
NEDERHORST DEN BERG- Voor een volle kantine bij VV Nederhorst 
hield Voetbal Inside- presentator Wilfred Genee een praatje over 
tv-maken, voetbal en de taal van de kantine. De luisteraars hingen 
aan z’n lippen.     

Donderdag  april 

47STE JAARGANG  WEEK 14

3
Politiek

9
Cultuur

11
Boeken

14
Sport

Our Man in
Ankeveen

Etienne Dammen PaaseierenTempo

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

Weekblad Wijdemeren

16
Achterpagina

Door: Herman Stuijver

Na het uitstekende buff et van 
restaurant De Olifant uit Breu-
kelen opende de kersverse 
SVN- voorzitter Rin van der 
Molen de avond. SVN is de 
stichting die het voetbalcom-
plex Meerzicht beheert. Van 
der Molen nam de job over van 
Maarten Verhoeven die vijf jaar 
lang deze kar trok. Niets dan lof 
voor Maarten die ziek afwezig 
was, een perfectionist, een snel-
le denker, een organisator en 
bovenal zeer betrokken bij de 
club. Ex- VVN-voorzitter Ad 
van Benschop en sponsorma-
nager Daan Riemeijer waren 
lyrisch over ’s mans capacitei-
ten. 

Transfer
Op deze vijfde Lenteborrel, ex-
clusief voor sponsors en vrien-
den, was Wilfred Genee te gast 
om de voetballiefh ebbers te en-
tertainen. Die vielen direct met 
hun neus in de boter, want juist 

op Witte Donderdag kwam 
naar buiten dat Genee, met zijn 
kompanen Johan Derksen en 
René van der Gijp, overstapt 
van RTL naar Talpa van John 
de Mol. Hoewel er vorige week 
nog niets was getekend. 

Het drietal was niet alleen so-
lidair vanwege het geld. Genee 
schetste een beeld van een lak-
se RTL-directie die maar niet 
wilde meedenken over nieuwe 
programma’s. Pas op het aller-
laatste moment kwam RTL over 
de brug, maar toen had het trio 
al de hand geschud van John de 
Mol. Die jaren daarvoor als stu-
diogast verbijsterd had toege-
keken hoe Voetbal Inside wordt 
gemaakt. Het programma met 
gemiddeld 800.000 kijkers, is 
allemaal puur improvisatie, 
zonder draaiboek vooraf, zon-
der tijdlijn, enzovoort. Genee 
vertelde dat hij alleen een bijna 
telepathische band heeft  met de 
regisseur die haarfi jn aanvoelt 
welke kant het opgaat, zodat 

hij snel beelden kan opzoeken. 
Ieder speelt z’n rol, sterk uitver-
groot. Waarbij het Genee´s taak 
is om steeds het gesprek gaande 
te houden. Dat vergt heel wat. 

“Ik speel de pedante lul, 
Jan Boskamp is de knuf-
felbeer die echt zichzelf is. 
Dat geldt ook voor René 
en Johan.”

“Ik speel de pedante lul, Jan 
Boskamp is de knuff elbeer die 
echt zichzelf is. Dat geldt ook 
voor René en Johan.” Met di-
verse beelden maakte Wilfred 
sprongen door 15 jaar VI. Soms 
lachen, gieren, brullen, maar 
ook gênant bij tijd en wijle. 
De ene na de andere anekdote 
vloog door de kantine. 

Bewust afbranden
Wilfred Genee zocht regelma-
tig de discussie met het pu-
bliek. Gingen ze niet te ver? 
Hij noemde het afb randen van 
Hans van Breukelen, het kri-
tisch volgen van Louis van Gaal, 
de ‘chocoladevriendin’ Sylvana 
Simons en recent René van der 
Gijp die zich met een goedko-

pe witte pruik transformeerde 
in Renate. Naar aanleiding van 
de Vlaamse tv-persoonlijkheid 
Boudewijn van Spilbeeck die 
veranderde in Bo. Het veroor-
zaakte een enorme rel. De Ber-
gers hadden er geen problemen 
mee, althans niemand stak zijn 
vinger op toen Genee ernaar 
vroeg.  In tegenstelling tot de 
leden van SV Maarssen een 
week eerder die boos waren op 
Genee c.s. Hij moest in allerijl 
vertrekken uit die kantine. Ho-
mofoob, racistisch, seksistisch, 
waren de termen die er vielen. 

De voetballiefh ebbers op Meer-
zicht gingen mee in de gedach-
tegang dat het allemaal relatief 
is, dat de taal van de kantine 
nu eenmaal zo is. Dat herhaal-
de Wilfred keer op keer die 
in ‘diepgang, politiek correct 
en serieus’ alleen maar uitda-
gingen ziet om heilige huisjes 
omver te schoppen. En in dat 
opzicht kon je het hele Len-
teborrel-verhaal ook met een 
grote korrel zout nemen. Enter-
tainment in optima forma rond 
een presentator die nu alweer 
10 x genoemd is. 

Wilfred Genee 
lenteborrelt 
voor voetballers

Wilfred Genee 
lenteborrelt 
voor voetballers

Foto: met dank aan SET Fotografi e

Graag nodigt het bestuur van 
de IJsclub Nederhorst de leden 
uit voor de jaarlijkse ledenver-
gadering op vrijdag 20 april om 
19.30 uur in het clubgebouw 
van de IJsclub Nederhorst den 
Berg, Blijklaan 5.

Er zijn een aantal leden aft re-
dend en herkiesbaar. Wilt u 
zich beschikbaar stellen voor 
een functie, dan kunt u dit ui-
terlijk een dag van te voren 
kenbaar maken aan de secreta-

ris: N. IJkhout; nick@ijsclubne-
derhorst.nl; tel.: 06 365 89 826. 
Tevens wil het bestuur u er op 
wijzen dat de nieuwe statuten 
ter inzage liggen in het clubge-
bouw op vrijdagavond 6 april 
van 19.00 uur tot 20.00 uur en 
op zaterdagmorgen 7 april van 
10.00 uur tot 12.00 uur. Na de 
behandeling van de agenda zijn 
er weer de jaarlijkse sjoelkam-
pioenschappen met als hoofd-
prijs: de Gouden Schaats. 

ALV IJsclub Nederhorst 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 8 april:  09.30 uur: w&cv.
 Liturgiegroep,
 Wo. 11 april:  09.30 uur: euch.
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus 

 Vr. 6 april:  09.30 uur: W. Balk,
 Zo. 8 april:  09.30 uur: euch.
 E. Kaak, Maria-Martinus,
 Ma. 9 april:  09.30 uur: w&cv.
 W. Balk,
 Wo. 11 april:  19.00 uur: w&cv.
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 

 Za. 7 april:  09.30 uur: w&cv.
 W. Balk.
 Wo. 28 mrt.:  08.45 uur: W. Balk 
 Schoolviering.

Verzorgingshuizen 
◗ Veenstaete 
 Vr. 6 april.:  15.00 uur:  W. Balk.

 PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 8 april: 10.00 uur: 

 Ds. J. Hulzebosch.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 8 april: 10.00 uur:  
 Ds. A. Parmentier.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 8 april:  10.00 uur:  
 Ds. S. Jumelet.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 8 april: 09.30 uur:  
 Ds. J. de Goei.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 8 april: geen dienst

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 8 april: 10.00 uur:  
 Br. B. Reitsma.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 8 april:  10.00 uur: 
 Ds. A. Wildschut,
 16.00 uur: E.J. Hempenius.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.myosotisuitvaartverzorging.nl

 

Wij nodigen u uit voor de lezing:

Erfrecht door Notaris van der Griend

Woensdag 12 april om 19.30 uur 
in Uitvaartcentrum Myosotis te Weesp.

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 05 apr. 19.00 u. Start jeu de boule, ASV Petanque ’91 Piet Koster Plein,sportcomplex
vr. 06 apr. 20.15 u. Big Band meets Close Harmony Dillewijn, Ankeveen
za. 07 apr. 11.00 u. Opening speeltuin De Eekhoorn Elb. Mooylaan, Kortenhoef
zo. 08 apr. 10.00 u. 2e Hands kinderkleding/speelgoed Sporthal De Blijk, NdB. 
zo. 08 apr. 10.00 u. Vroege Vogeltocht (IVN) Zuidereind 49, ‘s-Graveland
zo. 08 apr. 13.00 u. Voorjaarstoernooi ARTV tennisclub Sportcomplex Ankeveen
zo. 08 apr. 15.30 u. Vertelling ‘Ilias’, Alexander de Bruijn Dillewijn, Ankeveen
di. 10 apr. 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
wo. 11 apr. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
do. 12 apr. 20.00 u. Commissie Bestuur en Ruimte Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
do. 12 apr. 20.15 u. Concert Jong Talent Laurens de Man Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 14 apr. 20.15 u. Concert Cor Bakker, Gerard Alderliefste Dillewijn, Ankeveen
wo. 18 apr. 20.15 u. Film: ‘Jackie’ Dillewijn, Ankeveen
vr. 20 apr. 19.30 u. ALV IJsclub Nederhorst Blijklaan 5, NdB.
ma. 23 apr. 19.30 u. Damtoernooi voor jong en oud Spieghelhuys, NdB.
do. 26 apr. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeenteraad, Rading 1, Ldr.

