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Iets voor mij? Dodenherdenking BIJeenkomst Dillewijn Zuidereinde

Voor Pasen lopen de spanningen 

tussen de Wijdemeerse basisscho-

len op. Hoe zal het gaan op het 

Paasvoetbaltoernooi? In Nederhorst 

den Berg spelen de Mr. Kremer-, 

Jozef- en Warinschool altijd op 

woensdag hun onderlinge toer-

nooi op sportpark Meerzicht. Op 

paaszaterdag zijn de Regenboog-, 

Antonius- en Curtevenneschool uit 

Kortenhoef op diverse sportvelden 

in verschillende leeftijdklassen pre-

sent. 

Warin wint na decennia

Hoelang precies weet niemand, maar 

het is heel lang geleden dat de Warin-

school die cup met die grote oren won. 

Ondanks het druilerige weer waren er 

toch veel mensen naar het sportcom-

plex van VV Nederhorst gekomen om 

hun school aan te moedigen. De eerste 

wedstrijd won de Warinschool nipt van 

de Mr. Kremerschool. Die kort daarna 

ook de winst aan de Jozefschool moest 

laten. De laatste wedstrijd tussen de 

Jozef en de Warin moest dus bepalen 

wie zich de kampioen van Nederhorst 

mocht noemen. En ja hoor, na een 

spannende wedstrijd en onder luide 

aanmoediging van de supporters won, 

na jaren, de Warinschool met 4-1. 

Curtevenne iets beter

De strijd in de poule Jongens-2 D-ze-

vental was ook zeer spannend. In een 

bloedstollende partij tegen de Anto-

nius won de Curtevenne net met 1-0. 

Leuk was dat bijna alle jongens bij SV 

‘s- Graveland wekelijks met elkaar spe-

len. Dat gold ook voor de Regenboog 

dat derde werd in de poule. De Curte-

venne dus poulewinnaar (en Antonius 

2e ). In de finale versloegen de vrou-

wen en mannen van coach Raimon 

Knip die andere poulewinnaar De 

Wilge met 3-0. En dus algemeen kam-

pioen. Coach Ingmar Contant van de 

Regenboog stimuleerde het ‘positief 

denken’ waardoor zijn team veel pret 

had op het schoolvoetbaltoernooi. En 

daar ging het om!

Op de andere velden speelden nog 

ruim 20 Wijdemeerse teams mee in 

D-, E-, F-, Meis-

jes- en Gemeng-

de poules (ook de 

Lokinschool uit 

Ankeveen). 

Pret bij Schoolvoetbal Wijdemeren                                                                                                                                       

Warin wint eindelijk het 

Bergse schoolvoetbal

Mees denkt na over de tactiek

Het blauwe Antonius en groene Curtevenne samen na afloop

Positief denken 

bracht Regenboog 

ver

Rommelmarkt O.L.V. Hemelvaartkerk
Voor de rommelmarkt op 9 september kunnen wij nog spul-

len gebruiken. Hebt u spullen die nog goed, mooi en schoon 

zijn breng deze dan op 29 april (i.p.v. 22 april)  tussen 8.30 tot 

12.00 uur naar Transportbedrijf v/d Broek, Middenweg 11. Op 

zaterdag 10 juni en zaterdag 8 juli zijn er ook inzamelingsdagen. 

Erg grote meubelen, bedden, kasten etc., kunnen wij niet inne-

men daar wij hiervoor geen opslag- en verkoopruimte hebben. 

Bent u niet in de gelegenheid uw spullen zelf te brengen, neem 

dan contact met ons op, dan komen wij het bij u ophalen. Petra 

v/d Broek tel.: 0294-251606; Francis van Ruitenbeek tel.: 0294-

253883; Anita van Wijk tel.: 0294-253957.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Za. 22 april: 19.00 uur: 
 R. Simileer,
 Wo. 26 april: 19.00 uur: 
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Zo. 23 april: 09.30 uur: 
 R. Simileer.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 23 april: 09.30 uur: 
 W. Vlooswijk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 23 april: 10.00 uur: 
 Oecumenische tentdienst; 
 Ds. E.J. van Katwijk,
◗ De Graankorrel   
 Zo. 23 april: 10.00 uur:  
 Ds. K. de Waard.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 23 april: 10.00 uur:  
 Prof. dr. W. Balke.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 23 april: 09.30 uur:  
 Ds. E.E. Bouter.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 23 april: 11.00 uur:
 Nescio-lezing;
 drs. Martijn Smit. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 23 april: 10.00 uur:
 A. Buitenhuis.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 23 april: 10.00 uur:
 Ds. Klaas de Vries,
 16.00 uur: Jeugddienst Unité. 

 

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 20 apr. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 21 apr. 08.30 u. Koningsspelen Basisscholen Wijdemeren
22/23 apr. 11.00 u. Expositie schilderijen Alfred Ophof Oude School, Kortenhoef
vr. 21 apr. 20.00 u. Lentespektakel met o.a. Fusebox Willie Das Plein, NdB.
za. 22 apr. 20.00 u. Lentespektakel met Hollandse Avond Willie Das Plein, NdB
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. 11.00 u.  Lentespektakel, kerkdienst, bootcamp Willie Das Plein, NdB
zo. 23 apr. 11.00 u. Nesciolezing met Martijn Smit Oude Kerkje, 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
do. 27 apr. 08.00 u. Koningsdag Nederhorst Willie Das Plein, NdB
za. 29 apr. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 uur) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 29 apr. 17.30 u. Welkomstmaaltijd met vluchtelingen Bergplaats, NdB. 
wo. 03 mei 14.00 u. Repaircafé Wijdemeren Brasserie Veenstaete, K’hoef
wo. 03 mei 20.00 u. Plan van Aanpak organisatie WM Rading 1, Loosdrecht
do. 04 mei 19.30 u. Dodenherdenking K’hoef / Ankeveen Van Heumenhof, Kortenhoef
zo. 07 mei 15.00 u. D3D Jam  De Drie Dorpen, Ankeveen
do. 11 mei 20.00 u. Extra Gemeenteraad Herindeling Rading 1, Loosdrecht
do. 11 mei 20.15 u. Literair concert met Jan Brokken Oude Kerkje, Kortenhoef
do. 11 mei 21.00 u. Tribute Night, met lokale bands Feesttent SFG, Noordereind

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

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
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Politiek

WIJDEMEREN - In maart 2018 zijn 

er gemeenteraadsverkiezingen. 

Gemeenteraadsleden vertegen-

woordigen inwoners van hun ge-

meente. Wilt u een kijkje achter de 

politieke schermen nemen? Of hebt 

u politieke ambities? Maak kennis 

met het raadswerk tijdens een cursus 

van vijf avonden.  

Tijdens de cursus leert u meer over het 

lokale bestuur van de gemeenten Wijde-

meren en Hilversum. De cursus wordt 

gegeven op dinsdagavonden 9 mei, 

23 mei, 6 juni en 20 juni. Als afsluiting 

bezoeken we op 5 of 6 juli de gemeen-

teraadsvergadering van Wijdemeren 

of Hilversum. Iedere avond heeft een 

ander thema, er komen inhoudelijke 

onderwerpen aan de orde, maar ook de 

route van de verkiezingen tot het vor-

men van een college wordt besproken. 

De cursus wordt afwisselend gegeven in 

het gemeentehuis van Wijdemeren en in 

het raadhuis van Hilversum. 

Meld u snel aan! Deze cursus is bestemd 

voor inwoners met weinig tot geen er-

varing in het lokaal bestuur. Deelname 

kost € 15,00 inclusief lesmateriaal. Er is 

plaats voor maximaal 40 deelnemers, 

dus geef u snel op, want vol is vol! Aan-

melden kan tot 1 mei door een mail te 

sturen naar: griffier@wijdemeren.nl. 

Vermeld in uw aanmelding uw naam, 

adres en telefoonnummer en of u reeds 

politiek actief bent (geweest). Wilt u 

meer informatie? Neem contact op met  

Paul van Ruitenbeek (035) 62 92 210 of 

Debby de Heus (035) 65 59 560.  

Gemeenteraad, is dat iets voor mij? 

WIJDEMEREN - Al twee keer stelde de 

CDA- fractielid Rosalie van Rijn vra-

gen over het toewijzingsbeleid van 

de appartementen van de Oranjerie 

aan het Noordereind te ‘s-Graveland. 

Nog steeds is onduidelijk of er dui-

delijke afspraken zijn gemaakt met 

bouwer Gooi en Omstreken. 

Eerder antwoordde wethouder Van 

Henten dat het om sociale woning-

bouw gaat, wat betekent dat de wo-

ningen allemaal via Woningnet zul-

len worden aangeboden. Omdat het 

nieuwbouw betreft, mag de gemeente 

Wijdemeren bepalen dat bij eerste ver-

huur deze woningen alleen voor eigen 

inwoners beschikbaar worden gesteld. 

Ook zou zij met de woningbouwver-

eniging spreken over een eventuele na-

dere doelgroepenverdeling. 

Het gesprek over de toewijzing is in 

overleg met woningbouwvereniging 

Gooi en Omstreken verschoven naar 

februari 2017. Maar het CDA weet 

nog van niks. De fractie is met veel 

inwoners benieuwd naar het toewij-

zingsbeleid van de appartementen op 

het Noordereinde. Voor de derde keer 

vraagt mevrouw Van Rijn of er inmid-

dels een gesprek plaatsgevonden heeft 

tussen de gemeente en Gooi en Om-

streken. Zo ja, of de wethouder kan 

vertellen wat de uitkomst is. En tot slot 

vraagt Rosalie of de verwachting nog 

steeds is dat de eerste appartementen 

in het 4de kwartaal in de verhuur gaan?

CDA ongeduldig over toewijzing 
Oranjerie

Twee jonge gemeente-
raadsleden voor 2022? 

NEDERHORST DEN BERG- Op dit 

moment ligt er in de gemeen-

te Wijdemeren een Ontwerp-

bestemmingsplan ter inzage dat 

woningbouw binnen het oor-

spronkelijke grondplan van kasteel 

Nederhorst behelst. Tevens wil men 

een melkveehouderij, met industri-

ele schuren, vestigen op een van de 

weinige, nog mooie open plekjes 

binnen de gemeente aan de Vecht.

In het Ontwerpbestemmingsplan 

wordt met geen woord gesproken over 

het historische karakter van het kasteel 

met zijn parktuin in het open weide-

gebied. Sterker, het kasteel wordt in 

het hele plan niet eens genoemd. Uit-

voering van het plan zal leiden tot een 

onomkeerbare verslechtering van de 

ruimtelijke kwaliteit van een van de 

belangrijkste historische monumen-

ten van Nederhorst den Berg, alsook 

tot een verdere verrommeling van 

het open veen-weidelandschap dat zo 

kenmerkend is voor onze regio. Straks 

kennen we een dergelijk polderland-

schap alleen nog maar van schilderijen.

Vrij in landschap

Kasteel en landgoed stonden in het 

verleden altijd vrij in het landschap. 

In 1713 is de tuin heringericht in geo-

metrisch stijl met een sterke nadruk 

op de zichtas, de mode van die tijd. 

Het bijzondere van Nederhorst is dat 

dit 300 jaar oude tuinontwerp van Jan 

van Staden nog steeds zichtbaar is in 

het huidige grondplan. Zowel kasteel, 

het landgoed als het omringende wei-

delandschap zijn van bijzondere histo-

rische en culturele waarde. Vanaf het 

monumentale hek loopt een zichtas 

via de oprijlaan, door de gang van het 

kasteel naar de achterzijde, waar de as 

uitmondt in de polder. 

12 woningen

De bouw van een twaalftal woningen, 

deels in de zichtas en binnen de oor-

spronkelijke siertuin van het kasteel, 

zal het zicht op het landgoed en kas-

teel ontnemen en daarmee de eenheid 

tussen kasteel en omgeving aantasten. 

De ruimtelijke kwaliteit van het open 

weidegebied en het kasteel zijn voor de 

gemeente kennelijk van ondergeschikt 

Verrommeling cultuurhistorisch landschap 
rond kasteel Nederhorst

belang, terwijl het juist een belangrijke taak 

van de gemeente is om haar historisch erf-

goed te beschermen. Daarnaast lijkt men 

zich onvoldoende te realiseren dat kasteel 

en omgeving beeldbepalend zijn voor het 

dorp en daardoor voor dorpbewoners en 

toerisme een aanzienlijke economische 

waarde vertegenwoordigen. Wat heb je aan 

een kasteel dat midden in een woonwijk 

ligt en waar historisch elementen en sa-

menhang met de omgeving voorgoed ver-

nietigd zijn?

Bezwaren

De Harmine Wolters Stichting, eigenaresse 

van het kasteel, is een van de organisaties 

die bezwaar hebben gemaakt tegen het 

Ontwerpbestemmingsplan. Het kasteel en 

haar tuinen zijn Rijksmonumenten, waar 

we zuinig op zouden moeten zijn evenals 

op het laatste stukje open weidegebied aan 

de Vecht. Het huidige plan zal het vrije zicht 

op kasteel en park onomkeerbaar en voor-

goed teniet doen en aanzienlijke economi-

sche schade berokkenen aan de regio.

Dinsdag 2 mei vindt er een hoorzitting 

plaats waar alle groeperingen die formeel 

bezwaar hebben gemaakt hun zienswijze 

mondeling aan de gemeenteraad kunnen 

toelichten. Naar verwachting zal de ge-

meenteraad dan op 6 juli het bestemmings-

plan vaststellen. We hopen dat de gemeen-

teraad haar taak als beschermer van haar 

cultureel erfgoed alsnog zal oppakken, zo 

dat Nederhorst in zijn omgeving ook voor 

de toekomst behouden blijft.

