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Drie dagen Passion-spektakel in Ankeveen
ANKEVEEN- A.s. donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond zal Ankeveen in de ban zijn van De Passion. Het dorp zal zoveel mogelijk in
het wit zijn gehuld en op drie avonden zal het koor All Directions!
voor een uitverkochte Martinuskerk een eigentijdse versie van het
passieverhaal opvoeren. Waar een klein dorp groot in kan zijn.
Het wordt een multimediaal
spektakel dat u niet wilt missen. De songs worden ondersteund door pianiste Ludmilla
de Klerk en op drums Frits
Zieltjes. Deze vaste begeleiders worden aangevuld door
een vijfkoppige live band, met
blazers en gitaristen. Het was
een uitdaging om de zang in
goede balans te brengen met
de snerpende gitaarsolo’s en de
swingende koperklanken van
de blaasinstrumenten, maar het
is gelukt. Dat is niet alleen een
compliment voor de musici en
de bandleider (ook Bruce Skinner) maar ook aan de vrijwilligers die lang gesleuteld hebben
aan de geluidsweergave. Ook de

lichttechnici niet te vergeten.
Het koor, geheel in het wit,
staat voor een groot scherm,
waarop foto’s en ﬁlmbeelden
te zien zijn. Mooie scenes die
professionele cameramensen
als Machiel Martens en Tom
Cornelissen prachtig in elkaar
hebben gezet. Ze vormen een
sfeerbeeld dat precies past bij
de tekst en muziek. Soms ontroerend, dan weer jubelend.
Het wordt dus zeker geen stijf
concert, integendeel. De 44
vrouwen en mannen bewegen
zo harmonieus mogelijk om
de boodschap over te brengen.
Daarvoor hebben ze urenlang
getraind met regisseur Arjan

Verkiezingsdag

Boxelaar die erin geslaagd is
om sopranen, alten, tenoren
en bassen vanuit verschillende
posities op het podium en in de
kerk te laten zingen. En alles uit
het hoofd, wat niet meevalt als
je altijd met bladmuziek werkt.
Om exact 19.45 uur opent het

Zo ziet de Loosdrechtse Tekenaar de gang van zaken
in het stemlokaal op woensdag 21 maart. Wie is wie?

verhaal op het grote scherm,
de band sluit aan met muziek,
dan komen de mannen op in
het wit. Verrassend! De vrouwen volgen naar het podium.
‘Kun je komen van het kruis’
is op de openingszin van het
eerste lied, waarbij de luisteraar
wordt uitgedaagd om mee te
gaan in het verhaal. Wat volgt is
een adembenemend optreden
tot exact 21.10 uur volgens het
draaiboek. Het slot is geheel in
de landelijke Passion-traditie,

het volk volgt het kruis.
Dat diverse werkgroepen,
sponsoring, tekst/ muziek, aankleding, kaartverkoop, veel tijd
en energie hebben gestoken in
de voorbereiding, is prijzenswaardig. Maar het gaat om de
komende drie avonden. Die
worden spannend. Maar All
Directions! zal weer eens bewijzen dat je samen sterk kunt
zijn in een kleine gemeenschap
als Ankeveen.

7(.223

Wijdemeren is trots!
Huldiging
Bibian Mentel
Zaterdag 24 maart
15.00-16.00 uur
Lindeplein, Nieuw-Loosdrecht

'DPPHUZHJ1HGHUKRUVWGHQ%HUJ
Voormalige ambtswoning van de Gemeente Wijdemeren
Direct gelegen aan de Spiegel- en Blijkpolderplas
Vrijstaande woning met garage en eigen aanlegsteiger
Gemeentelijk monument
Bouwjaar 1947
Gebruiksoppervlak Wonen 159 m2, inhoud 719 m3
Perceeloppervlak 1.473 m2 (grond en water)
Verkoop bij openbare inschrijving via Notariaat Wijdemeren
Kijk voor meer informatie op: www.dammerweg9.nl

Biedprijs vanaf € 975.000,-- k.k.
Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
M 06 – 100 290 67
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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FAMILIEBERICHTEN

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam
en M.Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
035 - 656 21 88
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & 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
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
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
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut
PSZ de Gruthut
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 - 22301476
0294 - 252359
06 -10566343
06 - 33890949
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
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl
Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

‘Ik heb een mooi leven gehad’

RK Kerk Wijdemeren

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

◗ H. Antonius
Za. 24 mrt.: 19.00 uur: W. Balk,
Wo. 28 mrt.: 09.30 uur: euch.
J. Dresmé,
Do. 29 mrt.: 15.00 uur: euch.
E. Kaak, Witte Donderdag.
◗ St. Martinus
Zo. 25 mrt.: 09.30 uur: euch.
J. Dresmé,,
Do. 29 mrt.: 17.00 uur: euch.
J. Dresmé en W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart
Zo. 25 mrt.: 09.30 uur: w&cv.
W. Balk,
Wo. 28 mrt.: 08.45 uur: W. Balk
Schoolviering.
Verzorgingshuizen
◗ De Kuijer
Do. 29 mrt.: 11.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk,

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 25 mrt.: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk,
Do. 29 mrt: 19.30 uur: Oec.dienst.
Ds. E.J. van Katwijk,
◗ De Graankorrel
Zo. 25 mrt.: 10.00 uur:
Ds. T. Vossen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 25 mrt.: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 25 febr.: 09.30 uur:
Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet
◗ Oec. Streekgemeente
Zo. 25 mrt.: 11.00 uur:
Godelieve van Liebergen.

Intens verdrietig en dankbaar voor alle mooie herinneringen
delen wij u mede dat plotseling is overleden onze lieve,
zorgzame en sportieve moeder, schoonmoeder en oma.

- Ada Alida Maria Ottenhoff-Smits
weduwe van Thijs Ottenhoff
* Nederhorst den Berg,
24 oktober 1933

† Weesp,
16 maart 2018

Maria, Geertruud, Ada en Roger, Saskia en Mario
en de tien kleinkinderen
De uitvaartdienst is op maandag 26 maart om 12:45 uur
in de H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk,
Mr. P.J. Troelstralaan 19 te Weesp. Vooraf, van 12:00 tot
12:30 uur, is er gelegenheid tot afscheid nemen
en condoleren in bovengenoemde kerk.
De crematieplechtigheid vindt plaats om 15:00 uur
in de aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27
te Bilthoven. Na de plechtigheid is er een informeel
samenzijn in de ontvangstkamer van het crematorium.
Correspondentieadres: Diemerdijkstraat 3, 1382 BN Weesp

Programma GooiTV
Vanaf donderdagavond 22 maart zendt GooiTV een speciaal verkiezingsprogramma uit.
Er is een terugblik op de verkiezingsdag en er zijn uitslagen.
Herman Stuijver (journalist) en Lars Voskuil (politicus) analyseren en becommentariëren de uitslagen in de diverse gemeenten onder leiding van Ruud Bochardt.
GooiTV is te zien bij Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 25 mrt.: 10.00 uur:
Br. R. Speelman.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 25 mrt.: 10.00 uur:
Ds. Klaas de Vries
16.00 uur: E.J. Hempenius

* 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

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
wo. 21 mrt. 07.30 u.
wo. 21 mrt. 20.15 u.
do. 22 mrt. 20.15 u.
22, 23, 24 mrt. 20.00 u.
za. 24 mrt. 10.00 u.
za. 24 mrt. 14.00 u.
za. 24 mrt. 14.00 u.
za. 24 mrt. 14.30 u.
za 24 mrt. 20.00 u.
zo. 25 mrt. 14.00 u.
zo. 25 mrt. 15.30 u.
di. 27 mrt. 13.30 u.
di. 27 mrt. 20.00 u.
wo. 28 mrt. 14.00 u.
wo. 28 mrt. 14.00 u.
do. 29 mrt. 20.00 u.
vr. 30 mrt. 14.00 u.
vr. 30 mrt. 18.30 u.

WAT
Gemeenteraadsverkiezingen
Concert Happy Bach-Dag
Concert Olivier Greif Ensemble
De Passion met All Directions
Opening Willie Das Plein
Oerrr Safari, voor kinderen
Feestmiddag alle ouderen
Theo vd Boogaard, Bob Dylan Illustrat.
BMOL Voorjaarsconcert
Wandelen langs krokussen Jagtlust
Concert viool-piano Elise & Laurens
Bingo, Zonnebloem KAG
ALV Hist. Kring + lezing Wim Kozijn
Paasmarkt Joseph Lokinschool
Paas High Tea ( ‘t Wijdehuis)
The Passion-live op groot scherm
Oerrr, Bouw je eigen insectenhotel
Reeën kijken Corversbos

WAAR
Wijdemeren
Jagthuis;Middenwg.88, NdB.
Oude Kerkje, Kortenhoef
St. Martinuskerk, Ankeveen
Nederhorst den Berg
Bez. Centrum NM, ’s-Grav.
Bergplaats, NdB.
Hoftheater, Beukenhof, Ldr.
Sporthal De Fuik, Kortenhoef
Leeuwenlaan 42, ’s-Graveland
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
Plassenjagers, Kwakel, K’hoef
Joseph Lokinschool
SCC, Blijklaan 1, NdB.
Bergplaats, NdB.
Bez. Centrum NM, ’s-Grav.
Begr. plaats Beresteinseweg
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Door: Herman Stuijver