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam

en M.Soeters, 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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 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 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

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 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Programma GooiTV
Vanaf 4 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit: 
- TV Magazine met de beelden van de nieuwe gemeenteraad in 
Wijdemeren, een icoon in lego, aandacht voor de Comeniusdag en 
lentebeelden.
- RegioHub: De actie ‘30 dagen gezonder’ is afgelopen. RegioHub 
kijkt terug of de deelnemers de aan zichzelf opgelegde doelen om 
gezonder te leven, een maand hebben volgehouden.
 GooiTV is te zien bij Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

* 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
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als DoeDom in aanraking met 
de politiek, via de PvdA en WIJ 
belandde hij uiteindelijk bij de 
progressieve liberalen. Een sa-
menwerker met goede bedoe-
lingen, bekend vanwege zijn 
Freudiaanse versprekingen. Tot 
slot roemde de burgemeester 
Jan-Willem Nienhuis als een 
‘non- conformistische CDA ‘er 
die hield van stevig debatteren. 
En die, dat gold voor velen, een 
balans moest vinden tussen 
maatschappelijk en zakelijk. 

Elk vertrekkend raadslid kreeg 
een glazen zeilornamentje met 
gravure, plus een bos bloemen.

Politiek Door: Herman Stuijver

Krook en Dros formateurs
De Lokale Partij heeft twee for-
mateurs aangesteld. Waardoor 
de lijsttrekkers Zagt en Zand-
bergen op meer gelijkwaardige 
wijze mee kunnen onderhan-
delen met de andere partijen. 

Bovendien kan er daardoor 
meer vaart in het formatiepro-

ces komen, een wens van vele 
partijen. Het gaat om de Loos-
drechters Arjan Dros en Ab 
Krook. Zij krijgen de opdracht 
om tot een coalitie te komen 
die zoveel mogelijk aansluit 
bij de verkiezingsuitslag. Dros 
is lid van Dorpsbelangen en 
voorzitter van de Belangenver-

eniging Loosdrechtse Plassen, 
Krook is lid van beide partijen 
en was tussen 2010 en 2014 
raadslid voor Dorpsbelangen. 
De openbare bijeenkomst voor 
dinsdagavond 3 april werd ge-
leid door Arjan Dros en was via 
internet te volgen. 

WIJDEMEREN- Op het moment 
dat u dit blad onder ogen 
krijgt, zijn er mogelijk nieuwe 
ontwikkelingen bij de forma-
tie van een nieuw college van 
B&W. De eerste bijeenkomst 
vorige week maandag gaf nog 
weinig duidelijkheid.

Na de uitslag van de gemeen-
teraadsverkiezingen met vier 
zetels voor De Lokale Partij, 
Dorpsbelangen en het CDA 
lijkt het nodig om een nieuwe 
coalitie samen te stellen. De 
lokalo’s en de VVD wonnen, 
CDA en D66 verloren, PvdA/
GroenLinks bleef gelijk in zete-
laantal. Hoe ga je dat vertalen in 
een akkoord waarin de partijen 
zich vinden?
In een volle raadzaal was Gert 
Zagt de formateur, immers De 
Lokale Partij had verreweg de 
meeste stemmen. Aangescho-
ven waren zes partijen met 
elk twee vertegenwoordigers.

Direct bij aanvang maakte 
CDA-lijsttrekker Jan Verbrug-
gen een zinvol punt over de uit-
zending van deze zitting. Het 
bleek dat het onmogelijk was 
thuis mee te luisteren. Terwijl 
Zagt c.s. juist wilden dat deze 
formatie openbaar en transpa-
rant zou plaatsvinden. Een mis-
ser, vond Verbruggen, gesteund 
door de anderen. Gert Zagt 
gooide het op de kosten, later 
erkende hij dat het een verkeer-
de inschatting was geweest. 

Vanaf 3 april kan heel 
Wijdemeren meeluisteren 
via het raadsinformatie-
systeem.

Vanaf 3 april kan heel Wijde-
meren meeluisteren via het 
raadsinformatiesysteem.
De DLP- voorman was zelf 
duidelijk, hij wil graag met 
zijn partij en Dorpsbelangen 

als motorblok van het 
nieuwe college aan de 
slag. Immers beide par-
tijen hebben gewonnen. 
Ook gaf hij aan dat ze 
zich nadrukkelijk had-
den uitgesproken tegen 
‘een opgelegde herinde-
ling van hogerhand’. Daarnaast 
kiezen Zagt en Zandbergen 
voor een breed draagvlak met 
zoveel mogelijk partijen. PvdA/
GroenLinks- woordvoerder 
Stan Poels analyseerde dat 
ruim 60% van de kiezers te-
gen de huidige coalitie (CDA, 
DB, PvdA/GrL.) had gestemd. 
De lokalo’s tegen een fusie met 
Hilversum hadden fors gewon-
nen, het CDA, ook tegen, heeft  
verloren. Voorts vroeg hij zich 
af hoe het zat met het monster-
verbond van november 2017 
toen De Lokale Partij, Dorps-
belangen, CDA en D66 zich 
vonden in een ambtelijke fusie 
met Hilversum en Gooise Me-

ren. Dat merkte ook CDA ‘er 
Verbruggen op, die had geteld 
dat er toen en nu nog steeds 14 
stemmen waren vóór ‘ambtelijk’. 
Het noemde dat essentieel. Dat 
DB en DLP inhoudelijk dicht 
bij elkaar staan, erkende Dorps-
belangen- voorman Jan-Jaap de 
Kloet. Verder deed hij, evenals 
Verbruggen, geen uitspraak 
over een gewenste coalitie. Joost 
Boermans van D66 hoopte op 
verbinding en zei dat er meer 
was dan alleen het fusie-the-
ma. Uit het antwoord van Zagt 
bleek zonneklaar dat zijn partij 
het standpunt over ambtelijk 
fuseren, wel een eigen gemeen-
tebestuur maar één ambtelijk 

Tempo gevraagd bij formatie

apparaat, had verlaten. Voorts 
spitste de discussie zich toe op 
de zogenaamde ‘stip op de ho-
rizon’, één gemeente Gooi- en 
Vechtstreek. Daar hadden DLP 
en DB geen punt van gemaakt 
in hun programma. Zijn ze daar 
ook tegen? Jan-Jaap de Kloet zei 
dat het een discussiepunt was 
en Gert Zagt hield zich hierover 
op de vlakte. Op 3 april zullen 
de partijen aan de hand van 
belangrijke programmapun-
ten inhoudelijk de bespreking 
voortzetten. Wel is er tempo no-
dig. Voor 1 juli moet Wijdeme-
ren reageren op het provinciaal 
plan voor de herindeling. 

(v.l.n.r.) Rik Jungmann (WWK), 
Ronald Frisart (Gooi- en Eemlan-

der) en Herman Stuijver (WW 
en NS) weten het ook niet (foto: 

Douwe van Essen // WWK)

WIJDEMEREN- In een korte ver-
gadering nam de gemeente-
raad afscheid van zeven raads-
leden. Zij verloren hun zetel na 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen.

Burgemeester Ossel had het 
over ‘memorabele jaren’ voor 
het zevental, van wie niemand 
ooit geklaagd had dat het ambt 
van raadslid te zwaar was. Toch 
is het een functie met veel lo-
yaliteiten, zei de burgemeester. 
Denk aan de fractiegenoten, 
het partijbestuur, de wethou-
ders, de burgemeester, de ach-
terban, de familie, de pers en de 
mensen op straat. “Mooi, maar 
niet altijd dankbaar werk” zei 
de heer Ossel. 

De zeven 
Vervolgens besprak hij in het 
kort de zeven vertrekkers. Van 
wie Cees Gieskens (CDA) het 
stempel ‘stille kracht’ het best 
paste. Een man van achter de 
schermen, met veel humor en 

doorzettingsvermogen. Over 
Robby Israel (OLib) kun je 
geenszins spreken van ‘stilte’, 
een welsprekende redenaar die 
met een zekere koelheid de 
zaken haarscherp analyseer-
de. Ossel prees hem voor zijn 
bijdrage als toezichthouder op 
tal van fi nanciële zaken. Her-
man Veldhuisen (CDA) had 
als voorzitter van de commissie 
Bestuur en Middelen een ei-
gen stijl die gewaardeerd werd, 
een verenigingsmens in hart 
en nieren. Hoewel ook geen 
groot spreker gaf Ram Lach-
man (PvdA) kleur aan de raad, 
een man met een sympathieke 
uitstraling. Na 12 jaar verlaat 
Martin Vuyk als meest ervaren 
van dit septet de raad. Martin 
was vier jaar fractie assistent 
van de VVD en ongeveer zeven 
jaar raadslid voor die partij. De 
laatste periode als Onafh anke-
lijke Liberaal. Een goed raads-
lid dat nooit versaagde. Mario 
Wouters (D66) kwam via een 
verkeersactiegroep die begon 

Afscheid met welwillende weemoed

(v.l.n.r.) Martin Vuyk, Ram Lach-
man, Jan-Willem Nienhuis, Mario 
Wouters, Freek Ossel, Cees Gies-
kens, Herman Veldhuisen en Rob-
by Israel (foto: Douwe van Essen//
WWK). 

Save the date
Op zondag 10 juni is De 
Dag van Ankeveen. De leuk-
ste zeskamp van Wijdeme-
ren e.o., waar uiteraard ook 
niet- Ankeveners van harte 
welkom zijn. Leuk om mee 
te doen, maar ook om te ko-
men kijken. Dus schrijf de 
datum alvast in je agenda. 
Wil je mee doen? Maak dan 
een team met minstens 7 
personen waarvan minimaal 
twee vrouwen (v.a. 14 jaar). 
Er staat onder andere slootje 
springen op het programma. 
Doe je voordeel met deze in-
formatie en ga vast trainen 
op dit onderdeel. 
We hopen je 10 juni aan-
staande te zien op het sport-
park van ASV in Ankeveen. 