Voor verdere informatie over de bezwaren 

tegen het Ontwerpbestemmingsplan, zie: 

www.kasteelnederhorst.nl

Twee jonge gemeenteraadsleden 

voor 2022? 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

 Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Trompe l’oeil- en landschap

schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. 

Tel. 0294-254598. 

Gediplomeerde schoonheids

specialiste, aan huis. 

06-52692679 Elbie 

www.baiemooi.nu

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m3 €130,-- .

Tel.: 06-22664828.

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

Te Huur Wijdemeren

Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2, 

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com 

MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

 

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

Tuinman heeft nog tijd

€ 16,- p.u. 06-53373885.

“ Voetreflexzonetherapie”

Ontspant en herstelt 

uw Balans

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Sloten & Inbraakbeveiliging

Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Te huur: een bootligplaats voor 

boot tot max. 6 mtr. aan de 

Vecht in Nederhorst. 275 € zo-

merseizoen. Tel. 06-44252967.

CULINAIR AAN HUIS Een 

luxe aangekleed en uitgebreid 

warm en koud buffet? 

Of liever een klein buffet of di-

ner? Voor al deze feestelijkhe-

den bent u bij ons aan het juiste 

adres! Culinair aan Huis zorgt 

ervoor dat elke feestelijke aange-

legenheid onvergetelijk wordt! 

WWW.CULINAIRAANHUIS.

NL 0294-254338 / 06-21687778

Glazenwasser Erik

Meijerink wast uw ramen 

op afroep in de regio. 

Laag tarief. Bel voor 

afspraak. 06 53 81 7334

Beauty & Lifestyle event 

za. 22/4 van 12-16 uur in

de feesttent in NdB. 

Gezellige standhouders en

leuke workshops. 

Voor jong en oud!

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!!!

035 - 656 0235

Te huur garage box Rembr.

v.Rijnhof tel. 0294253448

Wij ruimen gratis uw huis

en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen

Voor u een zorg minder!

06- 25 51 46 89

Last van kalknagels of 

ingroeiende teennagels?

Laat ze behandelen door

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

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

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

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

Sleutels
en 
sloten
service

AKTIE AKTIE AKTIE 

knippen € 12,50

Thamara Jane Hair  Fashion

Zuidereinde 254c

T 035 655 07 05 

Programma’s GooiTV
Vanaf 19 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
 -  TV Magazine met onder meer de kinder Matthäus Passion in 

Naarden, kort nieuws met o.a. schoollocaties in Loosdrecht 
terug van 4 naar 2 en Vlaggetjesdag in Muiden, een update 
van de afb raak van de cacaofabriek Bensdorp in Bussum en 
het vertrek van de sluiswachter in Muiden;

- In RegioHub gaat het over de komst van de nieuw kliko’s;
-  GooiTV, HilversumsNieuws en NH presenteren het tweeweke-

lijks gesprek met Pieter Broertjes, burgemeester van Hilver-
sum. 

Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook) 
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60 -jarig huwelijk 
Truus en Henk Smit
Op maandag 24 april vieren Truus en 

Henk Smit het feit dat ze 60 jaar eerder 

in het huwelijksbootje stapten. Samen 

met hun familie en vrienden vieren 

ze dat met een feestje tussen 14.30 tot 

17.00 uur in ’t Achterom, achter de St.-

Antoniuskerk aan de Kerklaan te Kor-

tenhoef. Het diamanten echtpaar heeft 

liever geen bloemen, maar graag giften 

voor de kankerbestrijding (KWF). 

KORTENHOEF- Dinsdag 11 april wer-

den verkeersexamens afgenomen 

bij de Kortenhoefse en Ankeveense 

basisscholen. Het startsein werd ge-

geven door wethouder van verkeer 

Theo Reijn. De start vond plaats bij 

de Curtevenneschool en er volgde 

een parcours dat de leerlingen in de 

buurt dienden af te leggen. 

Het bleef alleen niet bij één startsein. 

Elke leerling werd met een gastoeter 

als het ware weggeschoten. Sommige 

leerlingen hielden vingers in hun oren, 

terwijl ze geduldig en licht nerveus op 

hun beurt wachtten. “Telkens als een 

kind daar verderop uit beeld fietst, mag 

de volgende” lichtte de wethouder toe 

op de gang van zaken.

Het examen

Al vlot arriveerde de eerste scholier 

die klaar was. Hoe vond je het? “Leuk”, 

antwoordde Iris. “Goed omkijken en 

je hand uitsteken. Je moest daar via de 

Kerklaan en dan de bordjes volgen.” 

En nu taart? “Nee, gewoon verder met 

school.”

Vlak in de buurt trof ik juf Yvette, toe-

kijkend hoe de kinderen het deden. 

Zijn het uw kinderen? “Ja, dit is mijn 

klas, 31 kinderen”. Wat hebben ze al-

lemaal voor het examen gedaan? “Ze 

hebben hiervoor eerst theorie- examen 

gedaan. Gelukkig zijn ze allemaal ge-

slaagd. Voor dit praktijkgedeelte heb-

ben ze afgelopen week heel hard ge-

oefend met ouders, buren, broertjes en 

zusjes.” Ze keek blij en trots naar haar 

groep. De juf knipperde even met haar 

ogen toen er weer een kind op weg 

werd getoeterd.

Veilig Naar School

Eveline Mos keek ook toe hoe de kin-

deren het deden. Zij was ter plekke uit 

naam van de gemeente Wijdemeren. 

Ze legde me uit over de campagne Vei-

lig Naar School. “Die campagne gaat 

om het bevorderen van verkeersedu-

catie op scholen maar ook om de ou-

ders hierbij te betrekken. Steeds meer 

kinderen komen met de auto 

naar school. Dat stopt op de 

middelbare school maar dan 

hebben ze soms niet genoeg 

ervaring opgedaan in het 

verkeer. Daarbij lijken niet 

alle betrokkenen elkaar even 

goed te vinden. Wij willen 

de scholen, gemeente en Vei-

lig Verkeer Nederland en de 

verschillende aanbieders van 

verkeerseducatie beter laten 

samenwerken. De gemeente 

als wegbeheerder is verder 

natuurlijk altijd bezig met het 

verbeteren van de openbare 

weginrichting.”

Communicatie

Afsluitend wees Eveline op de website 

met alle relevante informatie hierover: 

www.wijdemeren.nl/veilignaarschool. 

Terwijl ze uitlegde wat daar te vinden 

is, willigde wethouder Reijn het ver-

zoek van een scholiere in om een ‘dab’ 

te doen. De dab is een juichende bewe-

Tezamen naar verkeersexamen

ging. Onder meer een aantal bekende voet-

ballers bedient zich hiervan na het scoren. 

Ook wanneer je in figuurlijke zin een sterk 

punt hebt gemaakt, is de dab op zijn plaats. 

De wethouder liet zijn dab volgen door een 

toeter. Linkerhand uitsteken, goed kijken en 

daar ging de volgende leerling. Op zijn of 

haar weg. Uiteindelijk slaagden, op drie na, 

alle kinderen van de vier scholen voor het 

fietsexamen. 

NEDERHORST DEN BERG – Bij aan-

komst blijkt de Bergplaats al flink 

vol gelopen te zijn. Allen zijn uit-

genodigd deel te nemen aan de 

paasbrunch. De kostenloze maaltijd 

is georganiseerd door de diaco-

nie van de Protestantse Gemeente 

Nederhorst den Berg.

Een aantal van de bezoekers herken 

ik via mijn werkzaamheden als thuis-

zorgmedewerker. De meesten zijn wat 

ouder maar hier en daar zijn ook jon-

gere gasten te bespeuren. Ik zoek een 

van de organisatoren op: Fiep Bouwer.

Diaconie

“Klopt, dit is georganiseerd door de 

diaconie van de protestantse gemeente 

Nederhorst den Berg” zegt Fiep. Later 

legt dominee Evert-Jan van Katwijk 

mij uit dat de diaconie eigenlijk de 

maatschappelijk werkers van de kerk 

betreft; degenen met de voelsprieten 

in de maatschappij. Fiep vervolgt: ”We 

zijn hier al 6 weken mee bezig. We zijn 

toen begonnen met de uitnodigingen 

te versturen en de publiciteit op te 

zoeken. Maar ja, uiteindelijk komt het 

natuurlijk aan op de laatste twee da-

gen. Daarin hebben we echt keihard 

gewerkt!” Fiep vertelt verder dat dit de 

eerste paasbrunch is. “Hiervoor hebben 

we een aantal jaren een paasontbijt ge-

had. Echter, iedereen ging toen al weer 

om tien uur weg om de kerkdienst bij 

te wonen. Nu hebben de mensen de tijd 

om te blijven zitten. Er zijn ook meer 

mensen dan tijdens het ontbijt. Het be-

zoekersaantal ligt boven de zestig.”

Brunch

Dominee Evert-Jan van Katwijk opent 

de maaltijd. Hij heeft aandacht voor 

ouderen, eenzaamheid en saamhorig-

heid. Afsluitend meldt hij dat er gestart 

wordt met een kom soep. Na de ope-

ning volgt een moment stilte. Na de 

soep gaat de aandacht uit naar het buf-

fet. Deze is uitgestald op een rij tafels: 

allerlei salades, veel soorten brood en 

beleg en ook een indrukwekkende va-

riatie aan taart en ge-

bak. Natuurlijk is er 

ook volop te drinken.

Even later sta ik 

naast de dominee: 

“Iedereen heeft dit 

zelf gemaakt of in-

gekocht”, zegt hij 

vrolijk. Zijn energie 

is aangenaam en ver-

frissend. Hij heeft er 

ook voor gekozen 

om dit niet alleen 

voor de eigen pro-

testantse kerkgan-

gers te organiseren 

maar voor alle dor-

pelingen. “Ja, er zijn 

ook katholieken en 

allerlei andere men-

sen uit het dorp.” Mijn kom soep eet ik 

met Lien, Josef en Piet. Piet kende ik al 

via het werk als thuiszorgmedewerker. 

Lien en Josef zijn samen gekomen. Ze 

hebben het naar de zin en het smaakt 

allemaal goed. De brunch voelt aan als 

Geslaagde paasbrunch

een warme gezellige bijeenkomst en kan als 

zeer geslaagd worden bestempeld.

Zaterdag 29 april serveert de diaconie een 

maaltijd voor statushouders (vluchtelin-

gen) in de gemeente.

WIJDEMEREN - Het Waarborgzegel 

Fixatievrije Zorginstelling is sinds 

2011 een kompas en een beloning 

voor zorginstellingen die willen ex-

celleren in bewegingsvrijheid voor 

mensen met dementie. 

Zonder onnodige bureaucratie en 

met het accent op visie, cultuur, per-

manent leren en nieuwe kansen zien 

en aangrijpen om bij te dragen aan de 

levenskwaliteit van mensen met de-

mentie. 

Na een periode van voorbereiding 

hebben alle locaties van Inovum on-

langs de maximale erkenning gekre-

gen van ‘drie sterren’. Het gaat om de 

Beukenhof in Loosdrecht, Gooiers Erf 

in Hilversum en Veenstaete in Kor-

tenhoef. Een mooie bekroning van de 

inspanning om mensen met demen-

tie maximale vrijheid te geven. Een 

streven waar de medewerkers van In-

ovum ook de komende tijd mee door 

zullen gaan.

Inovum van twee naar drie sterren
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Lekker lokaal!

Bergse turf
€ 4,30 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Reactie Inovum

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

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

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

aannemersbedrijf

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

In een reactie op de ingezonden brief ‘Teleur-

stelling’ van Marijke de Beus in het Weekblad 

van 12 april over het vertrek van haar 103-jarige 

moeder mevrouw De Beus- Bos uit Veenstaete 

laat Aad de Jonge, directeur-bestuurder van In-

ovum weten dat hij het betreurt dat e.e.a. door 

Marijke de Beus zo ervaren is. Hij schrijft: ‘Na-

vraag bij de betrokken medewerkers laat een 

veel genuanceerder beeld zien waarbij o.a. in 

overleg met de (overige) familie en huisarts tot 

het besluit is gekomen’. De heer De Jonge vindt 

het echter uit privacyoverwegingen niet correct 

over de redenen van het besluit in het openbaar 

te communiceren. Uiteraard zal Inovum wel 

contact opnemen met mevrouw de Beus om de 

kwestie te bespreken.

BUSSUM- Opvoeden van 

kinderen is leuk, maar soms 

ook lastig. Want wat doe je 

als je kind bijvoorbeeld niet 

wil luisteren of erg boos is? 

Je kunt deze vragen zelf op-

lossen, maar ook samen met 

andere ouders. Hierbij is de 

cursus ‘Opvoeden & Zo’ een 

mooi steuntje in de rug.  

Speciaal voor ouders met kin-

deren van 3 tot 12 jaar, biedt 

Jeugd en Gezin samen met 

Versa Welzijn de cursus Op-

voeden & Zo. Deze cursus 

bestaat uit vier bijeenkomsten 

van twee uur, waarin verschil-

lende thema’s naar voren ko-

men: aandacht geven & prij-

zen, nee zeggen & verbieden, 

straffen, negeren en apart zet-

ten. Door deze onderwerpen 

met andere ouders te bespre-

ken, kun je samen delen wat 

werkt en wat mogelijk ook 

voor jou een geschikte oplos-

sing kan zijn. Dat geeft meer 

zekerheid bij de opvoeding 

van je kind.  