Uitstel 4e PMD- bak gaat veel kosten
WIJDEMEREN- De gemeenteraad heeft aan de GAD gevraagd wat de consequenties
zijn als Wijdemeren het invoeren van de 4e gele PMD- bak
wil uitstellen. Het antwoord
is duidelijk: het afvalbeleid is
regionaal afgesproken en niet
meedoen zou heel veel geld
gaan kosten.
Het waren Martin Vuyk en
Robby Israel van OLib die
aan de bel trokken. Zij deden
hun best om aan te tonen dat
het scheiden van PMD (plastic, metalen verpakking en
drankverpakking) aan de bron
duurder en niet eﬃciënter is.
Bij na-scheiding worden afvalstromen ongescheiden bij
de afvalverwerker aangeleverd.
Daar worden ze gescheiden en
vervolgens worden bruikbare
fracties opgewerkt en de rest
verbrand. Uit wetenschappelijk

onderzoek van de professoren Gradus en Dijkgraaf zou
zijn gebleken dat na-scheiding
méér gescheiden herbruikbaar
materiaal oplevert (50 kg tegen 20 kg bij bronscheiding);
het herbruikbaar materiaal levert per ton meer geld op; de
inzameling (vrachtauto’s) door
de GAD kan door na-scheiding goedkoper en tenslotte is
bron-scheiding de duurste manier van CO2-reductie.
Uitstel kost meer dan miljoen
In februari nam de meerderheid van de raad een motie aan
waarin het verzoekt om uitstel
van de PMD- uitrol. Het regiobestuur Gooi en Vechtstreek
wil de PMD -bakken die in
mei dit jaar zouden worden
geplaatst, uitstellen. Mits Wijdemeren zelf de consequenties
voor zijn rekening neemt. De
Regio heeft zich verbonden aan

de landelijke doelstelling van
75% afvalscheiding in 2020.
Als de vijf Wijdemeerse dorpen
niet meedoen heeft dat impact
op de gehele regio. De directe
uitstelkosten zouden kunnen
uitkomen op 50.000 euro eenmalig, plus 1500 per maand
voor opslag. De hogere kosten
voor afvalwerking (meer restafval) lopen ook fors op. Dat zou
zo’n 22.000 maandelijks betekenen. De uitrol van de gele bakken start op 30 maart. Bij uitstel
gaat er een jaar verloren. Dan is
het ﬁnanciële risico voor Wijdemeren minimaal 3 ton.
Het gewestbestuur wijst er
ﬁjntjes op dat de Wijdemeerse
wethouder bekend moet zijn
met het feit dat de GAD al vanaf het begin inzet op scheiden
bij de bron. Na-scheiden kan
op termijn, maar nu niet, volgens de meerderheid van de

Regio. Temeer daar de eerste
resultaten in andere Gooise gemeenten positief zijn: het afvalscheidingspercentage stijgt, de
tevredenheid onder bewoners
is op peil en de kosten blijven
onder de verwachting. In 2019
wordt het project geëvalueerd.
Wijdemeren moet wel voor 28
maart antwoorden of ze mee-

Gezellig Politiek Café ondernemers
LOOSDRECHT- Het was dringen om een plekje te vinden
in restaurant De Otter waar de
Wijdemeerse ondernemersvereniging
Ondernemend
Wijdemeren (OW) vorige week
maandag een politiek café op
touw had gezet.
Door: Herman Stuijver
De zaal was bezaaid met
‘goed bedoelde rotzooi’ zoals
spreekstalmeester Rob Zieck
de folders, rolletjes snoep, balpennen e.d. betitelde. Zieck,
een goede bekende van veel
ondernemers vanwege zijn activiteiten bij o.a. de Rabobank
en de Kamer van Koophandel,
hield van de losse toon. Wat
doe ik hier, vroeg hij zich af.
Inhoudelijk verwees hij keer
op keer naar vader Wieco en
zoon Wieger Boonstra die de
spil vormden van het debat.
De woordvoerders van de acht
partijen begonnen met een
reeks vragen waarop alleen
-ja- of -nee- kon worden geantwoord, hetgeen niet altijd meeviel. Zeker niet als er een dubbele ontkenning in de vraag zit
of als de stelling te lang was om
te kiezen. Het algemene beeld
was dat de politieke partijen
beaamden dat er te weinig aandacht is voor de ondernemers.
Opvallend was dat OW nogal
wat stellingen had die wezen
op groot wantrouwen naar de
ambtenaren. Wat de bestuurders beloofden, kon de ambtelijke staf niet waarmaken, er

was nieuw bloed nodig op het
gemeentehuis en men zette zich
meer in voor particulieren dan
voor bedrijven. Het achttal reageerde verdeeld. Wel was er
gemeenschappelijk een dringende behoefte aan een goede
bedrijfscontactfunctionaris.
De partijen waren minder cynisch over het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen dan
wat OW verwachtte, namelijk
dat de afspraken niet kunnen
worden waargemaakt. Gert
Zagt van De Lokale Partij zag
wel degelijk kansen voor de
recreatie en Sandra van Rijkom (PvdA/GrL.) vond het
prima dat Wijdemeren zijn
nek uitstak om natuur en toerisme te ontwikkelen. Er werd
tussen de aanvoer van biertjes,
wijn en hartige hapjes nog veel
meer gezegd. Joost Boermans
(D66) gebruikte het goud van
snowboarder Bibian Mentel als
stijlmiddel van de kracht om
te overwinnen, OLib- spreker
Martin Vuyk zei dat je ondernemers ‘niet de weg hoeft te
wijzen’ en Dik van Enk, die zich
‘de enige ondernemer’ onder
de aanwezige politici noemde, had vier jaar ‘gevochten en
geknuﬀeld’ in de CDA-fractie
om meer daadkracht richting
ondernemers te realiseren.
VVD’er Jan Klink wil hier nooit
meer weg, terwijl Esther Kaper
(CU) meende dat de regelgeving het moeizaam maakt voor
de ondernemers. Tot slot wenste Jan-Jaap de Kloet van Dorpsbelangen dat ‘alle zeilen worden

bijgezet om tot een gezond ondernemersklimaat’ te komen.
De sfeer was optimaal, waarbij
vaak werd gezegd dat de politiek meer samen moest doen.
Dat gaf hoop. Of alle aanwezigen alles gehoord hebben,
blijft de vraag. Maar dat hoeft
ook niet, het was vooral een
netwerkbijeenkomst. Na af-

Wieco en Wieger Boonstra
vormden de spil van het debat
loop konden ﬁjnproevers aanschuiven voor het diner met de
keuze uit gebakken kogelbiefstuk met Stroganoﬀ-saus, een
mootje tonijn van de grill met
antiboise saus of pikant gewokte groenten voor slechts € 17,50.

De OLib-fractie, Martin Vuyk
en Robby Israel
(foto: Douwe van Essen//WWK)

doen of niet.
Reactie OLib
De Onafhankelijk Liberalen
Robby Israel en Martin Vuyk
reageerden direct op de onheilstijding van de Regio. Zij
stellen dat de GAD recent, zonder hierover de diverse raden te
raadplegen, de uitrol heeft versneld. Dan Wijdemeren nu vertraging te verwijten, vinden de
heren ‘potsierlijk’. De genoemde
directe uitstelkosten zijn totaal
niet gespeciﬁceerd; het lijkt dan
ook een uit de lucht gegrepen
bedrag. De opslagkosten lijken
het tweetal wel redelijk. Uitgebreid leggen Vuyk en Israel
uit dat de genoemde derving
van PMD-opbrengsten van €
22.000 per maand een denkfout
of misleiding is. Het zou slechts
€ 440 p.m. zijn, dat is goed op
te brengen. Ook Hilversum zou
de PMD-bakken ‘on hold’ willen zetten. Tot slot vraagt OLib
zich af of Wijdemeren zich
moet laten intimideren door
deze doorzichtige poging van
de Regio zijn wil door te drijven.

The Passion ‘Ik zie jou’
NEDERHORST DEN BERG- Op
donderdag 29 maart kunt u
The Passion ‘live’ volgen op een
groot scherm in de Bergplaats,
aan de Kerkstraat te Nederhorst
den Berg. De uitzending begint
rond 20.30 uur, inloop vanaf
20.00 uur zodat u na de avonddienst zo kunt aanschuiven.
The Passion 2018 komt uit
onze hoofdstad Amsterdam en
wel uit Amsterdam Zuidoost.
Een plek waar 130 verschillende nationaliteiten samen-

komen en die 150 kerken telt.
Dit stadsdeel, dat in 2018 vijftig
jaar bestaat, is in al zijn veelzijdigheid bij uitstek geschikt om
als decor te dienen voor de eigentijdse muzikale vertolking
van het verhaal over het lijden
en sterven van Jezus. Een rauw,
maar troostrijk verhaal tegen
de achtergrond van een wijk
die bekend is met verdriet en
tegenslag, maar ook met wederopbouw en veerkracht. The
Passion staat dit jaar in het teken van het thema ‘ik zie jou’.

Tommie Christiaan en Glennis
Grace vervullen de rollen van
Jezus en Maria, Jeangu Macrooy en rapper Brainpower
(Gertjan Mulder) vertolken de
rollen van de discipelen Judas
en Petrus. Pilatus wordt gespeeld door Arjan Ederveen,
Noraly Beyer is de verteller en
Bert van Leeuwen zal verslag
doen van de processie.
Wij zien u op donderdag 29
maart in de Bergplaats?

4

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  maart 

Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375
Tandprothetische
praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties klaar terwijl u wacht (ind.
mogelijk). E. du Perronstraat 38,
1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat,
compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106,
Ned. Den Berg. 0294-251451.
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Div. bedrijfs/opslag ruimtes te
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De slenk” Telnr:
035-656 3517 Frans@verhuizers.nl
AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.

Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
GRATIS waardebepaling???
035 - 656 0235
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Vrijstaande kantoor en
bedrijfs ruimte te huur
op de Loodijk - Graveland
ruime eigen parkeerplaats
035-6550958 / 06-29393929
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Wij hebben op vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot
15.30 uur haak- en brei inloop.
Wij hebben hierin groot assortiment boeken en maken er gezellige uurtjes van. Hobbykelder,
Laarderweg 28, Bussum

OPSLAGRUIMTE TE HUUR !!!!
VERWARMT, VANAF € 75 P/M
Ind. terrein de Slenk
0655360880

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keuze
aan mooie stoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 / 035 6562959.