Chill out

Noordereinde 353 - 1243 JZ - ‘s-Graveland 
035-6562016 - info@hetswaentje.nl

KOMT U OOK GENIETEN VAN ONS RESTAURANT IN LENTE SFEER? 

Lente
U OOK GENIETEN VAN ONS RESTAURANT IN
Vib
es

vraag naar ons 3 wekelijks wisselend 5-gangen Chef’s Menu

EST. 2004

RESTAURANTRESTAURANT
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Kort nieuws

Wijdemeertjes 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.  

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 repa-
raties 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 rouwbloem-

stukken. 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, tuin-

aanleg/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@verhui-
zers.nl

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/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

 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

 
 RIEKO

VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

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 

Vrijstaande kantoor en 
bedrijfs ruimte te huur

op de Loodijk - Graveland
ruime eigen parkeerplaats

035-6550958 / 06-29393929

Theater De Dillewijn • Stichts End 57

1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

w w w . d e s p o t f a b r i e k . n l

 April nieuws

Open Atelier
Don. 5 en 19 april van 9.30-12.00 u. 
Locatie: Kidzwereld 
Platanenlaan 3, (bij voetbalvelden)

De Spotjes en KVW: 
Optocht versierde fi etsen
Vrijdag 27 april om 11 uur verzame-
len in de feesttent op het plein

Handwerkatelier
Don. 31 mei van 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Enerki, Vreelandsewg 37 a

Kijk ook op onze website:
www.despotfabriek.nl

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 assor-
timent boeken en maken er ge-
zellige uurtjes van. Hobbykelder, 
Laarderweg 28, Bussum

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen.  Ruime keuze 
aan mooie stoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 / 035 6562959.

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Bootcamp Nederhorst
Kracht- en conditieopbouw
https://wp.me/P6Z4s7-OH

PHONEU.NL & GOOITECH.NL
WIJ BIEDEN ABONNEMENTEN

KPN, T-Mobile, Vodafone
Ziggo, Telfort, Tele2 etc
ADVIES/VERKOOP/

REPARATIE 
Smartphone, PC, Tablets, 
onderhoud en accessoires
Koffi  e & thee staat klaar

NOORDEREINDE 9
 ‘s-GRAVELAND

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Trouwen of ander feest?!
voor een DJ+licht+geluid

Mail: info@GO-Products.nl

ARENS MAKELAARS NVM
NEDERHORST DEN BERG

AAN- VERKOOP TAXATIES
TELEFOON 0294 - 746 941

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Kapster Heleen 0637445476

Binnenkort in City of Wesopa: 
vr. 6 apr. cabaet, do. 12 apr. fi lm, 
vr. 13, za. 14 en zo 15 apr. jeugd. 
Info: www.wesopa.nl   

Iedere vrijdag gratis inloop-
spreekuur van Versa Welzijn op 
de Lindelaan 98, Loosdrecht. 
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor 
vragen over (fi nanciële) admi-
nistratie en beantwoord en (di-
gitale) formulieren.

‘t Wijdehuis, hier kun je buurt-
genoten ontmoeten, een kopje 
koffi  e/thee drinken of deel-
nemen aan een ontmoetings-
groep. Consumptie tegen kl. 
vergoeding. ’t Wijdehuis K’hoef, 
Veenstaete ingang Parkln. via 
brug: wo 10– 12: koffi  e inloop, 
ma en do 12:30 – 16:30 ont-
moetingsgroep. ’t Wijdehuis 
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12 
koffi  e inloop, wo 12:30 – 16:30 
ontmoetingsgroep. Wij zoeken 
nog vrijwilligers! Info of aan-
melden: Herma Kleve, Versa 
Welzijn, hkleve@versawelzijn.
nl of 035- 6231100

Programma November 2017

Zondag 8 april 2018

THEATER

Alexander de Bruijn; Ilias

Aanvang 15.30 uur. Kaarten € 15,00

Zaterdag 14 april 2018

CONCERT

Cor Bakker en Gerard Alderliefste

En route...

Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 20,00

Woensdag 18 april 2018

FILM Jackie

Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 6,50

Koopzondag 

Bussum
Welkom op zondag 8 april

Centrumwinkeliers Bussum

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

Te Koop 
Arnoud Voetlaan 6, 

Ankeveen 
7 april open huizen dag! 

 
Eengezinswoning, ruime tuin 

€ 275.000,-, zie ook 
www.funda.nl 
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Politiek Door: Saskia Luijer

Collectanten Hartstichting 
Ankeveen gezocht
Het trouwe team van collec-
tanten in Ankeveen zoekt 
versterking voor de collecte-
week van 8 april tot en met 
14 april. Heeft  u die week 
ongeveer twee uurtjes over 
en wilt u die inzetten voor 
de Hartstichting dan kunt u 
contact opnemen met Marc 
Degekamp via telefoonnum-
mer 06-51064763 of email 
marcdegekamp@gmail.com.

Reumafonds bedankt
Het Reumafonds bedankt 
alle collectanten, comitéle-
den en inwoners van Kor-
tenhoef en Nederhorst den 
Berg voor hun grote inzet 
en bijdrage aan de landelijke 
collecteweek. Bij elkaar heb-
ben ze 3774,55 euro opge-
haald (€2572,60 Kortenhoef; 
€1201,95 NdB.). Met deze do-
naties kunnen onderzoeken 
worden gefi nancierd die de 
oorzaak van reuma kunnen 
achterhalen en verbeteringen 
in de behandelingen kunnen 
realiseren. Dit helpt het leven 
van 2 miljoen Nederlanders 
te  verbeteren. Steunt u ons 
ook? Bankrekeningnr: NL-
86RABO0123040000, Am-
sterdam.www.reumafonds.nl

Donderdagavond 29 maart zijn 
de nieuw gekozen raadsleden 
van de gemeente Wijdemeren 
geïnstalleerd.

Door: Saskia Luijer

Na het onderzoek van de ge-
loofsbrieven was de integriteit 
van alle kandidaat-raadsleden 
in orde bevonden, dus niets 
stond hun benoeming meer in 
de weg. Voorafgaand aan het 
formele moment somde bur-
gemeester Freek Ossel nog wat 
interessante feiten op. 
Zo gaf hij aan dat in de vorige 
raad de gemiddelde leeft ijd 60 
jaar was en dat de nieuwe raad 
verjongde naar 52. Ook meldde 
hij het aantal opgetelde jaren 

van raadslidmaatschap: 104, 
waarvan René Voigt het leeu-
wendeel voor zijn rekening 
neemt. Verder schetste hij de 
afvaardiging van de verschil-
lende kernen: 7 x Loosdrecht, 5 
x Nederhorst den Berg, 4 x Kor-
tenhoef, 2 x ’s-Graveland en 1 x 
Ankeveen. Van alle raadsleden 
zijn er 4 geboren in onze ker-
nen en – sprak Ossel met een 
lach – ook 4 in Hilversum. 

Tenslotte stipte hij aan dat de 
Wijdemeerse raad een hoger 
percentage vrouwen heeft  dan 
het landelijk gemiddelde. Dit 
is 34 procent terwijl bij ons 8 
van de 19 zetels (42%) door een 
vrouw worden bezet.

Eed of belofte
Vervolgens ga-
ven alle raads-
leden aan hun 
ambt naar eer 
en geweten te 
zullen vervullen, 
waarbij de eed 
werd afgelegd 
door Jan Klink 
(VVD), Jan-Jaap 
de Kloet en Pa-
tricia IJsbran-
dy (DB), Dik 
van Enk, Eric 
Torsing en Jan Verbruggen 
(CDA). De beloft e werd ver-
klaard door Olivier Goetheer, 
Renée Wijnen, Gert Zagt en 
Alette Zandbergen (DLP), 
Sorrel Hidding en Sieta Ver-

Nieuwe raad geïnstalleerd

De dames van de raad, samen 
met raadsgriffi  e Debby de Heus en 

burgemeester Freek Ossel

meulen (VVD), Stan Poels en 
Sandra van Rijkom (PvdA/
GrL), Joost Boermans en Nan-
ne Roosenschoon (D66), Ria 
Hennis, René Voigt (DB) en 
Rosalie van Rijn (CDA). Voor 

Gekozen kandidaten - Verkiezing Gemeenteraad 2018 Verkiezing Gemeenteraad 2018

Lijst  Politieke partij  Volgorde  Kandnr  Naam op de lijst  Stemmen  Bijzonderheden