De cursus start 10 mei en vindt 

op vier achtereenvolgende 

woensdagavonden plaats tus-

sen 20.00 en 22.00 uur in Bus-

sum. De kosten voor deelname 

zijn 30 euro per ouder(paar). 

Ouders uit de hele regio Gooi 

en Vechtstreek zijn welkom.

Voor informatie en aanmel-

den kun je terecht op de web-

site van Jeugd en Gezin Gooi 

en Vechtstreek: www.jggv.nl 

(cursusaanbod). Ook kun je 

bellen naar het inhoudelijk 

spreekuur: 035 69 26 350 of 

een mail sturen naar opvoed-

info@jggv.nl.

Cursus ‘Opvoeden & Zo’ van start

KORTENHOEF- D66 

Wijdemeren gaat de ko-

mende tijd vaker op pad om 

diverse locaties te bezoeken 

en met belanghebbende te 

spreken over projecten en 

thema’s. 

Op zaterdag 22 april as. wil 

D66 Wijdemeren kennisne-

men van de geplande ontwik-

kelingen in de polder van Kor-

tenhoef: Plan Groenewoud, 

Plan VLEK (een plan van be-

woners en eigenaren van de 

Emmaweg in Kortenhoef) en 

plan Zuidsingel- Fase 8. 

Het Plan Groenewoud komt 

voort uit de noodzaak van 

sanering van de voormalige 

stortplaats en bestaat uit water-

villa’s om de sanering te kun-

nen financieren. Plan VLEK is 

een particulier project en een 

gevolg van de ontwikkeling 

van Groenewoud en ligt tus-

sen plan Groenewoud en de 

Emmaweg in. Beide projecten 

gaan uit van natuurverbete-

ring en klimaatneutrale bouw. 

Het doel van project VLEK is 

tevens de verloedering achter 

het gebied achter de Emmaweg 

tegen te gaan, nieuwe natuur 

aan te leggen en te voorzien in 

nieuw water. Zuidsingel-fase 8 

is een meer traditionele uitbrei-

ding van de kern Kortenhoef.

D66 Wijdemeren wil de lo-

caties ter plekke bekijken en 

in gesprek gaan met diverse 

bewoners, betrokkenen en 

initiatiefnemers die ook zijn 

uitgenodigd. Leden of aspi-

rant leden van D66 zijn ook 

van harte welkom. Afhankelijk 

van het weer is het de bedoe-

ling om eerst een stuk door het 

plangebied te lopen en vervol-

gens de plannen te bekijken en 

met elkaar hierover in gesprek 

te gaan. 

Na afloop is er gelegenheid 

voor een drankje.

Zaterdag 22 april; 15 uur; ver-

trek: garage Jan Hermsen, Em-

maweg 58B, Kortenhoef.

Op pad met D66 

Hartelijk dank het verslag over de avond van 

de bestuurswisseling in Th eater De Dillewijn. 

In dit artikel, dat vorige week in het Weekblad 

Wijdemeren stond, zijn enkele onjuistheden 

geslopen.

Niet Manon Groeneveld, maar Gerry Torsing 

was vanaf de start in 2007 als secretaris 

betrokken bij de totstandkoming van het 

theater en alle werkzaamheden die dat met 

zich meebracht. Gé Leurs is, ondanks zijn 

belangrijke verdiensten voor het theater, niet 

een man van het eerste uur, maar Wim de 

Jong, die met zijn enorme horeca-ervaring 

een belangrijke steunpilaar was en is.

Tot slot willen we graag nog wat namen juist 

vermelden: Onze nieuwe secretaris is Fran-

çoise Vaal en onze nieuwe penningmeester is 

Marinus Spillenaar Bilgen.

Bestuurswisseling Theater De Dillewijn 

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 20 apr. film, vr. 21 apr. mu-

ziek, za. 22 apr. cabaret, zo. 23 

apr. muziek, za. 29 apr. mu-

ziek, zo.30 apr. film. Info: www.

wesopa.nl

’t Wijdehuis, elke ma.ochtend 

van 09.30- 13.30 of do.middag 

van 12.30-16.30 u. Gratis. 

Veenstaete- Kortenhoef, via de 

Parklaan. Info: Herma Kleve 

van Versa Welzijn;  hkleve@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.
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Participatie

100-jarige Mies van Heumen 
overleden
Stond er in de uitgave van 15 februari 

van dit blad nog een uitgebreid artikel 

over het eeuwfeest van Mies van Heu-

men- Baar, nog geen twee maanden la-

ter is zij overleden. Op zondag 9 april is 

zij vredig ingeslapen in Gooiers Erf in 

Hilversum. Haar 13 kinderen, schoon-

dochters, schoonzoons, 24 kleinkinde-

ren en 21 achterkleinkinderen zullen 

met dankbaarheid aan haar terug den-

ken. Op Paaszaterdag was de afscheids-

dienst in de St.-Martinuskerk in haar 

geliefde Ankeveen.  

NEDERHORST DEN BERG - In toe-

nemende mate komen in ons dorp 

mensen wonen, die door oorlogsge-

weld (bijv. Syriërs) of door een dic-

tatoriaal regime (bijv. Eritreërs) hun 

land moesten ontvluchten. 

Velen van hen hadden het goed in 

hun land. Een mooi eigen huis en een 

goede baan. Dit alles hebben zij achter 

zich moeten laten. Nu wordt er gepro-

beerd om in ons land, in ons dorp, een 

nieuw bestaan op te bouwen. Dat valt 

niet mee. Eerst een heel andere taal le-

ren. Contacten zoeken, vinden en on-

derhouden met huidige inwoners van 

Nederhorst den Berg. Voelt men zich 

welkom? Ook is het voor de huidige in-

woners niet gemakkelijk om zich open 

te stellen voor de nieuwe Bergers.  Het 

moet van twee kanten komen. Met val-

len en opstaan gaat dat zeker lukken. 

Verplaats je maar eens in de situatie 

dat Nederland wordt aangevallen en 

dat wij moeten vluchten naar een land 

waar  je de taal niet van kent en waar 

je helemaal geen eigendommen  meer 

hebt. 

Ontmoet elkaar

De diaconie van de protestantse ge-

meente te Nederhorst den Berg pro-

beert daar wat aan te doen. Door de 

nieuwe bewoners, daar waar nodig op 

te vangen en te begeleiden.   De dia-

conie wil een poging wagen om een 

stapje verder te gaan. Daarom nodigt 

zij op zaterdag 29 april eenieder uit om 

naar de Bergplaats in de Kerkstraat te 

komen. Vanaf 17.30 uur kunnen wij 

elkaar ontmoeten en onder het genot 

van een lekkere maaltijd en een drank-

je naar elkaar luisteren en met elkaar 

praten. 

Dit alles is gratis, maar graag wel even 

opgeven bij Anita Snel: 251627, Henny 

Pos: 254515 of Greet Visser: 254198 

wanneer je komt. 

KORTENHOEF- Op donderdag 4 

mei a.s. zal in Kortenhoef nabij de 

Van Heumenhof weer de jaarlijkse 

Dodenherdenking plaatsvinden. 

Een plechtigheid die zich de laat-

ste jaren in een toenemende be-

langstelling mag verheugen. Het 

Oranjecomité Kortenhoef/ ’s-Grave-

land en de Ankeveense SOFA willen 

dit jaar verenigingen betrekken bij 

deze herdenking. 

Het Oranjeverenigingen menen dat 

verenigingen bij uitstek deel uitmaken 

van onze samenleving. Een vereniging 

is een voorbeeld van maatschappe-

lijke en sociale participatie waarin hu-

maniteit, saamhorigheid, autonomie, 

sportiviteit maar vooral vrijheid een 

belangrijke rol spelen. Het bewust zijn 

van deze aspecten is voor velen geen 

vanzelfsprekendheid. Om deze reden 

willen de organisatoren gezamenlijk 

stilstaan bij wat anderen voor onze vrij-

heid hebben betekend. In het bijzonder 

de slachtoffers die gevallen zijn tijdens 

de Tweede Wereldoorlog en hierna tij-

dens oorlogshandelingen. De aanwe-

zigheid van verenigingen is een gebaar 

van respect, dankbaarheid en eerbied.  

Alle verenigingen worden in de gele-

genheid gesteld om aan de ceremonie 

deel te nemen en om als delegatie bloe-

men bij het monument te leggen. Het 

thema dit jaar is ‘Geef vrijheid door!’

Programma

U wordt verzocht vanaf 18.00 uur 

als eerbetoon aan al onze geval-

lenen, de vlag halfstok te hangen. 

Om 19.10 uur vertrekt de ‘Stille 

Tocht’ vanaf de Wilhelminahof naar 

het herdenkingsmonument bij de 

Van Heumenhof te Kortenhoef.                                                                                                                                      

Daar zullen leden 

van de Scouting-

groep Klaas Toxo-

peus en de lokale 

Brandweerpost 

een erewacht vor-

men. Muziekver-

eniging Amicitia 

brengt enkele mu-

zikale bijdrage ten gehore. Een lid van 

het college van B&W zal een toespraak 

houden. Leerlingen van de Regenboog 

zullen gedichten voordragen over oor-

log en vrede, onderdrukking en vrij-

heid. Vervolgens is er een kranslegging 

door leden van het gemeentebestuur 

van Wijdemeren, gevolgd door afvaar-

digingen van de Oranjecomités van 

Ankeveen en Kortenhoef / ’s-Grave-

land en Ankeveen.

Om exact 19.59 uur zal The Last Post 

worden geblazen door trompettist Alex 

Verenigingen betrekken bij 
Dodenherdenking

de Haan. Na de twee minuten stilte wordt 

het Wilhelmus gezongen. Tot slot worden 

afgevaardigden van verenigingen, politiek, 

scholen en andere organisaties uitgenodigd 

om bloemen te leggen bij het monument. 

Aansluitend worden alle aanwezigen ver-

zocht zich aan te sluiten bij het defilé langs 

het monument. 

Als uw vereniging wil meedoen aan deze 

Dodenherdenking, met een delegatie die 

bloemen zal gaan leggen, dan graag contact 

nemen met Pieter Luijer: Pluijer@live.nl.

Welkomstmaaltijd zaterdag 29 april 

KORTENHOEF - Vanuit de roep om 

traditie en nostalgie speelt Amicitia 

op Koningsdag weer een keer op 

straat in Oud Kortenhoef. 

Op donderdag 27 april verzorgen de 

muzikanten een marsoptreden vanaf 

de Graafjesbrug, over het Moleneind 

en de Kortenhoefsedijk naar de Oude 

School. Een mooie start van de dag, 

want al om 7.45 uur hoort u de eer-

ste noten! Aansluitend geeft de fanfare 

tussen 8.30 en 9.30 uur een concert bij 

de Oude School. Daar wordt u na af-

loop koffie en thee aangeboden door 

BLOK.

Rond 11.15 uur is er speciaal voor de 

oudere bewoners van ons dorp een 

aubade in Veenstaete. Ook voor hen 

is er muziek en klinkt het 

Wilhelmus. 

’s Middags zijn de mu-

sici vanaf 14.00 uur bij De 

Fuik te vinden, want daar 

organiseren BMOL en 

Amicitia samen een Sing-

A-Long en kunt u mee-

zingen op de melodieën 

van bekende hits.

U merkt ‘t, als muzikant 

hoef je je op Koningsdag 

niet te vervelen. Wij ont-

moeten u graag!

Marcheren op straat, in 

ere hersteld door Amicitia

Muziek op straat op Koningsdag
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Wat vind je van het portret?

Het is geweldig, echt heel mooi. 

Het is precies, maar niet te ge-

detailleerd; echt kunst.

Kan je wat over 

jezelf vertellen?

Ik ben opgegroeid in Brazilië. 

Ik ben geboren in Minas Gerais 

op een boerderij. Alles kwam 

van de boerderij. Van suikerriet 

maakte mijn vader rapadura; 

Ook maakte hij doce de leite 

van gekookte melk met suiker. 

Dat was ons snoep. Fruit en 

groente waren er in overvloed 

en bij ons huis was een rivier 

waar je kon vissen. We leefden 

heel gezond. We aten alles uit 

de natuur. Ik ben als kind nooit 

naar de tandarts geweest en 

toch heb ik een heel goed gebit. 

Ik ben ook nooit naar de dokter 

geweest en was nooit ziek. We 

stonden om zes uur ’s ochtends 

op en om zes uur ’s avonds 

gingen we naar bed. Waarom? 

Omdat het dan donker was. 

Om vijf uur namen we een 

douche in de rivier en daarna 

gingen we naar bed. We had-

den geen elektriciteit en geen 

tv en dus gingen we slapen. We 

hadden alleen een olielamp. In 

het bos plukten we mango’s. 

We klommen zo de bomen in. 

Daarbij ben ik als klein meisje 

wel eens drie meter naar be-

neden gevallen. Maar ik had 

niets, omdat ik altijd buiten 

was. Daar krijg je sterke botten 

van en daardoor leer je te val-

len. We waren met negen kin-

deren en allemaal hebben we 

een goed hart en zijn we super-

gezond en dat vind ik best bij-

zonder. We plukten waterme-

loenen en sloegen ze kapot met 

onze handen en aten ervan tot 

we niet meer hoefden. De rest 

gooiden we weg voor de die-

ren. Dat maakte niet uit want 

er was genoeg. 

Ik had mijn ei-

gen paard. Mijn 

broer tilde me 

erop en dan 

ga lopp e erden 

we samen door 

het bos. Ik had 

geen speelgoed; 

een pop maakte 

ik zelf van een 

maïskolf. Daar 

zitten van die 

haren aan en 

dat was het haar 

van mijn pop. 