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

Te huur mooie vakantiebungalow
2-4 pers. Fraai terras, prima
ﬁets/wandelomgeving WIFI
Extra ﬁets 4 daagse 20-24 aug.
Vraag info/folder aan:
Denekamp 0541-626578
fam.h.meinders@ziggo.nl
site: www.twentehuisjes.nl

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

Voor een vakkundige en
hygiënische behandeling
van uw voeten.
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

ONVOLDOENDE RAPPORT?
Kom dan naar GELEERD
info@geleerd.com
PHONEU.NL & GOOITECH.NL
WIJ BIEDEN ABONNEMENTEN
KPN, T-Mobile, Vodafone
Ziggo, Telfort, Tele2 etc
ADVIES/VERKOOP/
REPARATIE
Smartphone, PC, Tablets,
onderhoud en accessoires
Koﬃe & thee staat klaar
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:,
do. 22 mrt. ﬁlm, vr. 23 mrt. toneel, zo. 25 mrt. muziek en ﬁlm,
wo. 28 mrt. City Quiz, do. 29
mrt. ﬁlm, vr. 30 mrt. jeugd. Info:
www.wesopa.nl
Leren bridgen? In september
start op maandagavond een beginnerscursus in de Bergplaats,
Ned. den Berg, met gekwaliﬁceerde docent van de Bridgebond. Inl. 0620514045.

Lekr & Passion
Op 22, 23 & 24 maart wordt de Passion door All Directions uitgevoerd in de Sint Martinus Kerk in Ankeveen. Gedurende deze
drie dagen heeft Restaurant Lekr een speciaal arrangement voor
iedereen die naar de voorstelling gaat. Wij serveren een 3-gangen
menu (voorgerecht, hoofdgerecht en koﬃe/thee met huisgemaakte friandises) voor € 25,- p.p. Ontvangst tussen 17.00 en 18.00 uur
en wij zorgen ervoor dat u uiterlijk 19.15 uur klaar bent voor de
Passion. Reserveren kan via de mail: reserveren@restaurantlekr.
nl o.v.v. de Passion. Of telefonisch op het nummer 035-6563555

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
Te koop droog
berken haardhout.
Per krat gestapeld 2 m3 € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag.
Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3516 www.opslagVL.nl

Gordijnen en raambekleding,
Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,
Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680
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Door: Saskia Luijer

Lijsttrekkers zoeken verschillen en verbinding
In de bibliotheek in Loosdrecht
gingen donderdagavond 15
maart de lijsttrekkers van de
acht Wijdemeerse politieke partijen nog een laatste keer voor
de verkiezingen met elkaar in
debat. Onder de vlotte leiding
van Herman Stuijver spraken zij
zich uit over de toekomst van
Wijdemeren, qua bestuur, natuur, wonen en werken.
Natuurlijk kon de discussie
over het H-woord niet uitblijven, hoewel daarbij weinig vernieuwende informatie
naar voren kwam. Want bij de
stelling ‘wel of geen fusie met
Hilversum’ nam Alette Zandbergen namens De Lokale
Partij direct een resoluut “nee”
in. “We laten ons door de provincie geen probleem aanpraten” was haar standpunt. Een
mening die door CDA ‘er Jan
Verbruggen als ’struisvogelpolitiek’ werd gezien. Hij oordeelde
dat Wijdemeren wel degelijk
een bestuurskrachtprobleem

heeft en dat een ambtelijke
fusie met Hilversum daar verbetering in kan brengen. Volgens Stan Poels (PvdA/GrL)
was zelfs dat nog ‘je kop in het
zand steken’. Zijn partij pleit net
als de VVD voor een bestuurlijke fusie met Hilversum en
één Gooi en Vechtstad binnen
tien jaar. Ook de ChristenUnie
lonkt naar de mediastad, omdat Wijdemeren het alleen niet
redt, maar bovenal omdat ze
geloven in de eigen kracht van
de dorpen. “We zijn een realistische partij” sprak Esther Kaper.
“Ik denk dat we deze fusie ook
wel overleven.” DorpsBelangen
hield bij monde van Jan-Jaap de
Kloet vast aan een zelfstandig
Wijdemeren en D66 ging met
voerman Joost Boermans op
zoek naar de verbinding. “We
moeten wat doen aan onze bestuurskracht en aan een sterke
regio” meldde Joost. “Niet tegen
elkaar strijden maar met elkaar
kijken hoe we het beste eruit
kunnen halen.”

Wonen, werken en natuur
Naast de fusie kwamen ook
andere thema’s naar voren.
Problemen die lokaal spelen
maar die toch vaak in regionaal
verband met de omliggende
gemeenten moeten worden opgelost. Zoals betaalbare (sociale) woningbouw voor jong en
oud, de doorstroming van het
woon-/werkverkeer, de zorg
voor de natuur, voldoende recreatie en - het stokpaardje van
Martin Vuyk’s OLib - het ophalen van PMD in Wijdemeren,
ofwel het voor- of nascheiden
van plastic afval.
Een luisteraar in de zaal vroeg
zich af hoe jongeren bij het
toekomstige beleid worden
betrokken en een andere inwoner wilde weten waarom
geen enkele partij in het verkiezingsprogramma iets had opgenomen over de overlast van
Schiphol. Nieuwsgierige en kritische geluiden uit het publiek,
dat overwegend uit politieke

fans bestond maar ook geïnteresseerde inwoners omvatte. Zij
wilden met name meer weten
over de fusieplannen: Gaat het
ons meer kosten? Wat is het
verschil tussen een ambtelijke
en een bestuurlijke fusie? En
wie neemt uiteindelijk de beslissing? Een van de toeschouwers vond het vooral ‘gekrakeel
van de partijen onderling’ en
riep hen op om eindelijk hun
verstand eens een keer te gebruiken. Daar maakt Jan Man-

ten zich niet zo’n zorgen om.
Als enige in de zaal wist hij
Herman Stuijver te overrulen.
Onze eindredacteur die het
debat prima leidde, prikkelend,
met humor, ontspannen en
vlot, gaf ruimte aan ‘de burgemeester van Breukeleveen’. “We
gaan na de verkiezingen bij elkaar zitten en dan komt het met
dit toneelstuk wel klaar” waren
de wijze woorden van Manten.
Laten we ons daar maar aan
vasthouden.

om de plastic soep uit de oceaan te halen. Waarom kan dat
niet in de Loosdrechtse plassen? Daarop kwam Co jr. met
het idee om een prijsvraag voor
de Wijdemeerse kinderen op te
zetten. Kinderen houden ook
van bomen, zo bleek. Daarom
sloeg het D66- standpunt voor
100% herplanten aan en sloot
het CDA aan met zeker 75%.
Alette Zandbergen vergeleek
het afwijzen van een fusie met
Hilversum als een stevige verkering, maar dan hoef je nog
niet te trouwen. Toen de overigens rustige gespreksleider
Tom Cornelissen de politici de
gelegenheid gaf om elkaar te
bevragen, liep dat snel uit op
het bekende elkaar prikkelen,
althans bij sommigen. Mario
Wouters kreeg terecht een -3op z’n rapport voor slecht luisteren, van Martin Vuyk. En JanWillem Nienhuis spande de
kroon door zichzelf de vraag te
stellen waarom je CDA moest
stemmen.
Het mooiste moment was dat
de politici de kinderen een

staand applaus gaven voor hun
goede vragen. Terecht!

Vermakelijk politiek debat
KORTENHOEF- Ook de bovenbouwleerlingen van de Curtevenneschool waren betrokken
bij een verkiezingsdebat. Zij
stelden vragen aan acht vertegenwoordigers van de partijen.
Door: Herman Stuijver
De VVD had als enige een echte
jongere afgevaardigd, de 19- jarige Mara Joy Faber die toevallig
ook stage loopt op deze school.
D66 ‘er Mario Wouters en CDA
‘er Jan-Willem Nienhuis wedijverden over respectievelijk
17 en 16 jaar ouderschap over
hun drie kinderen op de Curtevenne. Co de Kloet jr. legde

uit waarom hij op middelbare leeftijd nog steeds junior is
als zoon van de oprichter van
Dorpsbelangen en ChristenUnie- lijsttrekker Esther Kaper
vertelt dat ze bij de buren van
de Regenboog op school zat.
Martin Vuyk van OLib vindt
de jaarlijkse Jeugdraad een
prima contact tussen de jonge
kiezers en de politiek. Namens
De Lokale Partij nodigt Alette
Zandbergen de kinderen uit
om een kijkje te nemen in hun
blauwwitte campagnecaravan.
David Stoll van PvdA/GroenLinks is nieuw op het podium.
De vragen van de kinderen zijn
goed voorbereid en gaan over

heel veel onderwerpen. Alette Zandbergen neemt de kans
waar om de 80.000 euro voor
de reconstructie van de Kwakel
weggegooid geld te noemen,
want de vragenstelster zou daar
graag een ﬂitspaal hebben. Ze
heeft 6 weken in een rolstoel
gezeten nadat ze daar is aangereden. Martin Vuyk die ook
wiskundeleraar had kunnen
worden, ontdekte al snel dat hij
het dubbele verdiende in het
bedrijfsleven, dus, ja, hij zou
mee gaan om te demonstreren
voor meer salaris.
Slechts twee panelleden kenden Bojan Slat, de jongeman
die een miljoenenproject opzet

Daling voortijdig schoolverlaters
REGIO- Gooi en Vechtstreek
staat in de top vijf van regio’s
met het minst aantal jongeren
dat zonder startkwaliﬁcatie
van school gaat. Een prachtig
resultaat van de maatwerk aanpak binnen de Regio, gemeenten en scholen.
Jongeren met een diploma hebben meer kans op een baan.
Daarom willen gemeenten dat
zoveel mogelijk jongeren een
startkwaliﬁcatie halen. Dit is
een havo, vwo of mbo (niveau 2
of hoger) diploma. De samenwerking met gemeenten, scholen, leerplicht en andere par-

tijen werpt zijn vruchten af: de
afgelopen 10 jaar is een sterke
daling zichtbaar van het aantal
jongeren dat zonder diploma
of startkwaliﬁcatie van school
vertrekt. Van ruim 800 voortijdig schoolverlaters in 2008 naar
301 in 2018. Bovendien heeft
Bureau Leerlingzaken (RBL)
alle jongeren in beeld, die voortijdig hun school hebben verlaten of dreigen dit te gaan doen.
Van de 301 voortijdig schoolverlaters is de helft aan het werk
en ongeveer veertig jongeren
zijn ziek of in behandeling. De
overige jongeren zijn niet actief
bezig, hebben kleine bijbaantjes

of zijn zich aan het oriënteren
op een opleiding.
In de Gooi en Vechtstreek
wordt stevig ingezet op het
voorkomen van voortijdig
schoolverlaters. Zo wordt een
goede inschatting gemaakt van
wat op dat moment de juiste aanpak is voor een jongere.
Soms kan een jaar werken beter
zijn, zodat daarna een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor een opleiding. Door
deze aanpak is het aantal voortijdig schoolverlaters landelijk
en regionaal licht gestegen ten
opzichte van vorig jaar.