  1  CDA  1  1  Verbruggen, J. (Jan) (m)  895  Gekozen met voorkeur

  2  2  van Rijn, R.M. (Rosalie) (v)  291  Gekozen met voorkeur

  3  3  Torsing, E.P.J. (Eric) (m)  285  Gekozen met voorkeur

  4  4  van Enk, D.A. (Dik) (m)  109  Gekozen in volgorde lijst

  2  DorpsBelangen  1  1  de Kloet, J.J. (Jan-Jaap) (m)  791  Gekozen met voorkeur

  2  2  Hennis - Steijn, M.J. (Ria) (v)  254  Gekozen met voorkeur

  4  3  Voigt, R.H.J. (René) (m)  101  Gekozen in volgorde lijst

  3  4  IJsbrandij-van Kerkhof, P.C.M. (Patricia) (v)  169  Gekozen met voorkeur

  3  Democraten 66  1  1  Boermans, J.H. (Joost) (m)  653  Gekozen met voorkeur

  2  2  Roosenschoon, N.W.M. (Nanne) (m)  133  Gekozen in volgorde  lijst

  4  VVD  1  1  Vermeulen - Franssen, S. (Sieta) (v)  965  Gekozen met voorkeur

  2  2  Klink, J.J. (Jan) (m)  291  Gekozen met voorkeur

  3  3  Hidding, S.E. (Sorrel) (v)  56  Gekozen in volgorde lijst

  5  PvdA-GroenLinks  1  1  van Rijkom, S.N.F. (Sandra) (v)  859  Gekozen met voorkeur

  2  2  Poels, S. (Stan) (m)  127  Gekozen in volgorde lijst

  7  De Lokale Partij  1  1  Zandbergen-Hanewald, A.M.M. (Alette) (v)  957  Gekozen met voorkeur

  2  2  Zagt, G. (Gert) (m)  420  Gekozen met voorkeur

  3  3  Wijnen, R.C.M. (Renée) (v)  125  Gekozen in volgorde lijst

  4  4  Goetheer, O.A.M. (Olivier) (m)  33 Gekozen in volgord lijst

WIJDEMEREN- Dat was schrik-
ken vorige week. Plotseling 
maakte Rik Jungmann be-
kend dat hij met ingang van 
1 april zou stoppen met zijn 
Wijdemeerse Webkrant. Een 
internetkrant die een zeer be-
langrijke bijdrage leverde aan 
het nieuws en de opinies in Wij-
demeren. Nooit meer met zijn 
drieën op de perstribune: de 
Gooi- en Eemlander, de lokale 
hah-bladen en bijna onmisbare 
Webkrant van Rik en Douwe. 
Dit schrijft Rik:

‘Op 31 maart stopt de Wijde-
meerse Webkrant met de be-
richtgeving omdat het daar-
voor nu, na de verkiezingen, het 
uitgelezen moment is. Gisteren 

nam de oude raad afscheid. De 
WWK verzorgde de afgelopen 
22 jaar dagelijks nieuws over 
Wijdemeren met een nadruk 
op het lokale politieke nieuws. 
Circa 20.000 pagina’s vanaf 1 
januari 1996 tot vandaag. De 
druk om dag in dag uit nieuws 
te publiceren is groot. Het werd 
tijd om wat anders te gaan doen 
en dit is een passend moment.

Douwe van Essen maakte van-
af begin deze eeuw honder-
den foto’s voor de WWK, die 
de artikelen van mijn hand 
een extra dimensie gaven. Een 
plaatje zegt immers meer dan 
duizend woorden. Ik wil hem 
daarvoor hartelijk bedanken. 
Ook voor het sparren als er een 

lastige kwestie voor lag. De af-
gelopen raadsperiode deden 
alle raadsleden en collegeleden 
hun best. Er werd veel bereikt, 
maar de steeds opnieuw terug-
kerende fusiediscussie maakte 
het volgen van de debatten en 
vooral het schrijven daarover 
niet altijd even inspirerend. 
De afgelopen campagne slokte 
heel veel tijd op. Van de politici, 
maar ook van de WWK redac-
tie. Andere pers- en ingezonden 
berichten bleven daardoor lig-
gen. Mijn excuses daarvoor. De 
afgelopen 22 jaar werd ik steeds 
weer bevestigd in de overtui-
ging dat kritische journalistiek 
absoluut noodzakelijk is voor 
het evenwicht in de democra-
tie. Ik probeerde daaraan mijn 

Wijdemeerse Webkrant gestopt

Foto: Douwe van Essen

steentje bij te dragen en dat is, 
hoop ik, goed gelukt. Ik bedank 
alle trouwe lezers. Inmiddels in 
aantal gegroeid tot circa 20.000 
per maand. Ik bedank ook alle 
lezers die reageerden op de 
WWK of op elkaar, waardoor 
de WWK een levendig en veel-
gelezen medium werd. En na-
tuurlijk ook dank aan de orga-
nisaties en de gemeente die met 
hun persberichten over nieuws, 
evenementen  en voorstellin-
gen de WWK vulden en daar-
mee zorgden voor de nodige 
afwisseling. Beste lezer, het ga u 
goed! Rik Jungmann’. 

Velen betuigden Rik hun dank 
voor zijn onuitwisbare bijdra-
ge. Ook burgemeester Freek 
Ossel wijdde aan het einde van 
de installatiebijeenkomst nog 
een woord van dank aan Rik 
Jungmann (en Douwe van Es-
sen) voor de jarenlange inzet. 
Rik was niet aanwezig, maar 
er werd voor hem geapplau-
disseerd en er was namens de 
gemeente een bos bloemen die 
de volgende dag bij hem thuis 
werd gebracht.

de nieuw- en oudkomers had 
Freek Ossel nog een stichtelijk 
woord. Hij stelde dat men ‘met 
de neus in de boter viel’ omdat 
er met de gemeentelijke herin-
deling veel werk aan de winkel 
is. Er moeten keuzes gemaakt 
worden over hoe Wijdemeren 
verder gaat. “Ieder zal dat doen 
op zijn eigen wijze” benadrukte 
hij. “Spreek elkaar aan, bevraag 
elkaar, help elkaar. Geef elkaar 
de ruimte.”
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Ons zonnetje in huis!
Ciabatta olijf/tomaat

€ 1,15 per stuk
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN
                       We zijn donderdag tot en met zondag open.

KORTENHOEF – Sinds juni 2017 
verzorgt Dance with Claudia 
Zumba- lessen in De Dobber. 
De Dobber gaat sluiten en 
daarom is er gezocht naar een 
nieuwe locatie. 

De Zumba-lessen zijn van-
af deze week in de grote zaal 
van Muziekgebouw ‘t Akkoord 
(De Kwakel 41, Kortenhoef). 
De dagen en tijden blijven on-

gewijzigd: elke maandag- en 
woensdagavond van 19.30 uur 
tot 20:30 uur.
In verband met het verplaatsen 
van de lessen naar ‘t Akkoord 
is er een verhuisactie: een 20- 
lessenkaart voor €120; een 10- 
lessenkaart voor €72. Zumba 
Fitness is een combinatie van 
fi tness- en dansbewegingen 
op latin- en wereldmuziek zo-
als Salsa, Merengue, Cumbia, 

Calypso, Reggeaton maar ook 
Flamenco en Hip Hop. De op-
zwepende muziek en de leuke 
bewegingen zorgen ervoor dat 
je niet eens door hebt. Je kunt 
altijd zonder aanmelden langs-
komen om te proberen, een 
proefl es is namelijk gratis. Voor 
meer informatie kunt u terecht 
op www.DancewithClaudia.nl 
of www.facebook.com/Dance-
withClaudia

Zumbalessen naar ‘t Akkoord

NIGTEVECHT- De Nigtevecht-
se pont vanaf de Eilandseweg 
blijft gratis speciaal voor de 
cabaretavonden onverminderd 
varen voor de cabaretbezoe-
kers. Ook op zaterdag 14 april 
is de afvaart is om 20:00 uur. Te-
rugvaart in overleg. De Gasterij 
heeft een speciaal cabaretme-
nu voor € 10,- op Chaletpark De 
Vechtoever, graag reserveren 
op 06- 41455924.

Karin Bruers komt alweer voor 
de derde keer naar Nigtevecht. 
Ze schiet met haar katapult 
alfamannetjes van de rots. En 

Karin Bruers en Nol Havens in 
Dorpshuis Nigtevecht 

Bewegen

verder moet alles wat die dag 
voor haar voeten heeft  gelopen 
eraan geloven, en dat verpakt in 
een avond Brabantse gezellig-
heid. Ze komt met Nol Havens, 
bekend van VOF De Kunst met 
hits als Suzanne en Eén kopje 
koffi  e. Karins kracht zit vooral 
in haar smakelijke vertelkunst, 
die bijvoorbeeld de aft akeling 
van haar moeder met Alzhei-
mer een tragikomische draai 
geeft . Er kan weer ingeschreven 
worden voor het nieuwe caba-
retseizoen. Op 14 april wordt 
het nieuwe programma bekend 

gemaakt, en komt het nieuwe 
seizoen ook op de site te staan. 
Traditioneel wordt deze avond 
weer gecombineerd met een 
aft er party vanaf 22.30 uur. 
Kaarten á € 20,- bij Cha Cha 
Damesmode in Weesp. Telefo-
nisch reserveren: 0294-252506. 
of www.cabaret-nigtevecht.nl.

Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

De gemeente Wijdemeren, In-
ovum en Sportservice ‘t Gooi 
vinden het van groot belang 
dat ook mensen die ouder zijn 
dan 60 jaar kunnen deelnemen 
aan sport- en beweegactivitei-
ten in de buurt. 