We hadden geen 

games, we ver-

zonnen zelf van 

alles. Ik speelde 

met mijn zus-

sen. Vriendin-

nen van buiten 

had ik niet, want we woonden 

afgelegen op de boerderij. We 

waren elkaars vriendinnen. We 

speelden dat we bij elkaar op 

visite gingen en dan thee gin-

gen drinken bij elkaar.

 

Mijn vader was een soort no-

made. We zijn heel vaak ver-

huisd. Toen ik een jaar of ne-

gen was, verhuisden we naar 

het platteland bij Sao Paulo, 

daarna naar Goias en toen ik 

vijftien was verhuisden we naar 

Sao Felix do Xingu, op de grens 

met de Amazone. Mijn twee 

zussen wonen daar nog steeds. 

Mijn vader kon heel veel met 

zijn handen. Hij maakte alles 

zelf. We hadden een heel groot 

huis, dat hij wit wilde schilde-

ren. Daarvoor maakte hij zelf 

kalk uit stenen en mengde dat 

volgens een bepaald recept 

om verf te maken. Mijn moe-

der kon heel goed koken en 

maakte ook heel veel zelf. Ze 

maakte zelf zeep van de inge-

wanden van varkens. Daarmee 

waste ze onze kleren en die van 

het personeel van mijn vader. 

Ze was gek op planten. Ze had 

een hoekje bij het huis, waar 

het zo heerlijk naar aarde kon 

ruiken als ze de planten aan het 

sproeien was.

Dat klinkt ideaal. 

Mis je Brazilië wel eens? 

Nee, ik mis mijn familie wel, 

maar niet het land. Als ik in 

Brazilië ben, mis ik Nederland 

wel. Ik denk dat ik mijn verhaal 

nog wel eens op zal schrijven. 

Voor mijn kinderen. Dat ze in 

ieder geval weten hoe het was. 

Heb je nog een 

mooie afsluiter?

In Brazilië zeggen we: God is 

als suiker in de melk; je kunt 

het niet zien, maar als je het 

weglaat smaakt je melk niet 

meer hetzelfde. Je leven is niet 

zoet zonder God. En of je die 

nou God noemt of Allah of Je-

hova, dat maakt mij niet uit…

Rita Pereira da Silva

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

Schouten Groen B.V.
H o v e n i e r s b e d r i j f

ontwerp, aanleg, onderhoud, schuttingen, (sier)bestrating,
polyester, plantenbakken, vlonders, vijvers, waterpartijen

Loodijk 9, 1243 JA ‘s-Graveland • Tel.: 035 - 656 00 61 • Fax: 035 - 656 18 80
www.schoutengroen.nl • E-mail: hoveniers@schoutengroen.nl

Humanitas is er voor mensen die het even 
niet in hun eentje redden. 

Humanitas laat zich inspireren door humanistische
waarden, en staat open voor iedereen. 

Humanitas ’t Gooi is er voor u: 

Deelnemers “Steun bij rouw” .

Individueel huisbezoek aan mensen in een rouwproces, jong of oud, die recent een 
dierbare hebben verloren.  Een vrijwilliger die goed kan luisteren en weet wat rouwen 
betekent komt bij u op bezoek. Hij/ zij komt wekelijks/ tweewekelijks op bezoek en 
luistert naar uw ervaringen van verlies en verdriet.

Voor inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met Humanitas ‘t Gooi: 
tel. 06-35118184 of 035-6286093 (evt. inspreken op voicemail), mail tgooi@humanitas.nl.

Portret TEKST EN PORTRET: ASTRID KORPERSHOEK
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Feesten

NEDERHORST DEN BERG - Op don-

derdag 27 april is het Lentespektakel 

op het Willie Das Plein. Met op 

Koningsdag een speciaal program-

ma voor alle leeftijden. Zoals het 

onderdeel versierde fietsoptocht, 

voor kinderen tot 12 jaar, georgani-

seerd door de Spotfabriek en Kinder 

Vakantie Werk. 

Na het succes van vorig jaar zetten we 

ook dit jaar een oude bekende op de 

kaart. Laat je uitdagen en bedenk een 

fantasierijke kleurige creatie of ver-

kleed je als een film, strip of sprook-

jesfiguur. Alles mag! Jij kan het niet gek 

genoeg maken, versier jouw fiets en je-

zelf van top tot teen en kom om 11 uur 

naar de feesttent op het plein. Schrijf je 

in bij een van de mensen van de team 

van de Spotjes en KVW. Zij  staan klaar 

om je nog zo nodig te helpen en de 

laatste hand te leggen aan de versiering. 

Denk eraan, je kunt tot uiterlijk half 12 

inschrijven. Alle deelnemers krijgen 

een startnummer. En dat is nog niet al-

les. Een echte jury is aanwezig om vóór 

dat de tocht rond 12 uur gaat beginnen, 

alle kinderen en fietsen te beoordelen. 

De mooiste versiering wint een prijs! 

De tocht begint bij de feesttent, loopt 

vervolgens langs de Kuijer en eindigt 

weer op het plein. 

Na afloop, tussen 

12.30 en 13.00 uur, 

krijgen de win-

naars hun prijs 

uitgereikt door een 

speciale gast op 

deze feestdag.

Dus, kom op Ko-

ningsdag om 11 

uur naar de feest-

tent op het Willie 

Das Plein en doe 

mee aan de ver-

sierde fiets optocht.  

ANKEVEEN - Koningsdag 2017 is 

voor onze koning Willem- Alexander 

een speciale dag, hij viert namelijk 

zijn 50ste verjaardag. De SOFA (St. 

Oranje Festiviteiten Ankeveen) feli-

citeert Zijne Majesteit van harte en 

wenst hem en zijn familie een mooie 

dag toe in Tilburg.

Hardloopwedstrijd 

Voorafgaand aan de sportieve acties 

zal burgemeester Smit de SOFA- dagen 

openen om 18.30 openen, ondersteund 

door muziek. 

Koningsdag in Ankeveen wordt tra-

ditioneel vooraf gegaan door de 35e 

Ronde van Ankeveen. Die start in twee 

groepen, om 19.55 uur voor jongeren 

t/m 16 jaar en 5 minuten later voor ie-

dereen vanaf 17 jaar (20.00 uur). Deze 

hardloopwedstrijd op woensdagavond 

26 april is 6,2 km lang. Voor diegenen 

onder de hardlopers die de grote ronde 

niet aandurven, is er de Jeugdloop die 

om 19.15 uur start. Vanaf de start bij 

het terrein van de Ankeveense IJsclub 

naar het Bergse Pad voert en weer te-

rug, dit is een afstand van 1,2 km. Ook 

aan de allerkleinsten is gedacht, zij 

kunnen naar hartenlust deelnemen aan 

de kruipwedstrijd die voorafgaand aan 

het hardlopen wordt gehouden (19.00 

uur). Prijsuitreiking omstreeks 21.00 

uur Ankeveense tijd. 

Koningsdag

Op Koningsdag zullen vanaf 10.00 uur 

de kinderspelen gehouden worden op 

het sportcomplex van ASV 65. Het the-

ma is ‘Superhelden’. Kom verkleed als 

jouw superheld, Batman, Mega Mindy 

of als Koele Karel. Na het concert van 

de Vriendschapskring om 09.30 uur op 

het ASV-terrein starten de kinderspel-

letjes om 10.00 uur. 

Rond 10.30 uur is het weer tijd voor 

de 50+ ers uit het 

dorp, zij zullen 

onder het genot 

van een heer-

lijk kopje koffie 

en oranjegebak 

( van de Zeven 

Heerlijkheden 

uit NdB.) getest 

worden op hun 

algemene kennis.

Rond 11.30 uur 

zal het touwtrek-

ken tussen alle 

kindergroepen 

weer een passende winnaar opleveren.

Om 14.00 uur is het middagprogram-

ma voor middelbare scholieren en ou-

der zoals alle jaren op het terrein van 

de Ankeveense IJsclub. Vorig jaar het 

traditionele tonnetje steken. Wat het dit 

jaar zal zijn, houdt de SOFA angstvallig 

geheim. Maar een nat pak is verzekerd 

Koningsfeesten Ankeveen  

Versierde fietsoptocht op Koningsdag  

als je die felbegeerde wisselbeker wilt pak-

ken. 

Met een koninklijke groet heten Karel 

Spoor c.s. u van harte welkom op 26 en 27 

april tijdens de activiteiten van de SOFA.

Geen tonnetje steken, wel een nat pak 

bij SOFA

NEDERHORST DEN BERG - De samen-

werkende kerken van Nederhorst 

den Berg organiseren tijdens het 

Lentespektakel  een bijzondere 

Top2000-dienst op zondag 23 april 

om 11.00 uur.

In een Top2000-dienst wordt de mu-

ziek uit de Top2000, die jaarlijks tus-

sen kerst en Oud-en-Nieuw wordt uit-

gezonden op NPO Radio-2  gebruikt 

om iets te zeggen over geloof in het 

dagelijks leven. De muziek van de top 

2000 bestaat uit klassiekers, liedjes die 

iedereen kent of na één keer horen 

meezingt. We worden in deze top 2000 

dienst begeleid door Sound4Life uit 

Hilversum. Speciaal geselecteerd voor 

onze Top2000-dienst, spelen zij o.a. 

Hallelujah van Leonard Cohen; Ieder-

een is van de wereld van The Scene; 

We are the world van Michael Jack-

son & Lionel Richie; Want hij gelooft 

in mij (in een versie van Do) en Mag 

ik dan bij jou van Claudia de Breij/Je-

roen van de Boom.

Top2000- dienst in tent Lentespektakel
Overigens begin deze dienst vanaf 10.00 

uur met een kopje koffie in de tent. De 

OLV-parochie aan de Dammerweg heeft 

eerst om 9.30 uur nog de laatste viering 

van diaken Wim Vlooswijk in Nederhorst 

den Berg en kan zich daarna bij de geza-

menlijke dienst in de tent aansluiten, waar-

mee we dan rond 11.00 uur beginnen.

NEDERHORST DEN BERG- Tijdens 

het Lentespektakel worden in de 

Feesttent aan de Voorstraat   foto’s 

uit de collectie van de Historische 

Kring vertoond.

Om precies te zijn een historisch 

rondje vanaf Sluis het Hemeltje, via de 

Vreelandseweg, Overmeerseweg naar 

de Dammerweg. De presentatie wordt 

verzorgd door Teus van de Kemp, met 

assistentie van Johnny van Mourik en 

Kees Joustra en is te zien op: 23 april, 

van 15.00-18.00 uur; 24, 25 en 26 april 

van 19.00-21.00 uur. 

Een mooie gelegenheid om even terug 

te gaan in de tijd en kennis te maken 

met de uitgebreide collectie beeld-

materiaal van de 

Historische Kring. 

Graag tot ziens in 

de Feesttent aan de 

Voorstraat.

Voddenboer 

Bertus van den 

Hoed

Historische foto’s in feesttent  
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* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Be Happy & Healthy
Weerstand loslaten

Barbara Schriek (26) leeft volgens een po-

sitieve healthy lifestyle. In deze rubriek 

schijnt zij haar licht over geluk, positiviteit 

en een gezonde levensstijl door middel van 

recensies, workouts, recepten en quotes 

in de hoop de lezer achter te laten met een 

glimlach of een positieve kijk op de wereld. 

Ze studeerde journalistiek, deed een cursus 

Personal Nutrition en Positieve Psychologie.

Dit zeg ik nu: laat je weerstand los. Als jij zegt: 

Ja, maar hoe. Dat is weerstand. De meeste men-

sen weten eigenlijk niet eens hoeveel weerstand 

ze hebben in hun lichaam. Heb je wel eens iets 

krampachtig geprobeerd te bereiken en dat het 

dan ook nog eens niet lukt? Ik weet dat ik dat 

vaak heb gehad. Alle acties die je onderneemt, 

het harde werken dat je doet, het gaat niet luk-

ken als je weerstand ervoor hebt opgebouwd. 

Probeer minder krampachtig door te gaan. Laat 

het los. Anders lijkt je doel steeds verder weg te 

staan.

Hoe doe je dat? Probeer eerst eens te bedenken 

waarom je dit wilt. Is het iets dat je zelf wilt of is 

het je opgedragen door iemand? Ik heb al veel 

soorten werk gedaan. Vaak dacht ik: ja, dit is 

het. Maar steeds was het het net niet. En dat is 

oké. Je moet eerst je passie vinden. En dat hoeft 

niet bij één ding te liggen. Bij mij ligt het juist 

in de combinatie van functies. Voordat je daar 

achterkomt...

Misschien denk je dat er andere dingen van 

zullen komen als je hierin slaagt? Dan nog-

maals: is dat wat je 

wilt en is dit de enige/

goede manier om het 

te bereiken? Waarom 

zou je heel veel tijd en 

energie steken in iets 

dat je niet leuk vindt en je ook niet gaat brengen 

waar je wilt zijn. Als er een andere manier, een 

andere weg is, bewandel die dan! Misschien is 

er wel een andere veel fijnere oplossing.

Als je alles eens op een rijtje zet: wat je wilt, wat 

je leuk vindt en hoe je dat doet. Is dit dan een 

logische weg voor jou of voel je weerstand? Zo-

dra je te veel weerstand voelt, is het misschien 

beter een andere weg te kiezen. Waar komt die 

weerstand toch vandaan? Dat zit er al vroeg in. 

Opvoeding, situaties, levenservaring. Van alles 

neem je een beetje mee. Je hebt het gevoel dat je 

overal controle over moet houden. En dat zorgt 

voor weerstand, want je kunt niet alles contro-

leren. Doorzetten door die weerstand kost heel 

veel energie. Dat kan zelf doorgaan tot een bur-

nout. Houd jezelf dus goed in de gaten.