Rommelmarkt rond O.L.V.
Hemelvaartkerk
De rommelmarkt bij de
O.L.V. Hemelvaartkerk in
Nederhorst den Berg is dit
jaar op 8 september. Hebt u
nog mooie spullen waar u
niets meer mee doet, wij zijn
hier heel erg blij mee. Dus
ruim uw zolders en schuren
op. Erg grote meubelen, bedden, kasten etc. kunnen wij
helaas niet innemen daar wij
hiervoor geen opslagruimte
hebben. Inleveren van spullen kan op zaterdag 24 maart
van 8.30 uur tot 12.30 uur
bij Transportbedrijf Van den
Broek op Middenweg 11.
Op afspraak kunnen ook
spullen bij u worden opgehaald. Hiervoor kunt u bellen naar Petra: 0294-251606,
Anita: 0294-253957 of Francis: 0294-253883.
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Op z’n paasbest!
Paastulband
met advocaat

€ 8,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Lezers schrijven...
Verbinding binnen IKC zorgt
voor verbinding in gemeenteraad
Allereerst mijn dank aan de bibliotheek, de grifﬁe en personeel van de gemeente en Herman
Stuijver, die op professionele wijze het verkiezingsdebat donderdagavond 15 maart in Loosdrecht heeft geleid.
Naast de vele discussies kreeg ik de gelegenheid
mijn verzoek te richten aan alle fractievoorzitters. Ik vroeg hun steun om een verbinding
tussen de nieuw te bouwen basisschool voor
de Sterrenwachter en De Linde met een tunnel,
passage of gesloten brug te koppelen met het
bestaande gebouw van de Pinkenstal. Daarmee
krijgen we dan een echt Integraal Kind Centrum en hoeven onze kinderen bij wisseling
tussen de twee gebouwen niet eerst naar buiten,
maar kunnen zonder jas aan binnendoor van
het ene naar het andere gebouw lopen.
Het blijkt dat door het huidige bestemmingsplan beide gebouwen, gesitueerd op gemeentegrond, niet op enige wijze met elkaar gekoppeld
mogen worden. Aanpassing van het bestemmingsplan zou heel veel tijd in beslag nemen,

waardoor het realiseren van het IKC met jaren
verlengd zou kunnen worden.
Geen van de politieke partijen was bekend met
dit probleem en alle fracties gaven unaniem aan
mee te gaan werken aan het vinden van een gepaste oplossing om dit verzoek te kunnen realiseren.
Na aﬂoop werd het door mij op schrift gestelde verzoek alleen door Jan Verbruggen van het
CDA niet in ontvangst genomen. Hij wilde niets
meer met mij te maken hebben n.a.v. mijn recentelijk geplaatste publicaties. De waarheid is
soms hard, maar gelukkig bevestigde Jan nogmaals het verzoek zelf wel te ondersteunen.
Uiteindelijk gaat het niet om Jan Verbruggen
of Ton Koster persoonlijk, maar om het welzijn van onze inwoners. Ik ben daarom blij dat
ondanks de vele tegenstellingen in de politiek
er ook mooie verbindingen tot stand kunnen
komen. Want dat zullen we in de komende vier
jaar hard nodig hebben.
Ton Koster, Nieuw Loosdrecht

Online belastingaangifte doen:

De bieb ondersteunt
Er moet weer belastingaangifte worden gedaan. En vanaf nu
echt helemaal digitaal. Met een
DigiD.

SOLIDUS
VOETKLACHTEN?
BEZOEK ONS!

Geen computer? Geen internet? Vragen over de aangifte?
Bij de bibliotheek helpen we je
graag op weg. Er zijn veilige pc’s
om zelf aan de slag te gaan. De
bibliotheek organiseert spreekuren en informatiebijeenkomsten waar allerhande vragen

over zelf aangifte doen gesteld
kunnen worden. Dan kun je
binnenlopen met vragen over
de belastingaangifte, over het
inloggen of over iets anders
waar je tegenaan loopt. Er worden geen aangiftes ingevuld.
In Loosdrecht op donderdag 5
april van 14.00-16.00 uur (Tjalk
41). In Nederhorst den Berg op
vrijdag 6 april van 14.00-16.00
uur (Blijklaan 1).

Kort nieuws
Zaterdag 24 maart is er een
Friese avond om 20 uur in
woondienstencentrum “Nieuw
Kerkelanden”,
Francisusweg
137 in Hilversum. Info: 0356218626/6249624.
Iedere vrijdag gratis inloopspreekuur van Versa Welzijn op
de Lindelaan 98, Loosdrecht.
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor
vragen over (ﬁnanciële) administratie en beantwoord en (digitale) formulieren.

VOORJAAR 2018

Heaven H
€ 179,95

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND GARANTIE
Twingo Collection 5drs
Twingo Dynamiquediesel
Kangoo Family 1.6
Clio Estate Intens automatic
Captur Intens Tce-90
Megane Estate tci-115
Megane Estate Dci
Kadjar Intens automatic
Grand Scenic Bose Tce-130
Scenic Intens Tce-130
Espace Dynamique 2.0-T
Peugeot 3008 Executive 1.6

Kaja K
€ 179,95

Kaja K
€ 179,95

Maren M
€ 189,95

Henk H
€ 159,95

8,9

600 recensies

Gediplomeerd
voetkundig team

Voetklachten?
Gratis 3D voetenscan.
Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur

*HRUJH,QGHU0DXU%HWHUORSHQZLQNHO
.RQLQJLQ:LOKHOPLQDZHJ
%**URHQHNDQ 8WUHFKW

ZZZLQGHUPDXUEHWHUORSHQZLQNHOQO
ZZZEHWHUORSHQZHEZLQNHOQO

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Wit
Wit
Beigemet.
Zwartmet.
Ivoire/zwart
Graﬁtmet.
D.blauw
Blauwmet.
Zwartmet.
Blauwmet.
Zwartmet
Blauwmet.

05-2017
05-2012
04-2009
05-2016
06-2017
11-2012
11-2005
03-2017
04-2015
04-2017
01-2006
11-2012

1500 km
118000 km
185000 km
46000 km
6000 km
108000 km
117000 km
20000 km
65000 km
5000 km
177000 km
115000 km

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10950,5975,7950,16350,19450,10700,5000,28750,19950,29750,8000,10975,-
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Door: Wilma Snel

Opening Willie Das Plein
NEDERHORST DEN BERG- Het
heeft even geduurd. Inwoners,
maar vooral de ondernemers
en aanwonenden rondom het
plein hebben een lange adem
moeten hebben. Maar ruim 3
jaar na het burgerinitiatief om
het saaie centrum om te dopen
tot het sprankelende Willie Das
Plein is het eindelijk zover. Zaterdag 24 maart om 10.00 uur
zal de afsluiting van alle werkzaamheden plus oﬃciële opening van het Willie Das Plein
plaatsvinden.
Daar wordt natuurlijk een
feestje van gemaakt. Om te beginnen zal op de plek van de
– door velen gemiste – treurwilg de laatste boom geplaatst

worden. Van alle al geplante
bomen zal deze boom, een linde, de grootste worden (al zal
het jaren duren voordat deze
zo groot zal zijn als zijn voorganger, maar dat het een mooie
boom is, is zeker).
Koperen tegel
Daarnaast zal er in de muziektent een koperen ‘tegel’ geplaatst
worden met daarin de naam en
betekenis van Willie Das. Want
op 3 december 2016 is het ornament al op de muziektent
geplaatst, maar het is ﬁjn dat
ook (nieuwe) inwoners, die
haar niet gekend hebben, weten
wat zij voor ons dorp betekend
heeft. Deze tegel wordt aangeboden door onze oud-burge-

meester Don Bijl en zijn echtgenote Rolanda Miltenburg
vanwege de bijzondere band
die zij met Willie Das hadden.
Het zal ook de aftrap zijn van
diverse acties door de winkeliers rondom het plein. Tijdens
de opening zult u hier meer
over horen. En mocht u onverhoopt de 24e niet kunnen, dan
kunt u uiteraard van de winkeliers zelf en via dit weekblad
en Facebook meer horen/lezen
over de acties.
Feestje
Onder het genot van een door
de gemeente aangeboden hapje
en drankje gaan we met elkaar
het nieuwe Willie Das Plein
en de verplaatste jeu de bou-

les-baan inluiden. Wij hopen
en vertrouwen dat dit de start
zal zijn van vele grote en kleine evenementen op het plein.
Want het Willie Das Plein en
de muziektent zijn vrij om gebruikt te worden voor allerlei
activiteiten. Denk aan: schilderen op het plein, zingen op
het plein, picknicken op het
plein, dansen op het plein, een

Foto: Gert Hendrickx
ﬂashmob op het plein… Een
bandje dat spontaan gaat jammen in de muziektent. Alles is
mogelijk (als u natuurlijk rekening houdt met het tijdstip en
de aanwonenden).Wij gaan er
graag zaterdag 24 maart om
10.00 uur samen met u een
feestje van maken. Tot dan!