Gezamenlijk hebben zij ervoor 
gezorgd dat sinds november 
2015 Beppie van de Bunt als 
Beweegcoach actief is in de ge-
meente Wijdemeren. Behalve 
door particulieren zelf, is de Be-
weegcoach ook in te schakelen 
door verwijzers. Onlangs kwam 
Anne Krijnen van Th uiszorg 
Oefentherapie in Kortenhoef 
in contact met de Beweegcoach 

Wijdemeren. 
“Ik kom bij de mensen thuis 
en geeft  heel gericht advies in 
beweging” vertelt Anne. “Het 
is heel belangrijk goed te be-
wegen. Rust roest en beweging 
zorgt voor minder botafb raak, 
waardoor iemand langer thuis 
kan blijven wonen met behoud 
van kracht.  Door te oefenen in 
de thuissituatie merken men-
sen dat ze veel meer kunnen 
dan ze denken. Daar worden 
ze heel blij van en ik natuurlijk 
ook. Maar ik kan niet overal 
zelf bij helpen. Laatst had ik een 
cliënt die graag wilde wande-
len en behoeft e had aan socia-
le contacten. Doordat ik zulke 

vragen door kan verwijzen naar 
Beppie is deze cliënt in bewe-
ging gekomen.” 

De Beweegcoach kijkt na ver-
wijzing van een zorgverlener 
kosteloos samen met u naar de 
mogelijkheden, de wensen en 
het aanbod van alle beweegac-
tiviteiten in Wijdemeren. Na-
tuurlijk kunt u ook altijd zon-
der verwijzer in contact komen 
met de Beweegcoach. Bent of 
kent u iemand die graag meer 
wil bewegen of nieuwe mensen 
wil leren kennen? Neem dan 
contact op met Beppie van de 
Bunt, 06-31595847 of b.vande-
bunt@inovum.nl.

Bewegen is gezond, een 
verwijzer aan het woord
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Madelijn
Alles voor mijn beessie

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft een 
zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huishou-
den niet compleet zijn zonder behaarde vrienden. 
Hond Jagger, kat Madammeke en konijnen Anto-
nio 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 va-
kanties graag te paard door de natuur…

“Ik weet dat hij oud wordt, dokter. Ik ben nog 
nooit bij een dokter met hem geweest. Was nooit 
nodig. Maar er moet nu echt iets gebeuren. Hij 
voelt zich echt niet lekker. Ik heb op internet ge-
lezen dat het hoog tijd werd om een dokter voor 
hem te zoeken. Daarom ben ik nu hier dus. Om-
dat ik alles voor mijn beessie over heb… Ja, hij 
is inderdaad erg mager. Dat is heel snel gegaan. 
Nee, hij eet niet al te best meer, maar goed, lekker 
kauwen met die rotte bek lijkt me best moeilijk. 
Schoonmaken? Die bek? Dat gaan we dus niet 
meer doen. Hij heeft  er verder geen pijn van en 
hij is al twaalf. Daar is hij veel te oud voor. Blijft  
hij vast in de narcose. Ik snap best dat u eerst een 
bloedonderzoek wilt doen, om te zien hoe het 
met zijn organen gaat, in verband met de nar-
cose. Maar dan moet u bloedprikken, dat wordt 
vast een drama. En dat vind ik zielig. Bovendien, 
wat moet dat dan weer kosten hè? Alles bij el-
kaar? Dat is het toch allemaal niet meer waard? 
Wees eerlijk. Over twaalf jaar uitgesmeerd? Dan 
valt het per jaar inderdaad reuze mee. Natuur-
lijk ben ik hier niet voor niets gekomen. Ik heb 
uw hulp nodig. Maar u komt niet echt met goe-
de ideeën, hè dokter? Pilletjes? Nou, die krijg ik 
er dus niet in. Ook niet als u het even voordoet. 

Trapt hij thuis niet in. 
Lig ik gelijk helemaal 
open. Door wat lek-
kers? Denkt u nou echt dat hij daar in stinkt? Niet 
dus. Eet hij gewoon omheen. Speciale snoepjes 
om het in te verstoppen? Haha...da’s wel handel 
zeker? Twee euro vijft ig per stuk? En daar doe 
ik dan een paar keer mee? Nee, dat wordt hem 
vast en zeker ook niet. Vloeistof met een spuit-
tje in zijn bekkie, elke dag, twee keer? En dan rol 
ik hem even in een handdoek? Jeah right, alsof 
dat werkt… Nee ik heb niemand die hem even 
vasthoudt. Mijn echtgenoot ziet me aankomen. 
Als ik het niet probeer, weet ik niet of het lukt, 
nee, maar ik ken mijn kat en daarbij waar haal ik 
de tijd vandaan? Ik moet ook gewoon naar mijn 
werk, hè. Zelf prikken? Ja dag hoor, dat durf ik 
nou echt niet. Ben heel bang van naalden. Elke 
dag terug komen? Ook in het weekend? Dan 
moet hij elke dag weer in dat bakkie. Weet u hoe 
lastig hij daar in te krijgen is? En autorijden vindt 
hij vreselijk. Dat is toch zielig? Of niet? Nou, ik 
hoor het al. U weet het dus ook niet. Was ik al 
bang voor. Artsen zijn zo weinig praktisch als het 
erop aan komt. Dat las ik al op het internet, ik was 
dus gewaarschuwd. Ik heb echt alles voor hem 
over hoor, maar u moet niet overdrijven. Poeh, 
kost een consult zo veel? Maar u heeft  helemaal 
niets gedaan. U heeft  er wel de tijd voor geno-
men, dat moet ik u inderdaad na geven. Maar er 
iets mee opgeschoten ben ik niet he? Ik vraag het 
nog wel even op het kattenforum, zoek ik nog wel 
verder op het net. Moest u misschien ook eens 
doen...steekt u vast iets van op. ”

Madelijn de With; 06 – 22 73 21 36; 
madelijn.wiewatwaar@gmail.com

FAMILIEBERICHTEN

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. Ko-
lombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Hoera! Het is weer voorjaar en 
u kunt weer mee met het uit-
stapje van de gezamenlijke ou-
derenbonden. Op maandag 23 
april gaan we naar Andijk via 
een toeristische route en een 
kop koffi  e met gebak in Kat-
woude. 

In Andijk lunchen we met een 
stamppotbuff et en bezoeken we 
de bijzondere schilderkunst van 
Marius van Dokkum.
Opstappen: 8.15 uur: Willie 
Das Plein in Nederhorst den 
Berg; 8.30 uur: Overmeer, Ne-
derhorst den Berg; 8.45 uur: 
Meenthof, Kortenhoef; 9.00 uur: 

Emtinckhof, Loosdrecht. Wilt 
u zo goed zijn om een kwartier 
van te voren aanwezig te zijn 
op uw opstapplaats. De kosten 
van deze dag bedragen 43 euro. 
Opgeven vanaf 9 april bij: Th eo 
Stalenhoef, tel. nummer: 0294- 
251237; Bep ten Berge, tel. num-
mer: 0294- 267855. 

Uitgaansdag ouderenbonden

De hoeveelheid warme reacties, naar aanleiding van 

de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze 

(schoon) vader en opa

Ton Hagen
was overweldigend. Hierdoor zijn wij niet in staat 

u allen persoonlijk te bedanken.

Uw vele lieve woorden van troost hebben ons enorm 

gesteund, waarvoor onze oprechte dank.

    Sylvia Hagen

Kortenhoef, maart 2018

Als liefde zo veel jaar kan duren moet het wel 
echte liefde zijn. Nu zijn ze weer samen.
Na een kort ziekte bed is overleden

Bep Tinneveld
28 mei 1936                      -                  24 maart 2018

                                    
 Nederhorst den Berg Gert en Lida

                                     Leersum Esther en Sander
          Jasmijn en Amber

Uiterdijksehof 29, 1394 JL  Nederhorst den Berg
De crematie heeft woensdag 28 maart 2018 plaatsgevonden.

ANKEVEEN- Op zondagmiddag 
8 april vindt om 15.30 uur een 
bijzondere voorstelling plaats 
in Theater De Dillewijn, name-
lijk een klassiek verhaal uit de 
Griekse oudheid.

De Ilias is misschien wel het 
mooiste en meest spectacu-
laire verhaal uit de klassieke 
Oudheid. Epische veldslagen, 
krachtige helden, wonderscho-
ne prinsessen, ruziënde goden, 
eer, wraak, moed en lafh eid: het 
zit er allemaal in. Alexander de 
Bruijn stapt in deze solovoor-
stelling in die traditie. Groots 
verteltheater in een intieme 
setting. En een nieuwe, moder-
ne en humoristische kijk op dit 

prachtige, klassieke epos.
Het verhaal speelt zich af in 
1240 voor Christus. De stad 
Troje, met haar onverwoestba-
re muren, wordt belegerd door 
de Grieken. Met meer dan dui-
zend schepen zijn ze aan ko-
men varen om de vrouw van 
koning Menelaos terug naar 
huis te halen. Zij werd geroofd 
door de Trojaanse prins Paris. 
Agamemnon, de broer van Me-
nelaos, is verkozen tot legeraan-
voerder en hij heeft  alle Griekse 
helden met zich meegenomen. 
De beste vechter en krachtig-
ste held van allemaal is de half 
goddelijke Achilles, die als geen 
ander de Grieken aanspoort 
door te strijden als de moed 

hen ontbreekt. Maar hoe langer 
de oorlog duurt, hoe minder 
zin de Grieken nog hebben om 
te vechten. En ook de goden, 
die met elkaar twisten wie er 
nou moet winnen, krijgen het 
steeds moeilijker. Zelfs Achilles 
ziet het uiteindelijk niet meer 
zitten en trekt zich terug bij zijn 
schepen. Tot zijn beste vriend 
Patroklos door de Trojaanse 
held Hektor wordt gedood. Dit 
ontsteekt een vuur van woede 
en wraak bij Achilles, dat de 
hele oorlog zou kunnen doen 
kantelen… 
Zondag 8 april. Aanvang: 15.30 
uur. Kaarten à € 15,00 te bestel-
len via www.dedillewijn.nl

Klassieker Ilias in Dillewijn

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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Historie

NEDERHORST DEN BERG- Voor 
vrijdagavond 20 april a.s. heeft 
de Historische Kring een zeer 
bijzondere lezing over de bui-
tenplaats Petersburg op het 
programma staan. 