Weerstand loslaten in 3 stappen: 1. Herken de 

weerstand. 2. Beslis dat je wilt loslaten. 3. Con-

troleer of de weerstand weg is. Zo simpel? Ja, 

easy as that. Want je mindset is heel sterk! het 

belangrijkste is dat je je eigen emoties leert ken-

nen en hoe je er mee moet omgaan. Succes!

Voor meer inspiratie/vragen/reageren:

www.behappyandhealthy.nl

facebook.com/behappyandhealthynow

instagram.com/behappyandhealthy.nl

ANKEVEEN- Het Alpe d’HuZes 

sponsordiner in restaurant 

De Molen in Ankeveen heeft 

bijna 14 duizend euro op-

gebracht voor het Koningin 

Wilhelmina Fonds. Een fan-

tastisch resultaat. 

Peter en Annemarie Spoor 

hebben De Molen beschikbaar 

gesteld voor een diner met 85 

gasten, die zich aan konden 

melden door een donatie te 

doen aan het KWF. De kosten 

van het diner werden gedekt 

door sponsoren, waardoor de 

opbrengst in z’n geheel kon 

worden overgemaakt naar het 

goede doel. Het uitstekende 

personeel van De Molen, on-

dersteund door de leden van 

team Chalet.nl, heeft vijf gan-

gen bereid, die de gasten zich 

lieten welgevallen. Met een 

veiling van unieke kavels als 

hoogtepunt was het een avond 

om nooit te vergeten. Team 

Chalet.nl bedankt restaurant 

De Molen en de sponsoren 

van het diner voor dit hele 

mooie resultaat. Top, super, 

bedankt!

Op naar 40.000

Het team Chalet.nl doet op 1 

juni opnieuw mee aan Alpe 

d’HuZes. Dit keer met zowel 

fietsers als wandelaars. Astrid, 

Ankie, Ilse, Tamara, Esther, 

Lonneke, Bas, Rogier en Ge-

rard hebben meer dan 30.000 

euro vergaard. En dit is nog 

niet genoeg. Zie: https://deel-

nemers.opgevenisgeenoptie.

nl/chaletnlvakantiewoningen 

Fantastische opbrengst sponsordiner 
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Vanaf zaterdag 15 april zijn er weer 

dagelijks vaarexcursies op het 

Naardermeer. Tijdens de 2,5 uur 

durende boottocht vertelt de bos-

wachter je van alles over de dieren 

en planten van het Naardermeer. 

Neem je verrekijker mee en spot tal-

loze rietvogels zoals de blauwborst en 

de zeldzame purperreiger en met een 

beetje geluk zie je zelfs een ree.  

Een unieke ervaring is een bezoek aan 

de aalscholverkolonie. Al meer dan 50 

jaar broeden de aalscholvers middenin 

het Naardermeer. Vorig jaar telden de 

boswachters ongeveer 650 broedparen. 

Tijdens de boottocht ga je aan land en 

kun je vanuit een observatiehut de aal-

scholvers vanaf enkele meters afstand 

gadeslaan. Je ziet hoe deze prachtige 

vogels vlak voor je neus nesten bou-

wen en hun jongen voeden en vliegles 

geven. Momenteel zijn de meeste aal-

scholvers druk met het bouwen van 

hun nest en het uitbroeden van de ei-

eren, maar ook de eerste jongen zijn 

alweer gespot.  

Vaar mee! Beleef zelf het Naarder-

meer en vaar mee! Kaarten reserveer 

je online via: natuurmonumenten.nl/

naardermeer Ook varen met een privé-

gezelschap is geen probleem. Kijk hier-

voor ook op de website.

LOOSDRECHT - Natuurlijk Wijde-

meren houdt weer een informatie-

avond over de bijen en andere insec-

ten. Deze keer zal de avond plaats-

vinden op Landgoed de Rading met 

als spreker Martin Stevens. Hij zal 

vooral de situatie in Wijdemeren be-

lichten, onder andere het inzaaien, 

maaibeleid en bijenhotels. 

Speciaal voor deze avond zullen er een 

aantal producten in de winkel te ver-

krijgen zijn zoals een zadenmengsel 

dat geschikt is voor deze omgeving, en 

een aantal wilde planten voor in de tuin 

die extra aantrekkelijk zijn voor bijen 

en andere insecten.

Wilde planten 

Deze avond is ook het startpunt van het 

‘Wilde planten voor de tuin’- project 

dat Martin Stevens in samenwerking 

met Landgoed de Rading en Natuurlijk 

Wijdemeren gaat starten op Landgoed 

de Rading. Hij deed jarenlang veel er-

varing op met het kweken en verko-

pen van wilde en gebruiksplanten bij 

het bezoekerscentrum Corversbos in 

Hilversum en later nog even bij be-

zoekerscentrum ‘s-Graveland. Er blijkt 

nog altijd veel belangstelling te bestaan 

voor deze planten, maar voor commer-

ciële kwekers is het niet interessant en 

meestal is de kennis daar ook niet aan-

wezig betreffende deze speciale  groep 

van planten  die heel belangrijk zijn 

voor onze bijen en vlin-

ders.

Natuurlijk Wijdemeren 

wil mensen ook vra-

gen om wilde en nauw 

daaraan verwante plan-

ten naar Landgoed de 

Rading mee te bren-

gen in plaats van ze in 

de groencontainer te 

gooien. In ruil kunnen 

andere wilde planten 

worden uitgezocht. Ook 

plantpotjes, plastic en steen, zijn van 

harte welkom.

De avond vindt plaats op donderdag 20 

april van 19.00 tot 22.00 op Rading1B 

te Nieuw Loosdrecht. Voor meer infor-

BIJeenkomst, informatieavond over bijen 

matie kunt u contact opnemen met Marjo-

lijn Bezemer van Natuurlijk Wijdemeren 

op telefoonnummer: 06-19642552

Vaarseizoen Naardermeer van start    

Natuur

Foto: Martin Stevens

Nog meer Lentespektakel 

ANKEVEEN - Het Bergsepad tussen 

Ankeveen en Nederhorst den Berg 

is opgeknapt en sinds zaterdag 15 

april weer open voor voetgangers 

en fietsers. 

Het pad was op sommige plekken niet 

meer veilig en de oever was in slechte 

staat. Op een aantal smalle plekken 

langs het pad heeft Waternet, namens 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 

beschoeiing aangebracht en ongezon-

de bomen weggehaald. De gemeente 

Wijdemeren heeft het pad onlangs op-

nieuw verhard. 

Gerard Korrel, dagelijks bestuurder 

van het Waterschap: ‘ Ik ben blij dat 

het pad weer veilig is. Samen met de 

provincie Noord-Holland, gemeente 

Wijdemeren, Vechtplassencommissie 

en Natuurmonumenten hebben we het 

pad goed bekeken. Bomen groeiden 

over het pad. Meerdere bomen waren 

er slecht aan toe onder andere door de 

eikenprocessierups. We hebben de on-

gezonde bomen weggehaald. Zo krij-

gen de andere bomen meer ruimte om 

te groeien.”

Het heeft even geduurd voordat de 

gemeente Wijdemeren het pad heeft 

kunnen afmaken. Dit kwam door een 

periode met vorst. 

Bergsepad opgeknapt 

NEDERHORST DEN BERG- Na het suc-

cesvol vernieuwde Lentespektakel 

van vorig jaar wordt er ook dit jaar 

een hele week georganiseerd rond 

Koningsdag: van vrijdag 21 april t/m 

vrijdag 28 april.

Het wordt weer spektakel voor jong 

en oud met de kermis en feestavon-

den, maar ook het Beauty & Lifestyle 

Event en zelfs een Bootcamp! Op het 

parkeerterrein t.o. Het Spiegelhuys 

komt een feesttent te staan, waar al-

lerlei activiteiten zullen plaatsvinden, 

zoals een dansshow, kinderdisco en 

zelfs een beamershow van historische 

foto’s.

Op vrijdagavond 21 april komen er ta-

lentvolle DJ’s langs om hun DJ-skills te 

showen tijdens de DJ Experience. Ook 

komt de band Fusebox weer optreden 

en die gaan er zeker voor zorgen dat 

de voetjes van de vloer komen. 

Tijdens de Hollandse Avond op zater-

dag 22 april komen de Nederlandse 

klassiekers en ook de nieuwste Ne-

derlandstalige hits komen voorbij. Het 

feestgedruis barst los om 21.00 uur en 

duurt tot 01.30 uur. 

Koningsdag zal bol staan van de acti-

viteiten: van Kindervrijmarkt tot Bra-

derie. 

Kinderen krijgen zelfs gelegenheid 

hun fiets te versieren. Zij kunnen 

daarna meerijden met de Versierde 

Fietsenoptocht. Welke zal de mooi-

ste blijken te zijn? Crescendo en twee 

Bands zullen voor muziek zorgen, 

waardoor het een gezellige boel zal 

zijn op en rond de Voorstraat.  

Iedere dag zal er een spelprogramma 

plaatsvinden. Wat dacht u van bingo, 

dammen, klaverjassen, sjoelen of dar-

ten? Spannend om mee te spelen, maar 

ook spannend om te komen aanmoe-

digen! Alle activiteiten zijn gratis.

Bezoek onze website www.lentespek-

takel.nl voor meer informatie of volg 

ons op Facebook en blijf op de hoogte 

van alle activiteiten. Houd de tijden in 

de gaten en graag tot ziens!

Konijnenliefhebbers
Breng je (hobby)konijn mee op dinsdag 

25 april tussen 20 en 21 uur en laat een 

echte keurmeester het dier keuren. Voor 

de winnaars staat een prachtige beker 

klaar!

Jan van Galenstraat 35, 1272 BA Huizen; 

info: Mees Brasser, tel. 06 - 244 80 717.

Houd 11 juni vrij in 
uw agenda
Op zondag 11 juni zal er voor de derde 

keer een groots zee- en meezingfes-

tival gehouden worden in Ankveen. 

Maar liefst negen shantykoren uit alle 

windstreken zullen te zien en vooral te 

beluisteren zijn op drie podia aan het 

Stichts End in Ankeveen.
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De Dillewijn

ANKEVEEN - Op een gewone door-

deweekse dinsdag, 25 april, komt 

er een ontzettend ongewoon, nee 

zelfs bijzonder gezelschap naar 

Ankeveen. De arrangementen van 

een ‘Friese New-Yorkse’, uitgevoerd 

door een orkest van 12 personen, 

een New Yorkse zanger en een Britse 

zangeres. 

Marike van Dijk is een saxofoniste die 

haar weg van de Friese fanfare naar de 

jazzhoofdstad van de wereld, New York, 

heeft weten te vinden. Tegenwoordig 

neemt ze vaker de rol van componiste 

aan, waarbij ze met verschillende bezet-

tingen steeds de vernieuwing opzoekt. 

Zodoende dat zij de liedjes van Jeff 

Taylor en Katell Keineg gearrangeerd 

heeft voor een gezelschap van strijkers, 

blazers en ritmesectie. Met als resultaat: 

een soort mini-metropool orkest. 

Zes vrijkaarten

Dat zo’n bijzonder concert, zelfs op 

een doordeweekse dinsdag, tussen alle 

Oranjefeesten, niet versmaad kan wor-

den, vonden blijkbaar ook veel Wijde-

meerders. Er was een korte stormloop 

op de zes vrijkaarten die het manage-

ment aanbood aan de lezers van dit 

blad. De directie van Dunnebier Print 

& Marketing, uitgever van dit blad, 

hield een verloting onder de inzen-

ders. Maar liefst vijf Ankeveners en 

één Bergse werden uitverkoren: Astrid 

Korpershoek, Gesien Lauxtermann, 

Jacques Leliveld, Mark Schoonvliet, Ri-

chard Spoor en Maya de Graaf zijn de 

gelukkigen. Ook goed nieuws voor alle 

andere belangstellenden, Theater De 

Dillewijn heet u van harte welkom met 

een aanzienlijke korting. De kaarten 

kosten nu slechts 14 euro. 

Jeff Taylor / Katell Keineg

Dit bijzondere project is getiteld ‘The 

Stereography Project’ en is begonnen 

in New York, waar Marike van Dijk 

een aantal jaren woonde en de leden 

van haar orkest vond en in aanraking 

kwam met Jeff Taylor en Katell Keineg. 

Zanger Jeff Taylor is een zanger met 

een zeer rijke stem en een charismati-

sche persoonlijkheid op het podium. 

Ook de Britse zangeres Katell Keineg 

bracht een geruime tijd door in de me-

tropool New York, wat voor alle drie de 

musici een bron van inspiratie vormde. 

Haar eerlijke, rauwe liedjes zijn echte 

pareltjes. De onverwoestbare spirit van 

New York sijpelt door in de zeggings-

kracht van de liedjes, de rijke arrange-

menten en hun vertalers. 

Wereldpremière

In september 2017 komt het album van 

Stormloop op 6 vrijkaarten / restant slechts 14 euro

Wereldpremière in Ankeveen 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Foto: Marike van Dijk by Lily Chen (photo)

deze band uit, maar uitgerekend in Anke-

veen zal de wereldpremière plaatsvinden! 

Mis het niet, want na een tweede optreden 

de dag erna in Amsterdam, vertrekken ze 

weer naar New York.

Marike van Dijk’s Stereography Project 

speelt dinsdag 25 april in Theater De Dille-

wijn, Stichts End 57, Ankeveen. Entree 14,- 

euro. Aanvang: 20:15 en zaal open om 19:45 

uur. Tickets zijn verkrijgbaar via de website 

www.dedillewijn.nl.