Vogelboom overbrugt ’s-Graveland en Kortenhoef
’s- GRAVELAND- Bij de entree
van ‘s- Graveland en Kortenhoef onthulde wethouder Reijn
vorige week donderdag samen
met sculpteur Philip de Koning
een monument met de naam
‘Overbruggen’.
Op de middenberm staat een
beetje schuin een stevige boom
van roestvrijstaal. Op de brede
takken herken je twee ijsvogels in de top, zwarte kraaien
en bruine uilen. De nabijgelegen Smidsbrug was vroeger
de grens tussen Kortenhoef en
‘s- Graveland. Daar kwam je
niet overheen, tenzij het hoogst
noodzakelijk was. ‘s- Graveland

is een ‘aangelegd’ dorp waar de
patriciërs op het ‘hoge’ land van
zand en bos op hun buitenplaatsen vertoefden, tussen uilen en ijsvogels. De turfstekers,
vissers, boeren en rietmaaiers
van Kortenhoef waren vaak
dienstbaar voor de hoge dames
en heren, veelal uit Amsterdam. Ze werden de ‘kraaien’ genoemd, op eerbiedige afstand,
vóór de brug.
Vogels kennen geen grenzen.
Ze vliegen vrij over de brug
tussen Kortenhoef en ‘s- Graveland. Een vogelboom dus met
een mooie symboliek. Die staat
te midden van een gerenoveerde entree vanuit Hilversum.

De wethouder groef in samenwerking met de kunstenaar
een kuil met een bord waarop
het thema ‘Overbruggen’ wordt
uitgelegd. De boom is hufterproof, gemaakt door Jachtwerf
Gebr. De Kloet BV van het Moleneind. Nu het bordje nog wat
steviger vastzetten. Tegelijkertijd heeft de gemeente de historische Harinxma thoe Slootenbank ook een kwastje gegeven.
Het volgende project ter plekke
is een grondige opknapbeurt
van het wachthuisje dat er al
decennia verpauperd bij staat.
Het schijnt nu binnenkort echt
te gebeuren

Drie jubilarissen in de siertuin Wat een steun
‘s- GRAVELAND- De siertuin
op Gooilust is een verborgen
paradijsje. Met hulp van een
grote groep vrijwilligers wordt
de siertuin met veel liefde onderhouden. Het is een hechte
groep, vele vrijwilligers zijn
al jaren actief op deze unieke
plek.
Deze maand zijn Bettie Coops,
Geertrui Kroon en Marjorie
Schlötz-de Rooy 30 jaar vrijwilliger in de siertuin. De jubilarissen werden donderdag
15 maart tijdens de koﬃepauze
in het zonnetje gezet met een
bloemetje en een groot applaus
van de hele vrijwilligersgroep.
Marjorie Schlötz-de Rooy vertelt enthousiast dat ze al 30 jaar
met heel veel plezier elke week
komt werken in de siertuin. “Ik
kende destijds nog niet zoveel
plantensoorten, maar vond het
heerlijk om in de tuin te wer-

ken. Ik heb in al die jaren zoveel
bijgeleerd en hoop het nog lang
te kunnen doen.”
De ommuurde tuin is geopend
voor publiek. Je vindt er stinsenplanten, een klein arboretum, bijzondere fruitrassen en
rozen. Heerlijk groen in het
voorjaar, maar ook prachtig

in herfstkleuren. Achter elke
plant en elke boom schuilt een
bijzonder verhaal. Openingstijden: Van 1 maart tot 15 november op dinsdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.30
uur (Natuurmonumenten buitenplaats Gooilust, Zuidereinde
47B, 1243 KL ’s-Graveland).

Bijna dertig leden heeft de
energiecoöperatie na de bijeenkomst van 5 maart op het
gemeentehuis. Het was een
drukte van jewelste bij onze
stand. Wat bijzonder dat zoveel
mensen ons willen steunen. We
gaan er dan ook graag mee verder. Ook bijzonder dat er ondernemers op ons afkwamen
die hun dak beschikbaar willen
stellen voor de collectieve energieopwekking met zonnepanelen. Wat een rijkdom dat dit op
ons pad komt.
Misschien goed om vast iets te
vertellen over die collectieve
energieopwekking. Dat is voor
mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen
plaatsen. Die kunnen participeren in een collectief zonnedak
of zonnepark. Voor elk collectief zonnedak of zonnepark
dat beschikbaar komt, geldt
een zogenaamde postcoderoos.

Bewoners binnen die postcoderoos kunnen meedoen met
dit dak.
Belangrijk dus dat we verschillende zonnedaken of /parken
gaan realiseren. We hebben op
dit moment een aantal panden
in Wijdemeren, zowel van de
gemeente als van ondernemers
die we onderzoeken. Onderzoek is nodig omdat we zeker
moeten weten dat het dak sterk
genoeg is en ook de eerste 15
jaar geen onderhoud nodig
heeft.
Met panelen op een collectief
dak of een park, proﬁteer je
als participant van ﬁnancieel
voordeel door een gunstige ﬁscale regeling en daarmee lagere
elektriciteitskosten.
Heb je interesse in collectieve
energieopwekking neem dan
contact op voor de mogelijkheden. Zie http://energiecooperatiewijdemeren.nl/
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FAMILIEBERICHTEN
Jan Ridderbos
Bedroefd ontvingen wij het bericht van zijn overlijden.
Van 1972 tot 1979 was hij in ons midden werkzaam
als predikant.
Zijn heengaan roept veel dierbare herinneringen en
kleurrijke verhalen op.
Ook na zijn afscheid bleef hij zich verbonden voelen
met onze gemeente, talloze malen keerde hij terug
als gastpredikant.
Wij gedenken hem met eerbied en genegenheid.
P. G. De Graankorrel , ‘s-Graveland
Otto Scholten, voorzitter
Ankie Hinloopen, scriba

en je vraagt je af
waar Hij is
die niet beloofd heeft
dat zoiets niet zou gebeuren
maar die ons wel bezworen heeft
dat hij bij ons zou zijn
Bedroefd en met een gevoel van verslagenheid
ontvingen wij het bericht dat

Ds. Reinier Beltman
Is overleden. Bijna vijf jaar werkte hij in ons midden
als pastor. Trouw, toegewijd en met liefde bezocht hij
zieken en begeleidde hij stervenden.
Velen bewaren warme en dierbare herinneringen aan
zijn aanwezigheid.
Wij gedenken hem met eerbied en genegenheid.
P. G. De Graankorrel , ‘s-Graveland
Otto Scholten, voorzitter
Ankie Hinloopen, scriba
Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van
de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc
bestand) opsturen voor maandag 12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm
per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Woensdag  maart 

Madelijn
Grote bek
Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft
een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huishouden niet compleet zijn zonder behaarde
vrienden. Hond Jagger, kat Madammeke en
konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan ook
helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes,
wordt ‘s ochtends gewekt door haar eigen haan
en rijdt in haar vakanties graag te paard door
de natuur…
Ik wilde altijd al dierenarts worden. Volgens
mijn ouders al zeker vanaf mijn zevende. Ik ben
nog steeds zó blij dat ik die droom heb kunnen
waarmaken. Ik ben namelijk nog steeds heel erg
gek op mijn werk. Toch krijg ik vaak de vraag
waarom ik geen humaan arts wilde worden. Tja,
dat lijkt me dus nog steeds helemaal niks.
Dierenartsen zijn een apart slag mensen. Maar
goed, je moet ook wel een beetje gek zijn om
te doen wat wij doen! We zijn niet snel ergens
vies van, schuwen gênante onderwerpen niet,
zijn niet bang aangelegd en weten van aanpakken. Net als ‘gewone’ artsen trouwens. Maar toch
voelen wij, dierenartsen, ons een soort van beter dan onze humane collega’s. Wij behandelen
meerdere diersoorten. Dus is ons werk afwisselender en interessanter. En wij hebben dus

meer kennis. Onze
patiënten praten niet,
wat diagnoses stellen
bemoeilijkt. En bovendien werken onze patienten, over het algemeen, niet mee. Onze patiënten spartelen, happen, krabben, legen hun
anaalklieren, plassen en poepen van zich af. Dat
maakt een lichamelijk onderzoek vies, lastig en
gevaarlijk. Daarnaast proberen onze patiënten
ons werk ongedaan te maken. Ze luisteren niet
naar onze goedbedoelde adviezen ( rustig aan
doen… enzo) En hechtingen, verbandjes en
pleisters zijn niet veilig voor onze gemiddelde
patiënt. Dus ja, de diergeneeskunde is gewoon
écht een grotere uitdaging dan de geneeskunde… Binnenkort haalt mijn huisarts wat moedervlekjes bij me weg (want dat doe ik dan toch
liever niet zelf). En ik hoop niet dat hij dit gelezen heeft, voordat ik gá, want dán eindig ik
misschien tegen de behandeltafel gedrukt, in de
houdgreep van een stevige zuster met een muilkorf om mijn ‘grote bek’. En als het leed geleden
is, loop ik zijn praktijk uit met een kap om mijn
kop. Hij zwaait me lachend uit en roept me na:
“Mevrouw de With, als dit niet werkt, krijgt u
een spuitje!”
Madelijn de With; 06 – 22 73 21 36;
madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Mattheus voor het hele gezin
NEDERHORST DEN BERG- In
de goed gevulde OLV Hemelvaartkerk in Nederhorst den
Berg werd vrijdag de Mattheus
Passie van Johann Sebastiaan
Bach uitgevoerd. Een schitterende uitvoering, speciaal voor
kinderen en hun (groot)ouders.
Door: Martin Moraal
Een Mattheus voor jong en oud,
kinderen vanaf 8 jaar, vaders,
moeders, opa’s en oma’s. Edwin
Rutten brengt het meeslepende