De lezing wordt gehouden in 
de Bergplaats en begint om 
20.00 uur. Sprekers zijn: Prof. 
dr. E. Waegemans en Dr. H.C. 

Donga, voorzitter regenten van 
het Van Brants Rus Hofj e in 
Amsterdam. 

Het betreft  een lezing aan de 
hand van een op initiatief van 
de heer Waegemans recent 
verschenen monografi e Pe-
tersburg, roem der hoven over 
de geschiedenis van buiten 
en tuin van Petersburg aan de 

Vecht, waarvan ons lid, Clau-
dette Baar-de Weerd en de heer 
Donga mede auteur zijn.
In 1709 kocht de schatrijke Am-
sterdamse koopman Christoff el 
Brants een buitenplaats aan bij 
Nederhorst den Berg. Brants 
had zijn kapitaal vergaard met 
de handel op Rusland en was 
daar tot de intimi van tsaar Pe-
ter de Grote gaan behoren. Uit 

Historische Kring Nederhorst den Berg

Lezing over Petersburg 
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Superhozes 

15m / van 49,95 voor 32,50*
30m / van 62,95 voor 45,-*

schoffel

van 19,95 voor 11,-*

snoeischaar

van 24,95 voor 14,50*
Takkenschaar

van 44,95 voor 28,50*

Multispray gun

van 19,95 voor 10,-*

voegenkrabber

van 14,95 voor 8,-*
krabber

van 14,95 voor 8,-*
terrasbezem

van 24,95 voor 14,50*
Bladhark

van 21,95 voor 10,-*
voegenborstel

van 14,95 voor 8,-*

onkruidsteker

van 12,95 voor 6,50*
Heggenschaar

van 42,95 voor 25,-*
bloemenschep

van 12,95 voor 6,50*

essenhouten steel

van 21,95 voor 6,-*

cirkel-keuze sproeier

van 19,95 voor 11,-*
ONKRUIDBRANDER

van 54,95 voor 35,-*

ASSORTIMENT ZOWEL GESCHIKT VOOR TUIN ALS BALKON

tot

72 %
korting

0
0
0
0
0
0

voor het 
onderhouden  

van uw 
tuinparadijs!

robotmaaier 

t.w.v.  549,- 

snoeischaar 

t.w.v.  24,95 
auto reel 

t.w.v.  119,-

Doe mee en maak kans 
op geweldige prijzen!
Vul op www.ik-wil-winnen.nl/tuin 
uw gegevens in en maak kans op één 
van bovenstaande prijzen. De gelukkige 
winnaars worden op 1 september 2018 
persoonlijk benaderd. Kijk voor de 
actievoorwaarden op de website.

autoautoautoauto rrrereel

119
robot

t.w.v. 5

Doe mee en maaak kkk kans 

ssnsnsnoeischaar 

t w v 2495

t

70x

3x

1 x

Tuinaccessoires 
SPAAR MEE!

Actievoorwaarden
• Van dinsdag 3 april t/m zaterdag 26 mei 2018 ontvangt 

u bij besteding van 5 euro* een zegel.
• Met 6 zegels is uw spaarkaart vol.
• Inleveren van volle spaarkaarten kan 

t/m zaterdag 2 juni 2018.
• Niet inwisselbaar voor contanten.
• Voor deze actie geldt OP=OP. De leverancier is 

gerechtigd om een vervangend product aan te bieden.

* Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. 
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren, 
geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten.

8
719324

330718

Bij iedere 5 euro één spaarzegel
Met 6 zegels is uw spaarkaart vol.

De eerste zegel 

krijgt u van ons!

tot

72 %
korting

10
15

4
0

AH Landwaart
Meenthof 37
1241 CZ Kortenhoef
Telefoon: 035-6561967

Gewoon bij Albert Heijn Landwaart

bewondering voor de Russische 
heerser noemde hij zijn bui-
tenplaats Petersburg. Een voor 
hem indrukwekkende gebeur-
tenis moet de ontvangst van de 
tsaar en tsarina op Petersburg 
zijn geweest. Brants werd in de 
Russische adelstand verheven. 
Hoewel het buiten nog een tijd 
als zomerverblijf dienst bleef 
doen, ging de eens zo indruk-
wekkende buitenplaats aan het 
begin van de negentiende eeuw 
verloren. Toch leeft  de herinne-
ring aan Petersburg voort. De 
lezing spitst zich dan ook toe 
op de relatie tussen de Tsaar en 
Brants en waarom Petersburg 
zo’n onuitwisbare indruk heeft  
achtergelaten. Kortom een le-

zing die garant staat voor een 
boeiende avond! De toegang is 
gratis.

Boek te koop
Bovendien heeft  u de gelegen-
heid om het boek Petersburg, 
Roem der Hoven te kopen. 
Hierin vindt u de voorgeschie-
denis, informatie over buiten-
plaatsen langs de Vecht en in 
het bijzonder over de bouw 
van Petersburg. Daarnaast is 
het leven van  Brants zelf, de 
contacten met Rusland en de 
teloorgang van het buiten be-
schreven. Het geheel is rijkelijk 
geïllustreerd met o.a. de inge-
kleurde platen van Petersburg. 
Kosten van het boek € 19,95.

Workshop voor mensen die leven met borstkanker
Voor mensen die leven met de gevolgen van borstkanker – in 
welk stadium dan ook – organiseert Viore een driedelige cre-
atieve workshop. In drie bijeenkomsten van twee uur wordt er 
geschilderd, getekend, geschreven, gefotografeerd en gekleid om 
een beeld te maken van de gevoelservaring met betrekking tot 
de diagnose, behandeling van borstkanker en de periode daarna. 
Data: 10, 17 en 24 april van 13.30 tot 15.30 uur.
Wilt u meer informatie, mail ons dan via programma@viore.org. 
Bellen kan ook: 035 685 35 32. Deelname kost €5,- per keer. 
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Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer

Dinsdagmorgen 27 maart 
om half 8 kregen wij weer 
een melding van een onge-
val letsel op de Herenweg in 
Ankeveen. Er was een auto in 
de berm geraakt en via een 
boom om een andere boom 
gekruld. De medewerkers 
van de ambulance konden de 
deur niet open krijgen. Met 
ons hydraulisch gereedschap 
hebben wij de deur geopend. 
De persoon is met spoed 
naar het ziekenhuis vervoerd.

‘s Middags om half 3 werden 
wij opgeroepen met de logis-
tieke eenheid om naar de Van 
Houtenlaan in Weesp voor 
een grote brand. Hier hebben 
wij de collega’s van koffi  e e.d. 
voorzien.
Zaterdagavond 31 maart om 
even voor 11 zijn wij met 
prio.- 1 naar een voertuig 
te water aan de N201 uitge-
rukt. Een oudere dame was 
met haar auto in de sloot ter 
hoogte van Ottenhome te-
recht gekomen. Ter plaatse 
gekomen was ze inmiddels 
ongedeerd uit de auto. Wij 
hebben het bergingsbedrijf 
geholpen de auto weer op het 
droge te krijgen.

Cultuur

NIEUW-LOOSDRECHT – In het 
inmiddels negende seizoen 
van de afwisselende reeks 
COM-missieconcerten zal op 
vrijdagavond 6 april a.s. om 
20.00 uur Jouke van der Veer, 
titularis van de Sijpekerk, zijn 
40-jarig jubileumconcert ver-
zorgen. 

Medewerking wordt verleend 
door talentvolle muzikale 
vrienden: Lisé Nijman (sop-
raan), Jethro van der Veer 
(kerkorgel), Kees Grobecker 
(piano), de gebroeders Erik 
en Jorn Leijen (trompetten). 
Deze feestelijke avond in de 
historische Sijpekerk aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 

te Nieuw-Loosdrecht kent een 
afwisselend en inspirerend 
programma met tevens ruimte 
voor samenzang.
‘Een uit de hand gelopen hob-
by, gekenmerkt door het bete-
kenisvolle Soli Deo Gloria’, zo 
omschrijft  Jouke van der Veer 
zijn organistschap. Op 17-jari-
ge leeft ijd speelde hij met Pasen 
in Leidschendam zijn eerste 
dienst als kerkorgelist en sinds 
die tijd heeft  hij vol overgave en 
toewijding gemeente- en koor-
zang alsook solisten begeleid, in 
Nederland maar ook meer dan 
tien jaar in het buitenland. Een 
selectie van muzikaal talent, dat 
hij in de afgelopen 40 jaar heeft  
leren kennen, verleent deze 

avond medewerking: als 
solist dan wel in duo op 
orgel of piano.
Naast improvisaties van 
Nederlandse componis-
ten (Asma, Hoeve, Breuk-
hoven en Mulder) is er 
tijdens dit concert ruimte 
voor de klassieken: J.S. 
Bach, C.Ph.E. Bach, Krebs, 
Fauré en Schubert maar 
ook hedendaagse com-
ponisten komen voorbij: 
Andersson, Ulvaeus en 
Schütz. Het handen- en 
voetenwerk van de or-
ganist is met behulp van de 
beamer te zien op een groot 
scherm voorin de kerk. De 
COM-missie biedt u als altijd 

een kopje koffi  e of thee aan in 
de pauze. De aanvang is 20.00 
uur en de kerk is open vanaf 
19.30 uur. De toegang is zoals 
altijd vrij.