ANKEVEEN- Op zaterdag 22 april zal 

Leoni Jansen opnieuw te gast zijn in 

Ankeveen. Vorig jaar maakte haar 

voorstelling ‘Geheim’ diepe indruk. 

Deze keer brengt zij het programma 

‘Santiago’ samen met gitarist Eric 

Vaarzon Morel. 

Zij reisden elkaar ooit tegemoet naar 

een van de oudste bedevaartplaatsen 

van Europa: Santiago de Compostella. 

Leoni bereisde de pelgrimsroute van-

uit het Keltische noorden. Eric nam 

de zilverroute vanuit het zuiden van 

Spanje. 

In deze theater-  en muziekvoorstel-

ling wordt het aardse met het mys-

tieke verbonden. Hun reis gaat over 

oude paden via dichters, schilders en 

schrijvers, langs Heidense, Moorse en 

Christelijke wegen. Vaarzon Morel en 

Jansen presenteren hun bevindingen 

in vlammende gitaarmuziek en gloed-

volle liedjes in het Nederlands, Engels, 

Spaans, maar ook in het Keltisch. Laat 

u inspireren door deze verrassende 

vertelling!

Zaterdag 22 april 2017. Aanvang 20:15 

uur. Kaarten à €18,00 via www.dedil-

lewijn.nl

Leoni Jansen & Eric Vaarzon Morel

Leoni Jansen opnieuw De Dillewijn
Foto: Merlijn Doomernik
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KORTENHOEF- Op zondag 23 april 

zal burgemeester Martijn Smit om 

11.00 uur voor de Oecumenische 

Streekgemeente in het Oude Kerkje 

aan de Kortenhoefsedijk 168 een 

Nescio-lezing houden over het on-

derwerp ‘Zijn vluchtelingen welkom 

in Wijdemeren?’ Daarnaast is er tij-

dens de lezing een koffieconcert. 

De entree bedraagt € 10- (kinderen 

gratis).

Het betreft hier een lezing in het kader 

van het jaarthema van de OSG: ‘Angst 

& vertrouwen’. Ook in de gemeente 

Wijdemeren zijn mensen op de vlucht 

opgevangen. In de samenleving blijkt 

veel kracht aanwezig om vluchtelingen 

te ondersteunen. Dat geeft vertrouwen. 

Dit vertrouwen is enorm onder druk 

komen te staan. Niet zozeer op basis 

van slechte ervaringen van mensen. 

Wel om de angst voor slechte erva-

ringen. Hoe buig je angst om in ver-

trouwen? Wat is daar voor nodig? Is 

de overheid dan het belangrijkste, of 

ligt dat genuanceerder? Een zoektocht 

voor velen. Zijn ervaringen deelt hij 

graag met u. 

Drs. M. E. Smit (1963) is sinds 2010 

burgemeester van de gemeente Wij-

demeren. Eerder was hij burgemeester 

van de gemeente Zeevang en wethou-

der in de gemeente Edam- Volendam. 

Smit studeerde Recht en Openbaar 

Bestuur.   Per 18 mei zal Martijn Smit 

burgemeester zijn in Beverwijk.

 

Koffieconcert

Het concert rond de lezing zal worden 

verzorgd door het Arte Duo, bestaande 

uit Lineke Lever, vleugel en Aubrey 

Snell, saxofoon. Zij spelen werken van 

J.S. Bach (1685- 1750) en C. Saint-Sa-

ens  ( 1835 – 1921). Piano en saxofoon, 

dat is een niet zo voor de hand liggende 

combinatie. Saxofoniste Aub-

rey Snell en pianiste Lineke 

Lever maken die combina-

tie nu al 16 jaar actueel en 

springlevend onder de naam 

Arte Duo. Beide dames stu-

deerden cum laude af. Lineke 

aan het Utrechts Conserva-

torium, Aubrey aan het Ko-

ninklijk Conservatorium in 

Den Haag.

In de daaropvolgende jaren 

volgden zij masterclasses en 

in 2011 werd het tienjarig be-

staan van het Arte Duo bekroond met 

hun eerste CD ‘One 2 Ten’.  In het na-

jaar van 2014 is hun romantische CD 

‘Salut d’Amour’ uitgekomen. Beide cd’s 

zijn lovend ontvangen door de pers en 

publiek. Inmiddels speelde het Arte 

Duo op alle belangrijke concertpodia 

van het land. De ongewone combina-

tie waarvoor het Arte Duo koos heeft 

OSG-lezing
Nescio-lezing met burgemeester Smit 

Zijn vluchtelingen welkom in Wijdemeren? 

ook verrassende gevolgen. Inmiddels zijn 

er speciaal voor het Arte Duo namelijk 

meer dan 20 stukken geschreven waarvan 

zij de wereldpremière op hun naam hebben 

staan.   

Zie: www.arteduo.nl en 

www.osg-kortenhoef.nl

ANKEVEEN - Zaterdagavond 6 mei 

staat het Wapen van Ankeveen in 

het teken van swingende bigband 

jazz, funk, pop, rock en klassiek. 

Onder de titel ‘May Madness’ treden 

voor u op de twintig ‘man’ sterke 

‘Big Bad Bruce Band’ en het bijzon-

dere ‘Snowe-Koor’ dat dans, zang en 

muziek combineert in een kleurrijke 

show. Deze bijzondere avond bom-

vol schitterende livemuziek begint 

om 20.00 uur. De entree bedraagt 

slechts 5 euro. Daar moet u dus echt 

bij zijn. 

De ‘Big Bad Bruce Band’ van Muziek-

vereniging de Vriendschapskring in 

Ankeveen staat onder leiding van Bru-

ce Skinner en bestaat uit een uitgebrei-

de blazerssectie (trompet, trombone, 

saxofoon) en een swingende ritmesec-

tie (drums/percussie, piano, gitaar en 

bas). Op 6 mei wordt de ritmesectie 

aangevuld met gastspeler Doy Salsbach 

op conga’s en uiteraard zal ‘leading 

lady’ Yvonne Soff weer de sterren van 

de hemel komen zingen. Het repertoire 

is de afgelopen maanden uitgebreid 

met typische bigband stukken waaron-

der Groovin’ Hard, MacArthur Park en 

het heerlijke latin nummer Funky Cha 

Cha. Voor Yvonne staan uitdagende 

‘classics’ op het programma waaronder 

Big Spender, dat iedereen natuurlijk 

kent van Shirley Bassey. Ook nieuw in 

het repertoire is Street Life, in een swin-

gende bewerking, speciaal geschreven 

voor bigband en zangeres.

Snowe-koor

Het Snowe-koor trad vorig jaar samen 

met de bigband op tijdens het kerst-

concert in Ankeveen en die combinatie 

is prima bevallen. Met een eclectische 

menging van pop, rock en klassiek 

treedt het Snowe Koor uit Loosdrecht, 

begeleid door haar ei-

gen band, regelmatig 

op in Nederland en in 

het buitenland. Voor 

dit jaar staat zelfs deel-

name aan de European 

Choir Games in Riga 

(Letland)  op het pro-

gramma, waarvoor het 

Snowe-koor al is gese-

lecteerd. Dit gemengde 

koor heeft inmiddels 

rond de 25 leden en valt op door de dy-

namische, kleurrijke shows en de op-

merkelijke arrangementen van beken-

de, maar ook minder bekende songs.

Skyfall

Toen bleek dat zowel de bigband als het 

koor Skyfall van Adele in hun repertoi-

re hebben, was het idee voor een echte 

‘grand final’ natuurlijk snel geboren. 

Skyfall is sowieso een indrukwekkend 

‘May Madness’ in Ankeveen

Big Bad Bruce Band en Snowe-koor 

Op zaterdag en zondag 22 en 23 april 

exposeert Alfred Ophof schilderijen 

in De Oude School, Kortenhoefsedijk 

145 te Kortenhoef. De expositie is te 

bezichtigen van 11.00-18.00 uur. 

Toegang en parkeren zijn gratis. 

Alfred Ophof is kunstschilder uit Ne-

derhorst den Berg. Aangezien hij sinds 

kort in deze regio woont, wil hij zijn 

werk hier bekend maken.

Op zijn website staat: ‘Aangezien rea-

liteit niet altijd de werkelijkheid ver-

beeldt, probeer ik, met verf-penseel-

doek en ezel om ‘iets’ hetgeen niet is 

wat het lijkt, een ander leven te ge-

ven.  In sommige gevallen misschien 

wel een mooier leven. Evenals een 

solerende musicus, is de kunstschilder 

een solist. Hij werkt alleen en zonder 

publiek. Het applaus dat hij ongetwij-

feld krijgt, komt pas later. Vaak zelfs 

veel later als hij niet tevreden is met 

het resultaat en opnieuw aan het werk 

gaat. Als autodidact vormen mijn dro-

men en fantasieën de basis van mijn 

schilderijen en tekeningen. Mijn werk 

bevindt zich in particuliere collecties 

in Nederland, Duitsland, Frankrijk, 

Spanje, Engeland, Schotland, India, 

Nieuw Zeeland en de Turks en Caicos 

eilanden’.

Meer info: www.alfredophof.nl

Komend weekend expositie

Het Arte Duo speelt Bach en Saint-Saëns

nummer, maar uitgevoerd door een twin-

tig ‘man’ sterke bigband met zangeres en 

een 25 ‘man’ sterk koor zal dit als uitsmijter 

van de avond een heus ‘kippenvelmoment’ 

worden. Mis dit niet! Deze bijzondere ‘May 

Madness’ kunt u meemaken op zaterdag-

avond 6 mei in het Wapen van Ankeveen 

aan het Stichts End 41. De zaal gaat om 

19.45 uur open, de toegangsprijs is slechts 

5 euro! Kijk op www.vriendschapskring.nl
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NEDERHORST DEN BERG- 

‘Kindervakantiewerk’ en ‘De 

Spotjes’ hadden niets aan het toe-

val overgelaten om van het paas-

eieren zoeken weer een groot suc-

ces te maken. Nadat het ‘nieuwe’ 

Bergse organisatiecomité twee jaar 

geleden het stokje van de Bergse 

Speeltuinvereniging overnam is de 

Bergse traditie van het paaseieren 

zoeken in goede handen en is het 

zelfs uitgebreid met nieuwe, leuke, 

elementen in het kinderfeest. 

Op zaterdagmorgen even na half tien 

is het een gezellige drukte op het Wil-

lie Das Plein. Meer dan tweehonderd 

kinderen staan te trappelen van on-

geduld om aan de warming-up te be-

ginnen. Onder leiding van ‘Paashaas’ 

Jamie Bos wordt er gehost, gedanst en 

gesprongen op de vrolijke beats van 

‘IJsclub Nederhorst DJ’ Mike van het 

Klooster. Even ‘lekker warm worden’ is 

wel nodig, want een stevige bries zorgt 

ervoor dat het buiten koud aanvoelt. 

Na een korte uitleg en indeling in 

verschillende categorieën vertrekt de 

bonte stoet van kinderen, papa’s en 

mama’s, opa’s en oma’s, vanaf het plein 

naar de tuinen van kasteel Nederhorst. 

De verkeersregelaars van IJsclub Ne-

derhorst den Berg helpen graag om 

alles in goede banen te leiden.

Voor dag en dauw zijn Petra Vosse-

poel en Leny Vuurmans opgestaan 

om samen met hun vrijwilligers maar 

liefst 850 eieren te verstoppen in de 

kasteeltuinen van mevrouw Jonker. 

“Dit jaar kreeg ik de hulp van een paar 

elfjarigen. Zij zijn te oud om mee te 

doen aan het paaseieren zoeken, maar 

ze willen wel graag helpen. Dat is toch 

super!”, zegt Petra enthousiast.  

Leny Vuurmans van De Spotjes ziet 

ondertussen dat veel kinderen zich 

haast niet meer kunnen bedwingen 

om het veld in te rennen, op zoek naar 

de buit. De vijfjarige Ruben merkt 

vlak voor het afzetlint waarop hij sa-

men met alle andere kinderen en ou-

ders staat te wachten op het startschot 

een felgekleurd ei op. Helaas voor hem 

mag hij het nog niet in zijn rugzakje 

stoppen. Nauwelijks heeft hij nog oog 

en oor voor de laatste instructies van 

Leny. 

Dan is het eindelijk zo ver en begint 

het aftellen. De kinderen rennen het 

veld in. Bo (5) heeft in een mum van 

tijd 5 eieren gevonden en dat betekent 

dat zij daarna andere kinderen moet 

helpen. Dat doet ze met volle over-

gave. Het is een prachtig gezicht om 

zoveel plezier bij de kinderen en hun 

ouders te zien. Nog geen twintig mi-

nuten later zijn alle eieren gevonden. 

Ondertussen hebben Cynthia en Cock 

Verweij ervoor gezorgd dat de ouders 

een kopje koffie kunnen drinken bij 

een koffiestalletje tegenover hun boer-

derij. Ook zijn dan de namen bekend 

Veel animo voor paaseieren zoeken 
in kasteeltuin

Jeugd DOOR: MARK HILBERTS

geworden van de kinderen die een ‘Prijs 

Ei’ hebben gewonnen.  Paaseieren zoeken 

bij kasteel Nederhorst, een sfeervollere 

start van het paasweekend kun je nauwe-

lijks bedenken.