verhaal over het lijden en sterven van Christus, de ‘Passie’, in
70 minuten op een originele
en zeer geslaagde manier; met
muzikale hoogtepunten uit de
Mattheus Passion, uitgevoerd
door het Camerata orkest, koor
en solisten onder de bezielende
leiding van de Bergse dirigent
Jeroen Weierink.
Edwin Rutten verklaart de rol
van profeten, van Maria, van
Judas, van Pontius Pilatus en
legt in begrijpelijke kindertaal uit wat een aria is en wat

de functie Is van een koraal.
Dirigent, orkest, koor, solisten
en verteller zijn zeer gepassioneerd om kinderen enthousiast
te maken voor dit beroemde
werk van Bach. Uit de reacties
van het publiek was te zien dat
ze daar heel goed in slaagden.
Verteller Edwin Rutten blijft
dicht bij het oorspronkelijke
lijdensverhaal uit he Evangelie van Mattheus Evangelie dat
nog steeds actueel is. Het zit
vol vooroordeel, het aanwijzen
van een zondebok, leugen en
bedrog, omkoping, belediging,
geweld en politieke correctheid.
Elke keer hoor je wel iets dat je
eerder niet opviel. Meteen al in
het openingskoraal valt op hoe
alert musici en verteller op elkaar reageren. Het slotkoraal
(Wir setzen uns mit tränen nieder) leidt ons via Christus (J.C)
en Bach van lijden naar hoop.
Een wel zeer geslaagde en originele uitvoering voor nieuwkomers en voor gevorderden; een
geweldige promotie voor het
voortzetten van de Nederlandse Passie-traditie. Na aﬂoop reageerden kinderen enthousiast
en werden ze persoonlijk door
Edwin Rutten, al dan niet met
selﬁe, naar buiten gebracht.
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Door: Saskia Luijer

BMOL brengt ode aan de liefde
KORTENHOEF – Zaterdag 24
maart presenteert muziekvereniging BMOL ‘We love music’.
Het voorjaarsconcert van orkest, slagwerkgroep en koor begint om 20.00 uur in sporthal De
Fuik. Kaarten zijn aan de deur
verkrijgbaar of tijdens de voorverkoop bij Bloemenhuis Lobelia. Volwassenen betalen € 10,en kinderen t/m 10 jaar € 7,50.
Het valt niet mee om tussen
acht campagne voerende politieke partijen de aandacht op je
te vestigen, maar twee enthousiaste BMOL-dames lijken daar
toch goed in geslaagd. Vorige
week zaterdag bemanden Roos
Goedemans en Roos Torsing
in de Meenthof een opvallende
kraam met rozen en hartjes en
met een prachtige rode loper
richting bloemenhuis Lobelia.
Ieder die daar kaartjes kocht
voor het liefdesconcert van
BMOL werd getrakteerd op een
mooie roos. Een ludieke manier
van ‘de Roosjes’ om het winkelend publiek te attenderen op
het concert en op het bijzondere thema.
Liefde voor elkaar
“We love music heeft te maken met de liefde voor muziek,

maar ook met de liefde voor
elkaar, zelfs als ze er niet meer
zijn” legt Henk Kollee uit. Als
ﬂoormanager is hij druk bezig
met de laatste voorbereidingen voor het concert. Het hele
programma is geïnspireerd
op de liefde, een thema dat de
leden zelf hebben gekozen.
Het sluit natuurlijk aan bij de
naam – Bevriend Met Onze
Leden – maar gaat verder dan
dat. Kollee: “Het afgelopen jaar
zijn ons twee mensen ontvallen
die heel belangrijk waren voor
de vereniging. Met dit thema
willen we ook hen herdenken.” Daarmee doelt hij op de
Kortenhoefse musicus Joop de
Winter, die tussen 1970 en 1995
dirigent was van de harmonie.
Het orkest eert hun oud artistiek leider met het spelen van
Midnight Love, een stuk dat
De Winter zelf componeerde.
Daarnaast staan de leden stil bij
het onverwachte overlijden van
Kees de Haan, een verenigingsman in hart en nieren, die de
grote motor was voor BMOL
en clubgebouw ’t Akkoord. Speciaal voor hem brengt kleindochter Suzanne Green Sleeves
ten gehore. Zoon Alex speelt ter
nagedachtenis de trompetsolo
in Gabriel’s Hobo, de aangrij-

pende muziek van ﬁlmcomponist Ennio Morricone.
Romantische muziek
Maar uiteraard is er in liefdesnest De Fuik ook ruimte voor
hartjes, vlinders en romantische muziek. Zo laat het orkest
onder leiding van Yvonne de
Winter het poëtische verhaal
Romeo en Juliet van William
Shakespeare horen. Verder voeren zij het werk Concerto d’Amore van componist Jacob de
Haan uit. Een muziekstuk dat
barok, pop en jazz combineert
en zowel energiek, gedragen
als swingend klinkt. Tijdens
de avond leidt Arend Bruijn
de slagwerkgroep bij o.a. African Dream, Rood Beer Rag
en Swing my drums. En Bluez
kan in dit thema helemaal
uitpakken met hun zangkunsten. Rene de Groot dirigeert
de koorleden bij de Doe Maar
Medley (smoorverliefd), Built
to last van Mêlée en Queens
Somebody to love. De liefde
voor muziek blijkt ook uit de
première van het jeugdorkest
Madjet. De jonge musici Merle,
Marjolein, Marit, Alischa, Dion,
Jochem en Tess staan met hun
keyboard, marimba en drums
voor de eerste keer samen op

Viool-piano duo in het Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG - Sinds
2014 spelen violiste Elise Besemer en pianist Laurens de
Man samen. Inmiddels hebben
ze een groot repertoire opgebouwd. Voor het concert in het
Jagthuis heeft het tweetal gekozen voor hoogtepunten uit
de viool-piano literatuur.
Violiste Elise Besemer speelt
vanaf haar vijfde viool. Inmiddels heeft ze de ﬁnale van het
Oskar Backconcours bereikt,
won ze prijzen tijdens het Davina van Wely Vioolfestival, de
Maassluisse Muziekweek, het
Gergiev-festival en het Storioni festival en werd ze genomineerd voor de GrachtenfestivalPrijs. De kamermuziek
heeft haar hart gestolen, Elise
maakt deel uit van diverse ensembles waarmee ze veel optreedt. Pianist Laurens de Man
was onlangs nog in het Jagthuis
te horen met zijn Chimaera
klarinettrio. Vorig jaar behaalde Laurens zijn masterdiploma piano met het predicaat
‘uitmuntend’. Behalve piano
speelt hij ook orgel, Laurens
is hoofdorganist van de Janskerk in Utrecht. Direct na de

palmzondagviering in die kerk
komt hij naar het Jagthuis voor
het concert met Elise. Voor de
pauze hoort u een midden-Europees programma met de
sonate KV 301 van Mozart en
de sonatines van Schubert en
Dvorak. Na de pauze volgt een
mediterraan gedeelte met de
sonate van Poulenc en Spaanse
muziek van Manuel de Falla.
Concert Elise Besemer & Laurens de Man: (palm)zondag 25
maart 2018, aanvang 15.30 uur,
entree 17,50 euro (tot 25 jaar 10
euro). Reserveren via de website www.jagthuis.nl, per e-mail
via stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-252609. De locatie
van het concert is Het Jagthuis,

Middenweg 88, Nederhorst den
Berg (Horstermeer).

Feestmiddag voor ouderen
Alle oudere inwoners van Nederhorst den Berg worden vanaf
14.00 uur uitgenodigd voor een gezellige middag op zaterdag 24
maart a.s. in de Bergplaats. Met een Paasbingo met leuke prijzen.
Tegen 17.00 uur sluiten wij deze middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Uw portemonnee kunt u thuislaten: de Willem van Diermen Stichting betaalt alles. Opgeven bij: Ton Terlien, tel: 0294-254006, e-mail mariskaterlien@live.nl of Henny
Pos, Voorstraat 25 tel: 0294-254515, e-mail hennypos@xs4all.nl.
Zij kunnen ook vervoer door vrijwilligers voor u regelen.

het podium, begeleid door Fieke Neijsen.
Zo brengt BMOL een ode aan
de liefde, de leden en de muziek. Van toen en nu. Niet voor

niets is hun slotlied dan ook
Music van John Miles: Music
was my ﬁrst love, and it will be
my last. Music of the future and
music of the past.

Naar buiten!
KORTENHOEF- In Kortenhoef
vindt op beide Paasdagen een
korte, maar bijzondere tentoonstelling plaats. Drie verzamelaars van 19de, 20ste en
21ste eeuwse ﬁguratieve kunst
tonen in de Oude School aan
de Kortenhoefsedijk 145 hun
mooiste werken tijdens een
verkoopexpositie. Zij laten de
artistieke geschiedenis van het
kunstenaarsdorp twee dagen
herleven.
Kunsthistorica Carole Denninger, auteur van vele kunstboeken, verzamelt bijzondere
schilderijen waarin het ‘handschrift’ van de schilder duidelijk herkenbaar is. Dat kunnen
havengezichten zijn van Volendam van A.P. Schotel of die
van St. Tropez van de Franse G.
Deschamps, een klein maar ﬁjn
werkje van Anton Smeerdijk
van De Kwakel in Kortenhoef of
een in Van Gogh-achtige penseelstreken geschilderd tuintje
van Ernst Leyden, de kosmopoliet die omstreeks 1920 in Loosdrecht woonde en werkte.
Smorenberg en snap-shots
De collectie van Hans Heintz
bestaat vooral uit Amsterdamse stadsgezichten, van bekende
impressionisten als C. Vreedenburgh, H.J. Wolter en W. Dooye-

waard. Maar ook eigentijdse
schilders als Hans Versfelt en
Frans Koppelaar springen eruit
met hun sfeervolle snap-shots
van de stad.
Wim Roborgh verzamelt naast
zijn reguliere werk in de mediawereld allerlei vormen van
ﬁguratieve kunst. Wonend in
het Gooi is het niet zo vreemd
dat zijn belangstelling uitgaat
naar de bekende landschapsschilders van weleer: D. Smorenberg, Bernard van Beek en
Johan Meijer. Maar ook de topwerken van kleinere meesters
kunnen hem bekoren.
Zo is er voor elke kunstliefhebber wel wat te genieten in
de Oude School, naast het atelier-op-palen dat Geesje Mesdag-van Calcar in 1900 liet
bouwen. Als u neerstrijkt op
de Flip Hamers-bank geniet u
nog van de onveranderd mooie
natuur die de grote meesters
van de Haagse School 100 jaar
geleden in verf probeerden te
vangen. Eerste Paasdag zondag
1 april en maandag 2e Paasdag
2 april van 11-17 uur
Toegang gratis; De Oude
School, Kortenhoefsedijk 145,
Kortenhoef (tel 035-6562344)
D. Smorenberg (1883-1960),
Polder Kortenhoef (ca 1917),
olieverf 50 x 63 cm
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ZONDAG 25 MAART 2018

