waren zo uitgespeeld en konden na 6 

werpronden de ballen inpakken, een 

grote tegenvaller. De twee heren met 

één dame deden het beter en na drie 

kwartier werd er een 13-7 overwin-

ning genoteerd en was de tussenstand 

3-2 voor ASV. Tijdens de pauze voor 

de derde ronde werd er afgesproken 

om te proberen drie partijen te win-

nen. Team 1 ging als een speer en na 

30 minuten werd er met 

13-6 gewonnen. Dat 

won na ruim 1 uur met 

13-7. Nu ging het om de 

laatste partij en die was 

zeer spannend totdat de 

tegenstander een min-

dere periode had en was 

het ook gelijk bekeken 

en maakte ASV de wed-

strijd uit met een fraai 

schot. Terugkijkend een 

zeer mooi resultaat en 

met 6-2 in de tas terug 

naar Ankeveen.

ASV Petanque ‘91 

Afsluiting met overwinning
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