De winnaars van het Prijs-Ei:

1ste prijs: Olivia Bausantros 5 jaar, Sophie 

Delanghe 9 jaar; 

2de prijs: Daniël Erhabor 5 jaar, Wendel 

Bijlsma 6 jaar en Tycho Bakker 10 jaar; 

3de prijs: Isabelle Burm 4 jaar, Finn Er-

kelent 6 jaar en Summer van Sligtenhorst 

10 jaar. 

Foto: Ton Keizer

KORTENHOEF – Gebaseerd op het 

gelijknamige televisieprogramma 

van de AVRO, gaat muziekvereni-

ging Amicitia op zoek naar een 

talentvolle dirigent. Wie wordt de 

opvolger van Yvar Steketee, André 

Koopmanschap en Henk Kollee? 

Zaterdag 27 mei strijden vier lokale 

BN’ers om de titel Maestro d’Amicitia 

2017.

Een ding is zeker, deze keer wint een 

dame de titel. Want het kwartet aan 

deelnemers bestaat dit jaar louter uit 

vrouwelijke kandidaten. We stellen er 

alvast twee aan u voor: Mariette Steen-

voorden en Rosalie van Rijn. Twee 

muzikale dames waar de concurren-

ten hun handen vol aan krijgen.

Jongleren met de baton

U kent Mariette Steenvoorden natuur-

lijk van bloemenhuis Lobelia in Kor-

tenhoef. Een creatieve lokale onder-

nemer, die in haar jeugd jarenlang het 

majorettekorps van BMOL aanvoerde. 

Het marcheren op de maat van de mu-

ziek en het hanteren van de baton is 

voor Mariette dus een koud kunstje. 

Maar het jongleren met een majoret-

testok voelt toch net wat anders aan 

dan het leiden van een orkest met 

een dirigeerstokje. “Ik hoop dat jullie 

het redden met me” zegt ze aarzelend 

voordat ze haar eerste slag slaat. De 

muzikanten volgen de beweging en 

zetten de noten van ‘Rolling in The 

Deep’ in. Deze popsong heeft Mariette 

zelf uitgekozen omdat ze Adele een 

van de topartiesten van het moment 

vindt. Over haar eigen optreden is 

ze wat minder tevreden. “Het gaat te 

langzaam, hè” meldt ze kritisch. Di-

rigent Henrie Pastoor geeft haar tips 

om de musici wat energieker te laten 

spelen: “Probeer ze een klein beetje op 

te zwepen door net iets enthousiaster 

te beginnen. Dan is het tempo ook 

meteen goed.” En daar gaat Mariette, 

swingend en vol overtuiging in een 

tweede poging. Knap hoor!

Dirigeren met een ritme-ei

Rosalie van Rijn voelt zich ook wat on-

zeker bij haar debuut voor het orkest. 

“Ik heb al weken niet geslapen” zegt ze 

met een lach. En op haar werk heeft ze 

de hele dag met oortjes naar de muziek 

geluisterd die zij als dirigent in spe ge-

kozen heeft. Tot grote verbazing van 

haar collega’s, maar een goede voor-

bereiding is immers het halve werk. 

Het CDA-raadslid van Wijdemeren – 

Roos in de Raad – is een telg van de 

muzikale Luijer-familie. Ze speelde ja-

ren slagwerk bij BMOL, wat ook haar 

keuze voor het ritmische ‘Copacabana’ 

van Barry Manilow verklaart. Dit stuk 

begint namelijk met een intro 

van enkel slagwerk, waarbij 

Roos geen dirigeerstok maar 

een ritme-ei gebruikt om het 

tempo aan te geven. Serieus 

slaat ze haar slag, met flair 

en een uitstekend ritmege-

voel. Tussendoor geeft Henrie 

Pastoor haar nog wat kleine 

aanwijzingen. De dirigent van 

Amicitia heeft alle kandida-

ten een snelcursus gegeven 

om in een paar weken tijd de 

basistechnieken voor het diri-

geren te leren. Maar sommige 

basale feiten hoefde hij Roos 

niet meer bij te brengen. “Op 

het slagwerk moet je altijd 

wachten” verzucht ze. 

Reserveer kaarten

Benieuwd welke andere 

dorpsprominenten de uit-

daging aangaan om zich te 

ontwikkelen tot dirigent? 

Welke lokale BN’er is de beste dirigent?

27 mei: Maestro d’Amicitia 2017
Daarover leest u binnenkort meer in dit 

weekblad. En houd zaterdagavond 27 mei 

vrij in uw agenda. Het Maestro concert 

begint om 20.00 uur in De Dobber. Toe-

gangskaarten à € 10,- kunt u telefonisch 

reserveren bij Piet Luijer (06-11436172) 

of per mail (amicitia@hetnet.nl). 

Mariette Steenvoorden (boven) 

en Rosalie van Rijn
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ANKEVEEN- Vorige week verscheen 

er in dit Weekblad een artikel over 

de bestuurswisseling binnen de St. 

Cultureel Centrum Ankeveen, waar-

onder Theater De Dillewijn wordt 

geëxploiteerd. In dit artikel blikken 

we met de afgetreden voorzitter Eric 

Torsing in het kort terug op de ruim 

tien jaar dat hij voorzitter was van 

deze stichting en maken we nader 

kennis met de nieuwe voorzitter, de 

Ankevener Peter van Bennekom. 

Tijdens het interview met Eric Tor-

sing bracht hij naar voren dat er geen 

sprake was van ‘herrie in de tent’. In-

tegendeel zelfs, deze bestuurswisse-

ling kreeg zijn beslag in goed overleg 

met alle betrokkenen bij Theater de 

Dillewijn. De gezellige sfeer onder de 

vrijwilligers op 8 april jl., toen er onder 

leiding van Margo van Ree, afscheid 

werd genomen van het aftredende be-

stuur en vervolgens het nieuwe werd 

voorgesteld, bevestigt zijn woorden. 

Inmiddels is het alweer ruim tien jaar 

geleden dat de leden van de kerken-

raad van de toenmalige Ned. Herv. 

Kerk in Ankeveen, t.w. Ed Forma en 

Erik Korpershoek, de Ankeveense 

dorpsgemeenschap een uniek aanbod 

deed. Wanneer men vanuit de dorps-

gemeenschap erin zou slagen om het 

door een fusie leegstaande kerkje een 

zinvolle bestemming te geven, het 

kerkje voor rekening van het kerkbe-

stuur kon worden gerestaureerd. Men 

kwam toen met het inmiddels gerea-

liseerde plan om het te ontwikkelen 

tot een multifunctioneel theaterkerkje, 

dat later de naam Theater De Dillewijn 

kreeg. Zowel voor het realiseren, als 

het exploiteren werd er een stichting 

in het leven geroepen: Stichting ‘Cul-

tureel Centrum Ankeveen’. Het was 

Eric Torsing die voorzitter werd van 

het stichtingsbestuur.

Een terugblik

Groots

Eric Torsing: “In het begin hadden we 

geen flauw idee wat ons te wachten 

stond en we stapten er geheel blanco 

in. Al spoedig werd duidelijk dat het 

niet alleen een tijdrovend, maar, wa-

kend over het beschikbare budget, ook 

een uitdagend project zou worden. 

We kregen tijdens de rit te maken met 

een aantal onvoorziene tegenvallers, 

waaronder bijv. de archeologische op-

gravingen onder het kerkplein. Naast 

extra kosten, liep ook de restauratie 

van de kerk daardoor aanzienlijke ver-

traging op. Echter, in samenwerking 

met een fantastisch team vrijwilligers, 

bereikten we uiteindelijk ons doel. In 

mijn ogen werd er dan ook iets groots 

verricht.” Theater De Dillewijn werd 

tevens verrijkt met een fraaie, onder-

gronds gebouwde foyer en draait in-

tussen heel succesvol.

Taakverdeling

De taken zijn binnen 9 (!) commissies 

verdeeld en om de 6 weken wordt er 

met alle commissies gelijktijdig verga-

derd. Daardoor weet iedere vrijwilliger 

wat er speelt en kan bovendien over al-

lerlei zaken meedenken. Een grote op-

steker was het kunnen aanstellen van 

een theaterdirecteur met de nodige 

theaterkennis en afkomstig uit ons 

eigen dorp. Hij kwam als het ware ge-

roepen. Tenslotte benadrukt Eric Tor-

sing dat De Dillewijn een Ankeveens 

verhaal moet blijven en vooral niet 

elitair.”Ons bestuur bestond in meer-

derheid uit ondernemers, die overdag 

ook hun bedrijf moesten runnen. Bij 

de verslaglegging kregen we geluk-

kig prima ondersteuning van Gerrie 

Torsing. Nu het theater al geruime 

tijd volop draait, was het moment ge-

komen om plaats te maken voor een 

nieuw bestuur, waarvan de leden in-

dien nodig, ook overdag beschikbaar 

is.”

Toekomstbestendig

De nieuwe voorzitter van de stichting 

werd Peter van Bennekom, met als le-

den Françoise Vaal, secretaris en Ma-

rinus Spillenaar van Bilgen, penning-

meester. Peter van Bennekom blijft 

overigens wel voorzitter van de An-

keveense ijsclub. Al vanaf 2014 loopt 

hij als vrijwilliger mee bij Theater de 

Dillewijn. Daardoor is hij al bij veel 

zaken betrokken geraakt, zoals wat er 

allemaal komt kijken bij verhuur, zo-

wel overdag als ’s avonds. Ook hij was 

een zelfstandig ondernemer, die in zijn 

zaak direct leiding gaf aan een team 

medewerkers, waarbij serviceverle-

ning aan zijn klanten bij hem hoog 

in het vaandel stond. Op een gegeven 

moment benaderde theaterdirecteur 

René van Rooij hem op een directe 

manier: “Peter, jij moet onze nieuwe 

voorzitter worden.” Hoewel dit voor-

stel hem uiteraard verraste, zegt hij er 

nu over: “Gezien mijn beschikbare tijd 

en mijn ervaring bij De Dillewijn tot 

nu toe, ben ik spontaan akkoord ge-

gaan. Ik wil namelijk graag een bijdra-

ge leveren aan het toekomstbestendig 

maken van Theater De Dillewijn”. Wij 

wensen hem daarbij veel succes. 

Wisseling voorzitters St. Cultureel 
Centrum Ankeveen

Theater

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

Adverteren?
Kijk ook op 

www.weekbladwijdemeren.nl

Elke eerste wo.middag van de maand van 

14-17 uur: Repaircafé Wijdemeren. In de 

Brasserie van Veenstaete te Kortenhoef. 

Weggooien? Mooi niet! Zie: www.natuur-

lijkwijdemeren.nl of bel: Marjolijn Beze-

mer: 06- 19642552.

Iedere oneven week op vrijdag tussen 

09.30 en 11.00 uur spreekuur in het Soc. 

Cult. Centrum; Blijklaan 1, Ned. den 

Berg. Administratie voor Elkaar: hulp bij 

formulieren, toeslagen, enz.

Zingen? Dat kan bij het Gemengd Koor 

Wijdemeren. Zij repeteren elke woens-

dagavond van 8 – 10 uur in de Bergplaats;  

Kerkstraat 7; Nederhorst den Berg. U 

bent van harte welkom!

Behoefte aan een regelmatig bezoekje, een 

wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@hu-

manitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op donderdag-

avond om 19.30 uur bij Bridgeclub Wij-

demeren; locatie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131 of www.bcwijdemeren.nl

Verzorgingshuis Amaris De Kuijer heeft 

een uitgebreid aanbod activiteiten en 

voorzieningen, waar u ook als wijkbe-

woner gebruik van kunt maken. Denkt u 

bv. aan de thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: www.ama-

ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

Bridgeclub La Porta Salute. Kom gezellig 

bridgen op de maandagavond om 19.30 

uur in De Bergplaats in Ned. den Berg. 

Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u leren brid-

gen? Informeer vrijblijvend. Ook nieuwe 

gevorderde leden zijn welkom bij onze 

bridgeavonden op donderdag in De Berg-

plaats. Info: 0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Zomaar binnenlopen voor koffie en een 

praatje met een paar gezellige mensen? 

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

uur in de Bergplaats a.d. Kerkstraat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur Bridge-

instuif in de Bergplaats te Ned. den Berg. 

Inl. 0294-253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Mannen-

avond’ in het Soc. Cultureel Centrum 

a.d. Blijklaan in Ned. den Berg. Gastheer 

Fouad nodigt alle mannen van harte uit.

Kort nieuwsDOOR:  JOOP GLIJN

(v.l.n.r.) Martin Koster, Peter van Ben-

nekom, René de Rooij, Eric Torsing, 

Albert Splinter en Karel Spoor.
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Sport

Joseph Lokinschool op NK Schoolskiën 
ANKEVEEN - Op zaterdag 8 april 

werd er in Snowworld in Zoetermeer 

gestreden om  het Nederlands 

Kampioenschap Schoolskiën. De 

Joseph Lokinschool uit Ankeveen 

had zich in maart weten te plaatsen 

voor dit NK, doordat ze bij de voor-

rondes op de borstelbaan in Huizen 

de vierde tijd lieten noteren. 

Om 8.30 uur moesten de kinderen zich 

melden in Zoetermeer. Er waren rond 

de 160 deelnemers, dus het was er een 

drukte van belang. Voor de begeleid-

sters Ingrid en Marijke was het nog een 

hele puzzel om de juiste kinderen het 

juiste materiaal te geven. En ook moes-

ten ze erop toezien dat ze op tijd ‘naar 

boven’ gingen. Eerst wordt dan altijd de 

baan verkend, waarna de officials hun 

positie innemen bij de paaltjes, om te 

kijken of alles correct verloopt.