SUPER SUNDAY

PROGRAMMA:
11:30 - VV NEDERHORST 2 - KAMPONG 8
12:00 - VV NEDERHORST 3 - CTO ‘70 3
12:00 - VV NEDERHORST 4 - BVV ’31 2
14:00 - VV NEDERHORST 1 - RODA ‘46 1
16:00 - ZANGER PATRICK WILLEMSE LIVE

SPORTPARK MEERZICHT

Woensdag  maart 

Historie

A.L.V. Historische Kring
KORTENHOEF- Op dinsdag 27 maart is de algemene
ledenvergadering van de Historische Kring ‘In de Gloriosa’
(Ankeveen-Kortenhoef’s-Graveland). Na de pauze zal
oud-burgemeester Wim Kozijn
een lezing houden over Nederlandse volksliederen.
Het Wilhelmus is sinds 1932
oﬃcieel het Nederlandse volkslied. De tekst is omstreeks 1570
geschreven op een bestaande

melodie. De tekst van het lied is
in de mond gelegd van Willem
van Oranje, alsof hij die zelf uitgesproken heeft. Voor dat laatste bestaat echter geen enkel
bewijs. De tekst weerspiegelt
Willem van Oranjes tweestrijd
inzake de opstand in de Nederlanden: enerzijds probeert hij
als vertegenwoordiger van het
staatsgezag trouw te zijn aan
de Spaanse koning, anderzijds
volgt hij zijn geweten dat hem

Autocross inschrijven
NEDERHORST DEN BERG - Op
5 mei gaat de Autocross in Nederhorst den Berg weer plaatsvinden. Wil je mee doen? Dan
kun je op donderdag 22 maart
om 19.30 uur terecht bij restaurant Charley’s Diner, Dammerweg 106 in Nederhorst den
Berg, om je in te schrijven.
Deze avond kun je je inschrijven in de volgende klasse:
Dames standaard klasse; Standaard klasse; Sprinters klasse;
Kever klasse; Toerwagen klasse;
Crazy Race; Junior klasse - voor
jongens/meisjes in de leeftijd

van 14-18 jaar
Om je inschrijving te voldoen
heb je nodig: een ingevuld inschrijﬀormulier, het formulier
vind je op www. autocrossteamnederhorst.nl; kopie van
je geldige rijbewijs; en zonodig
een kopie van je KNAF pasje;
inschrijfgeld: € 40,-- voor de
cross (junioren € 20,--) en als
je geen KNAF-pasje hebt, moet
je een daglicentie kopen van €
40,--. De daglicentie wordt op
de cross dag zelf aan je gegeven.
Als bovenstaande niet compleet is kunnen we de inschrijving helaas niet doen.

voorschrijft in de eerste plaats
God en het Nederlandse volk
te dienen.
Wim Kozijn is een begenadigd
verteller die ongetwijfeld veel
wetenswaardigheden te berde
zal brengen over het Wilhelmus
en Wien Neerlands Bloed en
andere volksliederen.
Dinsdag 27 maart; 20.00 uur;
gebouw postduivenvereniging
‘De Plassenjagers’, Kwakel 42,
Kortenhoef.
Mocht je deze avond niet kunnen, dan kun je na 22 maart de
benodigde formulieren inleveren bij Helga Jansen, Machineweg 35, 1394 AT in Nederhorst
den Berg of alles scannen en via
email opsturen naar crossteamnederhorst@gmail.com
en
natuurlijk ook even de centjes
overmaken.
Het gezegde is: ‘Vele handen
maken licht werk’ ,dus wilt u
ons helpen op 5 mei dan kunt
u zich aanmelden, via ons email
adres, als vrijwilliger
Zie ook : www.autocrossteamnederhorst.nl of word lid van
FB-pagina ‘autocross team Nederhorst’.

Nieuw bestuur ASV Petanque’91
ANKEVEEN- De jeu de boule vereniging uit Ankeveen gaat
onder leiding van een nieuw
bestuur de strijd aan om nieuwe
leden te werven.
Door: Wim Bornhijm
Het nieuwe bestuur bestaat uit
Jan Nijnuis, voorzitter, Elly Wilhelmus, secretaris en penningmeester wordt Corine Meisner.
Diny van Schaik en Felix Flameling zijn de algemene leden. Ric
Degekamp zal met Bert Neijsen
het wedstrijdgebeuren op touw
zetten. Nu de winter achter ons
ligt gaan de boulers donderdag 5 april a.s. weer starten. De
clubavond is altijd op donderdag en begint met een inloop
vanaf 19.00 uur tot 19.30 uur,
waarna de beginselen van het
petanque worden onderwezen.
Deze sport kent geen eindleeftijd en men kan spelen tot over
de 90 jaar. Het nieuwe bestuur
daagt u uit om te komen want
met het gezegde ‘Dat kan ik niet’
willen zij u het tegendeel bewijzen. Als u geïnteresseerd bent,
kom dan naar het sportterrein
van A.S.V. te Ankeveen. Er zijn
genoeg jeu de boule-ballen die
u in bruikleen kunt krijgen. U
krijgt de 1ste maand de tijd om

te kijken of u het leuk vindt.
Om de kosten hoeft u het niet
te laten, want de contributie is
erg laag. Laat het nieuwe ASV

bestuur niet in de steek en kom
met zo veel mogelijk mensen
om de Jeu de Boule weer op de
kaart te zetten.

Jozef Israelslaan 3, Nederhorst den Berg
NIEUW

Deze fraai gemoderniseerde middenwoning met een
woonopp. van maar liefst 118 m2 ligt op loopafstand van de
dorpskern. Bijz. fraaie master bedroom op de 2e verd. De
achtertuin ligt op het westen en heeft een houten terras van
20 m2, een st. berging en een achterom.
Vraagprijs € 297.500 k.k.

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl
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Door: Herman Stuijver, Marc Degekamp en Ad van Benschop

Records op niet zo koude Spiegelplasloop
NEDERHORST DEN BERG- Eigenlijk viel de kou rond het
middaguur afgelopen zondag
wel mee tijdens de Spiegelplasloop. Het weerhield in ieder geval velen er niet van om mee te
doen. Met 435 lopers was het
de hoogste opkomst in 10 jaar.
En winnaar Lucas Nieuweboer
liep het parcours in een recordtijd van 30.51 minuten.
“Vooral de eerste kilometers
rond de plas was er veel wind.
Maar ik had wat steun van
de ﬁetser voor me” vertelt de
winnaar uit Heemstede. “Het
was hartstikke zwaar, maar ik
loop de laatste tijd lekker, dus
ben ik wel tevreden met deze
tijd.” Rick Smits was de tweede
Berger achter Hielke Hilberts.
“Tegen Hielke kan ik niet op,
dat is een echte goede loper,
maar over mijn tijd ben ik wel
tevreden, ik heb 40 seconden
van mijn p.r. afgesnoept.” De
18-jarige Hielke stond er relaxt
bij alsof hij een rondje door de
achtertuin had gerend.
Om half één begon de race

voor de kinderen die 1,2 km.
voor de boeg hadden. De prijzen werden verdeeld over twee
categorieën, onder en boven
de acht. Hier snelde Tijs Hollander binnen 5 minuten over
de ﬁnish, kort daarop gevolgd
door Rosalie Schouten die ook
het eerste meisje werd. De sportieve broertjes Seb (4), Kiek (6)
en Siem (8) Fecken uit Kortenhoef eindigden in hun categorie allemaal bij de eerste 20.
Op de 5 km. werd er keihard
geracet, winnaar Javier Barrero
Gomes was al na 19 minuten
klaar. Respect ook hier voor
Rendolf van Hoof die eerst op
zijn aangepaste ﬁets uit Hilversum kwam en vervolgens 5000
meter moest strijden tegen de
wind.
De atleten van de atletiekclub
GAC uit Hilversum deden het
prima, Cas Lutz werd tweede
en bij de vrouwen won Mirjam
Koersen soeverein de 10 km,
gevolgd door Karin Vissers op
de 3e plek. Van de buitenlandse
deelnemers won de Marokkaan
Souﬁyan Elbourabia nipt de

Voetballen in ’s-Graveland

Winst in Achterveld
Vanaf het beginsignaal was
’s-Graveland vastberaden een
overwinning te boeken en zette dat kracht bij met een groot
aantal kansen. Slechts twee
daarvan troﬀen daadwerkelijk
doel (Paul Kwantes en Vincent
van Vuure).

mocht ’s-Graveland drie verdiende punten mee naar huis.

Achterveld had in de eerste
helft maar een kans nodig
voor een doelpunt. In de slotfase kraakte de defensie onder
leiding van doelman Tristan
Janmaat, maar barstte niet en

Winst voor Vrouwen 1 en 2
Twee doelpunten van Kaylee
Stoops, een van Maren Steenvoorden en een van Gitta Hekman waren genoeg voor een
4-2 overwinning van VR1 op

Senioren
Zaterdag- 2 verloor met 2-0
van ASV ’65- 2 Op zondag
speelden het 2e en 3e gelijk en
schoot 35+ uit zijn slof bij Kockengen (0-8).