Organist Jouke van der Veer jubileert 

WIJDEMEREN - Stichting Kunst-
bezit heeft een foto van Tom 
Baetsen uit Nederhorst den 
Berg aangekocht. Die hangt 
momenteel in de hal van het 
gemeentehuis in de wacht-
hoek bij de balie Burgerzaken. 
Op vrijdag 16 maart jl. is de 
foto offi  cieel aan Ingrid Jan-
sen, voorzitter van de Stichting 
Kunstbezit overgedragen.

Tom Baetsen houdt zich onder 
de naam Xlix Fotografi e bezig 
met de scheppende kant van de 
fotografi e. Hierbij schuwt Baet-
sen het niet om te manipuleren, 
te ensceneren of uit te lokken. 
Baetsen vindt deze werkwijze 
vergelijkbaar met hetgeen kun-
stenaars als Carel Willink, René 
Magritte of Edward Hopper in 
de schilderkunst op het doek 
vastleggen. 

Our man in Ankeveen 
De foto ‘Our Man in Anke-
veen’ is afk omstig uit zijn Film 
Noir-project, een hommage 
aan de naoorlogse fi lm. We 
hebben het hier over de typi-
sche stijl van dit genre, mede 
door de duistere, dreigende, 
sombere of melancholieke sfeer 
ondersteund door spaarzaam 
en hard licht met diepe en 
scherp afgetekende schaduwen. 
Uit deze periode stamt ook de 
fi lm ‘Our Man in Havana’ naar 
het gelijknamige boek van Gra-
ham Greene. 

Baetsen wil met deze foto een 
nachtelijke sfeer uitademen, 
door het tegenlicht en de mist 
een cliffh  anger voor naderend 
onheil. Met dit in gedachten 
valt als locatie voor de foto het 
oog op het Stichts End, tegen-

over de Stichtse Kade. Voor de 
onheilspellende fi guur krijgt 
Baetsen de welwillende me-
dewerking van acteur Gust-
avo Ruben Valenzuela. Omdat 
het moment van de opname 
onmogelijk te plannen valt is 
Gustavo apart in de studio ge-

fotografeerd om hem later in de 
achtergrond te monteren. 

Film Noir
De gehele Film Noir- fotoserie 
van Baetsen mag zich verheu-
gen in veel aandacht en waar-
dering, waaronder een ‘Gold 

Tom Baetsen ‘Our Man in Ankeveen’ 
 

Award’ in de Prix de la Photo-
graphie de Paris 2016. In maart 
2018 stond Baetsen genomi-
neerd voor de prestigieuze PIA 
d’Or talent-Award. Zie ook: 
fotograaf Tom Baetsen: www. 
xlix.nl; Stichting Kunstbezit 
’s-Graveland: https://www.
kunstwijdemeren.nl

KORTENHOEF- Kunst aan de 
Dijk is door een legaat in staat 
gesteld om ieder jaar een jon-
ge talentvolle musicus of beel-
dend kunstenaar aan te moedi-
gen en te ondersteunen. Naast 
een geldbedrag waarmee het 
jonge talent zijn of haar verde-
re studie mag bekostigen, kan 
het publiek genieten van een 
expositie of een concert. Dit 
jaar is de winnaar van de Kunst 
aan de Dijk Prijs voor Jong Ta-
lent de pianist, organist en ar-
rangeur Laurens de Man. 

Op 12 april zal hij in het intie-
me Oude Kerkje in Kortenhoef 
een concert geven, een ode aan 
het publiek. Heel bijzonder is 

dat hij dan ook met Bach het 
orgel in Het Oude Kerkje tot 
leven zal brengen. Laurens de 
Man werd geboren op 1 januari 
1993 en groeide op in Rosma-
len. Hoewel zijn beide ouders 
geen instrument spelen, ging 
zijn hart al vroeg uit naar de 
piano en kreeg hij vanaf zijn 
zesde jaar les. Vanaf zijn elfde 
jaar begon zijn liefde voor het 
orgel. “Een orgel is een soort 
karakter dat je ontmoet, een 
persoon bijna” zegt Laurens de 
Man over zijn fascinatie voor 
dit instrument. 
Laurens de Man studeerde aan 
het Conservatorium in Am-
sterdam waar hij in 2016 cum 
laude zijn masterdiploma orgel 

behaalde. Voor zijn masterdi-
ploma piano in 2017 kreeg hij 
het predicaat ‘uitmuntend’. In-
middels studeert hij verder in 
Berlijn. 
Intens, gedreven, talentvol zijn 
inderdaad van toepassing op 
deze jonge musicus. Voor het 
concert op 12 april zal hij wor-
den begeleid door een strijk-
kwartet. Het publiek zal getrak-
teerd worden op een prachtig 
programma. 

Kaartverkoop 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.kunstaandedijk.nl of via 
de vaste voorverkoopadres-
sen: Wijnkoperij en Slijterij De 
Meenthof in Kortenhoef en Li-

bris Boekhandel Voorhoeve in 
Hilversum. 
Entree € 21. Donateurs van 
Kunst aan de Dijk Kortenhoef 
betalen t/m 5 april € 7,50 en 
daarna: € 17. Het Oude Kerkje 
is open vanaf 19:30 uur. Er is 
vrije zitplaatskeuze.

Kunst aan de Dijk

Laurens de Man Jong Talent

links Tom Baetsen en rechts 
Ingrid Jansen

Leren bridgen? In september 
start op maandagavond een be-
ginnerscursus in de Bergplaats, 
Ned. den Berg, met gekwalifi -
ceerde docent van de Bridge-
bond. Inl.  0620514045.

Kort nieuws
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Dammerweg 21, Nederhorst den Berg

Op een werkelijk unieke locatie rechtstr. aan de Spiegelplas 
ligt dit goed onderh. romantische vrijst. woonhuis met 
fraai aangelegde tuin, terras aan het water, aanlegsteiger en 
botenhuis. Woonopp. 127 m2, perceelsopp. 486 m2. Master 
bedroom annex badkamer op de b.g.g. 

Vraagprijs € 645.000 k.k. 

NIEUW

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

Ondernemers

Lindelaan 101 

1231 CK  Loosdrecht 

T 035 – 582 42 81 

E info@vuister.com 

I www.vuister.com 

 

Lindelaan 101-d 

1231 CK  Loosdrecht 

T 035 – 646 12 12 

E info@futurum-groep.nl 

I www.futurum-groep.nl 

Begin 2009 startte Pascal Vuis-
ter zijn eigen NVM-Makelaars-
kantoor in Loosdrecht. Nu, bij-
na 10 jaar later, is zijn kantoor 
behoorlijk gegroeid. Naast de 
recente verhuizing naar een 
nieuwe locatie aan de Linde-
laan en de versterking met 2 
medewerkers, kan hij nu ook 
zijn dienstverlening uitbreiden 
met verzekerings- en hypo-
theekadvies van de Futurum 
Groep. De perfecte samenwer-
king in Loosdrecht.

Vuister Makelaardij
Vuister is al bijna 25 jaar werk-
zaam in de woningmakelaardij 
en inmiddels alom bekend als 
een klantgerichte en integere 
makelaar binnen de Gooise 
Makelaardij. “Natuurlijk stapte 
ik op een moeilijk moment in 
de markt. Spijt heb ik daar ze-
ker niet van.” Ondanks enige 
onzekerheid in de afgelopen 
jaren, waagde hij zich aan een 
volgende stap. “De concurren-
tie is groot, maar door onder 
andere mijn gedegen manier 
van werken weten veel mensen 
mij te vinden en maak ik het 
onderscheid door mijn (juri-
disch) correcte afwikkeling van 
zaken.” Vuister hoort vanuit de 
markt ook veel positieve signa-
len over zijn deskundigheid als 
taxateur. Als lid van een lande-
lijk taxateurspanel heeft  hij zich 
alle nieuwe normen van het 
NWWI- taxatierapport mees-
ter gemaakt. Dit Nederlands 
Woning Waarde Instituut geldt 
als landelijk keurmerk voor 
taxateurs en vormde de basis 
voor een nieuw en uitgebreid 
taxatierapport woonruimte per 
1 april dit jaar. Dit rapport dat 
als standaard geldt voor on-
der andere de fi nanciering van 
woningen, heeft  voor hem dan 
ook geen geheimen.

Centraal
Met de vestiging in Loosdrecht 
heeft  Vuister Makelaardij een 
centrale ligging. Naast de ker-
nen van Wijdemeren, reikt 

Samenwerking Vuister Make-
laardij en Futurum Groep

zijn primaire werkgebied via 
Hilversum tot Bussum naar 
Hollandsche Rading. Echter 
ook daarbuiten is het kantoor 
vaak actief bij taxaties en de 
begeleiding bij aan- of ver-
koop van woningen. Vuister 
zelf is een gecertifi ceerd Re-
gister Makelaar-Taxateur en 
voor zijn opdrachtgevers vaak 
het eerste aanspreekpunt. Met 
zijn collega’s Nancy de Vries als 
commerciële binnendienst en 
Sander van der Vliet als Assis-
tent Register Makelaar staan zij 
graag voor u klaar. “Wij leveren 
ouderwetse kwaliteit, maar met 
hedendaagse effi  ciency. Profes-
sionaliteit maar zeker persoon-
lijk advies staan bij ons hoog in 
het vaandel.”