Aniek van Rijn, Luuk Hagoort, Tim 

Walrave en Steyn en Geertje Clijdesda-

le kwamen alle vijf vloeiend de berg af 

suizen. Na de tweede manche kon het 

net worden opgehaald en werden de 

snelste drie tijden per team opgeteld, 

om zo tot een eindscore te komen.

Het team van de Joseph Lokinschool 

scoorde de twintigste plaats (van de 

31 teams). Dat is een prestatie van for-

maat, omdat er bij de Ankeveners twee 

deelnemers meededen, die pas voor de 

tweede keer op ski’s stonden. Al met al 

een prachtige, sportieve dag die zeker 

HILVERSUM - De Hilversumse 

Pétanqueclub ‘De Gooiers’ 

is uitgekozen om het 

Nederlands Kampioenschap 

Tête à Tête te organiseren. 

Op 22 en 23 april a.s. komen 

spelers uit heel Nederland 

om één tegen één tegen el-

kaar te jeu de boulen. Om 

17.45 uur zal burgemeester 

Smit de prijsuitreiking ver-

richten. 

Dit toernooi is beslist 

een aanrader en de 

boulers nodigen u dan 

ook van harte uit om 

dit live mee te maken. 

Op 16 binnenbanen 

in het eigen Boulo-

drome en op 64 buitenbanen 

op het lommerrijke speelveld 

is het een lust voor het oog om 

te zien hoe jong en oud plezier 

heeft in dit aanstekelijke spel. 

Er zijn meer dan voldoende 

mogelijkheden om vrij te spe-

len en te trainen. Kom gerust 

eens kijken. 

Sportpark Loosdrecht; ’t Ja-

gerspaadje 34;  1231 KJ Nieuw 

Loosdrecht. Meer info: Rob 

Steinpatz; tel: 035-6563243.                                                                                                                                     

                                                       

NK Tête à Tête 

voor herhaling vatbaar is.

Zeer royale geschakelde woning 
met een woonoppervlakte van 
bijna 200 m2, met een inpandige 
garage, 5 grote slaapkamers en een 
zonnige tuin rondom (383 m2). 
In de periode 2009-2011 is groot 
onderhoud uitgevoerd waaronder 
het vernieuwen van de dakleien, de 
goten, het balkon en het afdak bij de 
entree. Een heerlijk gezinshuis in een 
kindvriendelijke, verkeersluwe straat.

C.Vreedenburghgaarde 34 Kortenhoef

NIEUWNIEUW

Vraagprijs € 535.000,- k.k.

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

Twingo Collection 3drs paars met. 04-2014 47.000 km €  8.475,-

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

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

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

Clio Night & Day 5drs grafi t met. 01-2016 18.500 km  €  15.750,-

Kangoo Privilege 1.6 zilver met. 12-2006 110.000 km. €  4.500,-

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

Megane Coupé Tce-Bose wit met. 06-2014 33.000 km  €  17.250,-

Megane Cabrio 2.0 Dynamique beige met. 05-2014 90.000 km  €  7.950,-

Laguna Estate 1.8 Dynamique   blauw met. 03-2004    134.000 km €  4.250,-

Espace Dynamique 2.0-T zwart met. 01-2006 180.000 km €  7.500,-

Dacia Duster Laureate 115 grafi t met. 01-2015 40.000 km €  15.250,-

Dacia Logan MCV 1.6 rood met. 12-2011 60.000 km €  7.000,-

BOOTCAMP: Uitdagend en afwisselend ! 
 

Vanaf ZATERDAG 22 april a.s. om 09:30 uur  
Gezamenlijk in een groep met een trainer een uur intensief bewegen en 
trainen in de buitenlucht met wat de natuur ons te bieden heeft. Je werkt 
o.a. aan je conditie, kracht, snelheid, balans, flexibiliteit etc. Zo voel je je 
snel fit en werk je aan een actieve en vitale leefstijl. 

Elke deelnemer traint op zijn of haar niveau! 
Spreekt jou dit aan? 
Wil je ervaren of Bootcamp geschikt is voor jou? 
Wil je ervaren hoe fijn en heerlijk het is om buiten te sporten? 
Meld je dan snel aan voor een proefles! 
 
10x leskaart Bootcamp € 65,00 (11 wkn geldig) of losse kaart € 7,00 
 
Wist U dat wij naast yoga en pilates ook Bodyslimming en Kettlebell-
core lessen geven? Op de zondagochtend wordt YinYoga gegeven. 
 
Ook voor Personal Training kunt U terecht bij Yoga Debra Body & Mind. 
Bel of mail ons voor meer informatie of maak meteen een afspraak: 

   

YogaDebra Body & Mind Studio                        telefoon 0620396069 
Winkelcentrum De Meenthof                                 www.yogadebra.nl 
De Meenthof 18, 1241 CP Kortenhoef                    info@yogadebra.nl 

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl
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NEDERHORST DEN BERG- Tweede 

Paasdag om tien uur was het weer 

druk in de manege Laanhoeve. 

De activiteitencommissie van de 

Rijvereniging Nederhorst den Berg, 

samen met de nieuwe paashaas, be-

geleidde de kinderen op zoek naar 

eieren.

Dit ging toezicht van de vermaarde 

vroegere haas, die nu genoot van een 

heerlijk bakje koffie aan de bar. Deze 

haas is overigens familie van de nieuwe 

haas. De kinderen zochten naar alle 

verstopte eieren tussen, achter en on-

der de hindernissen. Het zoeken ging 

in groepjes van vier. Uiteraard rijdend 

op een paard. De gezochte eieren lever-

den allemaal een prijs op. Het was be-

langrijk het Gouden Ei te vinden. Als je 

dat ei vond, mocht je een grotere prijs 

uitzoeken.

Om twaalf uur gingen de 46 ruiters van 

start voor het jaarlijkse paasspringen. 

De jury bestond deze dag uit Marco 

Grotendorst en Georgina Hagen. Als 

eersten gingen de 7 deelnemers van 

start in de A – Klasse. Je mag in deze 

klasse starten als je minimaal 1 winst-

punt in de dressuur hebt gehaald. Deze 

winstpunten krijg je, als je meer dan 

102 wedstrijdpunten hebt behaald bij 

een dressuurproef in de beginnende N-

Klasse. Als de jury vindt dat je voldoet 

aan bepaalde eisen, dan mag je in het 

vervolg starten in de wedstrijden bij de 

Sport DOOR:  MARC DEGEKAMP  EN CEES STALENHOEF

Biljartkampioenen
Wijdemeren is een Ne-

derlands kampioen rij-

ker: Ankevener Gijs van 

Rijn werd met zijn team 

op Eerste Paasdag in 

Doetinchem Nederlands 

Kampioen Derde Divisie 

Driebanden Groot. Zon-

dagavond klonk na twee 

dagen biljarten het Wil-

helmus.

Rijvereniging Nederhorst

Paasspringen 2017  
Klasse-I.  Vergelijk het met het behalen van 

een zwemdiploma. 

Alle zeven deelnemers voldeden aan de ei-

sen en mogen nu dus starten in de Klasse-I.

Sara de Jong, Daria Burdach, Manouk van 

Rijn, Sophie DeLanghe, Mimi de Weijer, 

Sophie Emmelot en Charlotte Bus zijn de 

gelukkigen. De meeste punten werden be-

haald door Sophie DeLanghe en Charlotte 

Bus werd tweede.

Klasse!

In de klasse-I startten 24 deelnemers. De 

uitslag na de barrage was: 1. Merel Stuur op 

Silver; 2.  Amber van Loij op Silver; 3. Demy 

Simons op Joy.

Daarna gingen de 8 deelnemers van start 

in de Klasse-II. Hier werd, ook weer na 

barrage: 1. Anouk Stokbroekx op Tivoli; 2. 

Alinda Drenth op Ufenne.

Tenslotte startten 7 deelnemers in de Klas-

se-III. Daar werd, ook weer na barrage, de 

strijd gewonnen door:1. Muriel Veldhuij-

zen op Nuts; 2. Daniëlle Bouwer op ZZ Top.

Uiteraard weer hartelijk dank aan de men-

sen van het wedstrijdsecretariaat en aan 

de vele ringmeesters. Graag tot ziens op de 

volgende wedstrijden op 7 mei a.s.

Nieuws Club 4711
Uitslag lente-competi-

tie biljarten (maandag-

poule) 10 april: Mw. 

D. Giavarra (3 pt.), M. 

Zieleman (3 pt.), J. Vrij-

burg (2 pt.), B. Worp (2 

pt.), W. Clements (1 pt.), J. van Greunin-

gen (1 pt.)

Uitslag lente-competitie biljarten (za-

terdag-poule) 15 april: W. Clements (8 

pt.), J. van Greuningen (8 pt.), M. Ziele-

man (8 pt.), M. v.d. Velden (6 pt.), K. Ja-

cobs (4 pt.), Mw. D. Giavarra (2 pt.)

Thuis-programma deze week

Zaterdag 22 april 16.00 uur: lente-com-

petitie biljarten

Openingstijden + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Telefoon: 06.20.40.80.58

Op 22 april 1921 in het zaaltje van 

Sientje Baar (later P. van ‘t Klooster 

en thans restaurant Solo) aan de 

Kerklaan te Kortenhoef werd de 

voetbalvereniging ‘s-Graveland (of-

ficieel V.V.S. gedoopt) opgericht. Als 

oprichtingsdatum werd 23 april 1921 

genomen. Dat is dus aanstaande zon-

dag precies 96 jaar geleden. 

Programma 

Na het vrijwel competitievoetballoze 

Paasweekeinde wordt er komende 

zaterdag en zondag weer gevoetbald. 

Met 21 thuiswedstrijden en maar 8 

uitwedstrijden is er op zaterdag een 

wat onevenwichtige verdeling, maar 

het goeie ervan is dat we niet ver hoe-

ven te reizen om van veel jeugdvoetbal 

te kunnen genieten. Op zondag is het 

andersom als alleen het 4e thuis speelt 

en de overige seniorenteams een uit-

wedstrijd spelen. Het 1e speelt uit in 

Almere bij Waterwijk, net als het 3e 

overigens.

Internationale oefenwedstrijd 

Het Engelse schoolteam WH Wingate 

Eagles U17 bracht de paasdagen door 

in Nederland en net als andere Engelse 

teams dat de afgelopen jaren deden, 

wilde het nog wel een lekker potje 

voetballen. Onze JO17-1 had toch 

geen andere verplichtingen en wilde 

wel als sparringpartner fungeren. Een 

gelijkopgaande wedstrijd eindigde in 

2-4, in het voordeel van de Britten. 

Voetballen in ’s-Graveland

Al 96 jaar spel met het leren monster
5e editie ‘s-Gravelandse Voetbaldagen 

Vijf jaar geleden organiseerden we dit 

voor het eerst en leunden we op een over-

koepelende organisatie. Vanaf de tweede 

editie organiseren we het in eigen beheer 

en niet zonder succes. Bijna 140 jongens 

en meisjes beleven vier dagen lang een 

fantastische voetbalweek met elkaar en is 

het de ideale kinderopvang in de vakan-

tie. De Voetbaldagen worden gehouden 

van maandag 24 april tot en met vrijdag 

28 april (onderbroken door Koningsdag).

Nederland heeft sinds december 2016, 

in de persoon van de 22-jarige Roel 

Boomstra, weer een wereldkampioen 

dammen. Dan kunt u, maar ook de 

jeugd toch niet, achterblijven om het 

spel met de schijven op het dambord 

ook eens te proberen. En dat kan in 

Nederhorst, in het kader van het Len-

tespektakel, is er een gezellig damtoer-

nooi op maandagavond 24 

april in ons onvolprezen res-

taurant het Spieghelhuys.  

Dammerweg 3, aanvang 

19:30;  einde ca 22:30; geen 

inschrijfgeld opgeven via 

slotsom@ziggo.nl of tel. Ben 

v.d. Linden: tel. 0655341707. 

Lentespektakel Dammen
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Hoveling Bloemen, de galleries McSorley en Trompenburgh, Loggere Wilpower, 

Natuurgeneeskundepraktijk BCE en INVK op op het Zuidereinde zijn tot nr. 190 

bereikbaar! Kapper Thamara Jane Hair Fashion, Brasserie Berestein en de 

sportvelden Kininelaantje gewoon via de Emmaweg over de Zuidersluis. 

Wijdemeren in Beeld

Achterpagina

ANKEVEEN - Op zaterdag 6 mei is er een 

lentemarkt in Ankeveen. De weekmarkt 

wordt dan in lentesfeer gezet met extra on-

dernemers, jongvee en een vogelexcursie 

met een erkend vogelaar. 

Het is lente! De tijd om er op uit te gaan. 

Of u nu houdt van fietsen, wandelen of 

uw tuin onder handen wilt nemen, op de 

Lentemarkt kunt u alvast in de stemming 

komen. Naast de vaste ondernemers zal de 

weekmarkt aangevuld worden met extra 

ondernemers die u zeker kunnen inspire-

ren. Het aanwezige jongvee zal in ieder ge-

val de harten stelen van de alle bezoekers. 

Maar er is meer prachtige natuur te aan-

schouwen. Deze dag start namelijk met 

een vogelexcursie onder leiding van er-

kend vogelaar Rob Moolenbeek. De start is 

om 06:30 uur vanaf het marktplein in An-

keveen. Rond 08:30 uur bent u weer terug 

op de markt waar u aansluitend een heer-

lijk vers ontbijtje geserveerd krijgt. Kosten 

voor deze excursie met ontbijt is slechts € 

5,- pp. Aanmelden kan via bruisendanke-

veen@gmail.com 

Vogelexcursie met aansluitend 
ontbijt op Lentemarkt 
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