Voetballen in Nederhorst

Winst bij Vreeswijk
Onder barre weersomstandigheden met snijdende oostenwind en een gevoelstemperatuur van -7 was er van goed
voetbal geen sprake.

te. Na de rust was het allemaal
veel minder, toch wist Jesse in
de laatste fase nog twee maal te
scoren en zo met een hattrick
de eindstand op 0-4 te bepalen.

Uit een corner van Thomas
Grolleman viel de bal via een
verdediger in eigen doel. Nog
voor de pauze hield de keeper
Jesse van Huisstede een paar
keer van scoren af, maar was hij
na een half uur kansloos toen
Jesse op en voorzet van Jeroen
van de Burg de 0-2 binnen tik-

Senioren
Nederhorst -2 won de lastige
uitwedstrijd bij Sporting Almere met 1-2 en blijft uitstekend
presteren.
Door op donderdagavond na
een strafschoppenserie AS’80
uit te schakelen heeft het tweede zich geplaatst voor de kwart-

3e prijs voor de Duitser Oliver
Hofmann. Als laatste kwam na
bijna anderhalf uur zwoegen
de 79-jarige Gaston Hebuterne
over de streep.
Na aﬂoop was er een gezellige
Meet & Greet in de tent waar
de hoofdsponsors Seneca Formulieren Server, Arens Make-

laars en Energy Control onder
het genot van soep, hete chocomel, krentenbollen en andere
versnaperingen in contact kwamen met diverse teams en individuele lopers. Uiteraard ook
een dank aan de ruim 70 vrijwilligers en de ’s-Gravelandse
EHBO-post die alert waren op

GeuzenMiddenmeer. In IJsselstein won ook VR2. IJFC VR3
werd met 1-3 verslagen.

tegen Hertha MO15-1 en werkte tot twee keer toe een achterstand weg. Het kwam door
Julia van ’t Klooster op 1-1 en
Lianne Ruijter maakte de 2-2
en dat was ook de eindstand.
MO15-2 speelde tegen Waterwijk MO15-2. Helaas verloor
het in Almere met 2-0.

Jongens onder 17
JO17-1 speelde in Amersfoort
tegen VVZA en kwam tot een
puntendeling: 1-1. JO17-2
mocht dichter bij huis spelen
en won in Bussum van BFC
JO17-4 met 3-5. Voor rust had
Luuk de Bruijn de stand op 0-2
gezet. Na rust vergrootte Benjamin Grasmeijer de voorsprong
en na de 1-3 van BFC besliste
Thom Voorbij met twee doelpunten de wedstrijd. Een mooie
overwinning voor JO17-2.

Tweede paasdag:
paaseieren zoeken
Voor alle Smurfen en jeugd
onder 11 jaar en natuurlijk
broertjes en zusjes. Om 10.00
uur start het zoeken. Als alle
eieren gevonden zijn, zullen we
nog een wedstrijdje spelen. Dus
neem voetbalschoenen mee.

Meisjes onder 15
MO15-1 speelde in Vinkeveen
ﬁnale van het bekertoernooi.
Voor de rust bracht Richard
Dijkstra Nederhorst in Almere op voorsprong, maar deze
voorsprong kon de tweede helft
niet worden vastgehouden en
zo eindigde de wedstrijd in 1-1.
Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Het was Wesley van der Helm die op fraaie
wijze de vijfde strafschop uit
de hoek dook. Jeroen Bouwer
moest hierna de vijfde van Nederhorst binnen schieten hetgeen lukte.
Jeugd
Veel afgelastingen vanwege
de kou. JO19-1 moeten helemaal naar Ede en kwam met

een 3-1 nederlaag terug tegen
DTS’35 Ede JO19-1 . JO13-1
deed het beter en versloeg FC
Amsterdam in eigen huis met
0-3. JO13-2 ging fors onderuit tegen Buitenboys en ook
de meisjes O13 moesten met
7-0 hun meerdere erkennen in
Huizen MO13-2.
Super Sunday
Alle senioren spelen a.s. zondag thuis op Meerzicht. Naast 4
topwedstrijden zijn er meerdere activiteiten voor de jeugd en
is er na aﬂoop van de wedstrijd
van het eerste een live optreden
van zanger Patrick Willemse.
Zie ook: www.vvnederhorst.
org of facebook

de veiligheid en de verzorging.
Zie ook:
www.spiegelplasloop.nl
Nieuws van
Club 4711
Uitslag Biljartclub 4711 tegen
BV Geinburgia:
3-11
Maandag 12 maart: J. Vrijburg - T. Boots 0-2, M. Boelhouwer - T. Hemelrijk 2-0, M.
Zieleman - N. de Vries 0-3, A.
de Bruin - K. Bijl 1-3, J. Hoekstra - E. Voorn 0-3. Eindstand
regiocompetitie ‘De Buuren’
Geinburgia 8-58 (kampioen),
De Poedel 8-57, Club 4711
8-49, Overmeer 8-45, De
Tram 8-43
Uitslag + eindstand wintertoernooi biljarten (zaterdag-poule)
17 maart: C. Jacobs (16 pt.),
M. Zieleman (14 pt.), M. v.d.
Velden (12 pt.), M. Verlaan
(10 pt.), J. van Greuningen (2
pt.), J. van Wijnen (2 pt.)
Eindstand: M. Zieleman 6-61
(kampioen), M. v.d. Velden
6-55, C. Jacobs 6-53, Mw. T.
Bos 6-48, J. van Wijnen 6-36,
J. van Greuningen 6-22
Programma
Donderdag 22 maart 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, zaterdag 24
maart 16.00 uur: 1e ronde lente-toernooi biljarten
(zaterdag-poule), maandag
26 maart 19.30 uur: 1e ronde lente-toernooi biljarten
(maandag-poule)
Openingstijden + contactgegevens Vrijdag en zaterdag
van 15.00 tot 20.30 uur (ook
voor niet-leden) Overmeerseweg 5a Nederhorst den
Berg, tel. 06.20.40.80.58
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Door: Herman Stuijver

Glodi een godsgeschenk AKF?
ANKEVEEN- Hoe de jury zal oordelen weet je nooit zeker, maar
Glodi Lugungu sprong erboven
uit als een kanshebber om het
Amsterdams Kleinkunst Festival te winnen. Afgelopen zaterdag traden drie van de zes
halveﬁnalisten op in Theater
De Dillewijn, met wisselend
succes.
De presentatrice die te serieus
was voor de comedy’s en te
lacherig voor het Shakespeare-drama vertelde dat de kandidaten na twee audities van 10
en 20 minuten en een kwartﬁnale met z’n zessen waren doorgedrongen tot de halve ﬁnale in
april. Nu maakten ze in een try
out door Nederland, onder begeleiding van een coach en met
publiek als klankbord.
In een broekpak stond Selma
Visser, verstild, recht onder
een spot. Ze leek een angstige
vrouw die zong over veel ellende in de wereld, gelukkig
was er een bliksemaﬂeider die
erger voorkwam. Ze vergeleek
zichzelf met een egel, die bang
is maar zich toch redt. ‘Niemand heeft mij iets gevraagd’.
Een opkomend cabaretière met
een zuiver stemgeluid die ook
taalkundig goed geschoold is.
Haar teksten klopten, op de piano perfect begeleid door broer
Lars. De links tussen haar liedjes kwamen niet altijd uit de
verf. Maar het lied over de hemelpoort die dicht moest, was
een fraai stijlbloempje.

Ballonnen
Totaal anders was de half uur
show van Merel de Nie die nu
in Antwerpen woont. Ze kwam
op als een octopus, gehuld in
ballonnen. Waarmee ze tal van
onderzeese vormen kon aannemen zoals een kwal en zeeanemoon. Merel speelde een
energiek type dat schijnbaar
onvermoeibaar rondjes rende, met en zonder ballonnen.
Waaronder een strak huidkleurig lycrapak. Buiten adem belandde ze in een ‘pannenkoek
van een menigte mensen’ waaruit ze zich probeerde te ontworstelen. Een mooie vondst was
het belletje dat tussen je oren
zit, dat moet je negeren of uitschakelen: 3-2-1 nekschot! Een
fysiek optreden waarmee ze de
lachers op haar hand kreeg, met
een origineel ﬀfft-lied zonder
tekst als slotakkoord.

go. Een jongen die met zijn acht
broertjes en zusjes opgroeit in
de Nederlandse cultuur, wat
soms wringt. Bijvoorbeeld als
zijn vriendje Dennis op vaders
stoel aan tafel gaat zitten. Of het
prachtige ‘deurtrekken’ verhaal
met moeder op de wc en de
kids op de gang. Glodi die zichzelf bij een callcenter ‘Henk’
moet noemen, dan verkoop
je meer abonnementen. Of de
overdreven reacties die hij als
Afrikaan krijgt als er sneeuw
valt. De architect in opleiding
is een goede verteller die heel
lichtjes de vinger op de zere
plek legt. Glodi komt van Gloire à Dieu, en misschien is Glodi
de Leeuw wel een klein godsgeschenk op het volle podium
van de kleinkunst.
Foto: met dank aan
Lady M Artistique

Na de pauze
Na de pauze was het
cabaret zoals veel
mensen cabaret ook
waarderen. Een persoon die met een
monoloog het publiek weet te boeien.
De 25-jarige Glodi
Lugungu uit Dommelen die zichzelf
in een droom terugzag kruipend op
de rode klei van de
jungle. Subtiel legde
hij daarmee de link
naar zijn afkomst als
vluchteling uit Kon-

Wijdemeren in beeld

De Wijdemeerse ereburger Bibian Mentel pakte voor de
2e keer goud op de Paralympische Spelen in Zuid-Korea
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