Futurum Groep
Jarenlang is Ed Moons een 
begrip in Loosdrecht en om-
streken als het gaat om ver-
zekeringen en hypotheken. 
Bekend om onder andere de 
muziekpolissen is de Futurum 
Groep er inmiddels in ge-
slaagd een gedegen assuran-
tie- en hypotheekintermediair 
te zijn binnen de branche. Het 
mag gezegd worden dat het 
knap is hoe Futurum Groep 
zo lang met twee man gerund 
kon worden. Afgelopen janua-
ri is daarom ook hier gekozen 
voor versterking met 2 nieuwe 
medewerkers in zowel de bin-
nen- als de buitendienst, zodat 
de klanten alle aandacht en 
zorg kunnen verwachten die 
gewenst is.

En zoals het onstuimige weer 
de afgelopen maanden is langs 
geraasd, is het bij de Futurum 
Groep een onstuimige periode 
geweest. Ondanks deze enorme 
drukte door de verhuizing van-
af het oude adres aan de Zodde, 
het omzetten van de systemen 
en het wegwijs maken van 

nieuwe collega’s, heeft  Futurum 
Groep alle vertrouwen in de 
toekomst. Na de storm is er 
vaak weer helder zicht op kan-
sen en liggen er nieuwe moge-
lijkheden in het vooruitzicht. 
“Wij zien onze huidige en nieu-
we relaties graag bij ons op het 
nieuwe kantoor.”

Alle kennis in huis
Door de groei van beide teams 
en de samenwerking van Fu-
turum Groep met Vuister Ma-
kelaardij op de gezamenlijke 
locatie aan de Lindelaan ver-
wachten zij een verdere stap 
vooruit. Het team van Futurum 
Groep biedt u nu 4 ervaren 
adviseurs op het gebied van 
verzekeringen en hypotheken 
op de particuliere én zakelij-
ke markt. Bij beide makelaars 
van Vuister Makelaardij kunt 
u terecht voor alle vragen over 
het kopen of verkopen van een 
woning. Hiermee hebben de 
kantoren veel kennis van zaken 
en kunnen zij elkaar prima on-
dersteunen. Het gemak van alle 
deskundigheid onder één dak. 

Kennismaking
In verband met de Landelijke 
NVM Open Huizen Dag op 
zaterdag 7 april a.s. zijn beide 
kantoren geopend van 10.00 – 
16.00 uur! Loop binnen voor 
een kennismaking of een vrij-
blijvend (fi nancieel) advies van 
één van de makelaars en/of fi -
nancieel adviseurs! Maar ook 
voor een kop koffi  e blijft  u van 
harte welkom…

Vuister Makelaardij
Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
Telefoon: 035 – 582 42 81

Futurum Groep
Lindelaan 101-D
1231 CK Loosdrecht
Telefoon: 035 – 646 12 12
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Boeken Door: Karin van Hoorn en Niels van der Horst

WIJDEMEREN - Er wonen veel 
boekenschrijvers in Wijdeme-
ren. Etienne, van kantoorboek-
handel CW 76, in Kortenhoef, 
heeft een lijst van zo’n twintig 
namen samengesteld. Waar-
om schrijven ze, en waarom 
moeten wij die boeken lezen? 
Weekblad Wijdemeren gaat op 
zoek naar een antwoord op die 
vragen. Startpunt: boekhandel 
CW ’76, Meenthof, Kortenhoef: 
Etienne van den Boogaard. 

In het piepkleine, bomvolle 
kantoortje van de piepkleine, 
bomvolle kantoorboekhandel 
in Kortenhoef toont Etienne 
me de stapels boeken van Wij-
demeerse (of ietsje daarbuiten) 
auteurs. Met extra aandacht 
voor ‘Jubelientje en de hoed 
van oma Blootje’, een geestig 
boek van Hans Hagen en Philip 
Hopman. “Kijk”, zegt ze, verle-
gen maar trots, “Kijk”. Ergens in 
het verhaal staat de zin: “Ik heb 
mooi briefpapier gekocht bij 
Etienne van de boekwinkel.” Ze 
is vereeuwigd. Haar naam staat 
gedrukt in een boek.  

Boeketten
In een vorig leven was Etienne 
wat ze altijd al wilde worden: 
bloembindster. Met veel plezier 
werkte ze in een bloemenzaak 
in Weesp en creëerde de mooi-
ste boeketten. Maar ja, ook 

haar levenspad kent kronkels 
en hobbels. Op een gegeven 
moment liep de bloemenweg 
dood. Etienne moest een an-
dere weg vinden. “Even een pas 
op de plaats”, dacht ze, “rustig 
kijken welke weg ik nu zal ne-
men”. Lang duurde dat denken 
niet, want een vriendin van een 
vriend van een collega van een 
neef van een broer van een tan-
te, kwam langs en riep heel hard: 
´Help´. Of Etienne alsjeblieft  
twee weken in de souvenirshop 
in een hotel in Badhoevedorp 
wilde staan. Twee weekjes, toe, 
alsjeblieft , please? Dus stond 
Etienne tussen de roodwitblau-
we tulpen, het Delft sblauwe 
aardewerk, de oranje klompen 
en de Van Goghtheedoeken en 
verkocht dat allemaal aan Chi-
nezen, Japanners, Amerikanen 
en steenrijke Russen. “Ik deed 
een spoedcursus Engels en geld 
wisselen. En meer! Het was 
voor mij een sport om de toe-
risten aan het lachen te maken. 
Een klomp inpakken kan ieder-
een, maar ik wilde iets extra’s! 
Wat is er nou leuker dan de hele 
wereld aan je toonbank in hun 
eigen taal te begroeten?” En zo 
leerde Etienne ´Dank u wel´ 
zeggen in het Chinees, ´Goe-
demorgen´ in het Japans, en ̀ Ik 
versta u niet´ in het Russisch. 
´Njet ponimayu´. Glunderend: 
“Nou, heel vaak haalden ze dan 

rolletjes bankbiljetten tevoor-
schijn en verkocht ik stapels 
t-shirts en onderbroeken, zo 
leuk vonden ze het dat ik een 
woordje Russisch sprak”. De 
twee weken werden een paar 
jaar!

Boeken
De weg van de boeketten liep 
dood, en de weg van de souve-
nirs werd ook een herinnering, 
vooral door de ramp  9/11  in 
New York, en de SARS-uit-
braak. De toeristen bleven 
weg en het werd héél stil in de 
souvenirshop. Het werd ook 
stil rond Etienne en zelfs haar 
optimistische aard dook onder 
de dekens. Maar, mede door 
veel schrijven, afstand nemen 
door het schrijven, door steeds 
positieve trofeeën te vinden en 
ook in haar schrift en te plak-
ken (´mijn boekenplanken 
buigen haast door´), stond ze 
ineens, in 2007, voor de deur 
van Kantoorboekhandel CW 
‘76 in de Meenthof in Korten-
hoef. Er hing een briefj e op de 
deur: ´Collega gezocht´. Ze 
schreef een sollicitatiebrief met 
de hand:  “Ik wil graag komen 
werken, maar niet op zaterdag, 
want dan ben ik Baloe bij de 
scouting”, werd uitgenodigd 
voor een gesprek met Wim 
Hartenberg, de eigenaar en 
werd aangenomen. “Ik ben gek 

op lezen en kwam daarom vaak 
in de winkel. Kende het sfeer-
tje. En nu mocht ik er wèrken. 
Nu kreeg ik de sleutel! Ik vond 
het geweldig. Dat je tussen de 
mensen bent, dat je ergens bij 
hoort!”

KUDQ
Nu is Etienne niet meer weg 
te denken uit CW76. Ze weet 
welke boeken ze voor Wijde-
meerders moet aanschaff en, ze 
kent zo langzamerhand haar 
klanten, ze weet dat die en die 
meiden gek zijn op Mel Wallis 
de Vries, dat illustratrice Re-
becca Dautremer geliefd is, en 
ze kent bijna alle schrijvers uit 
Wijdemeren. Vraagt ook haast 
altijd om gesigneerde exem-
plaren voor in de winkel: “Een 

Boeketten en boeken

gesigneerd boek heeft  toch iets 
extra’s”.  Zo heeft  ze op verzoek 
van Yvonne Sikking, voor de 
KEN UW DORPquiz 2017 een 
hele stapel boeken in de etala-
ge gestapeld van Wijdemeerse 
auteurs.
Johanna Kessler, ’s-Graveland, 
die later in WW uitgebreid aan 
het woord zal komen, heeft  met 
haar boek ´We Love Books´ 
een tijdsbeeld geschapen: de 
boekenkast. Hoe lang blijft  de 
boekenkast nog in onze woon-
kamers? Etienne helpt mee 
met aandacht voor de Wijde-
meerse auteurs in de komende 
periode. En wie weet, hebben 
we ooit nog een Etienne van 
den Boogaard, gesigneerd, in 
de boekenkast. Al van kinds 
af aan schrijft  Etienne immers 
op wat ze meemaakt. Grappige 
ervaringen. Verdrietige zaken. 
Steekwoorden. Korte zinnen. 
’Engelsman met postzegel’. 
“Achter zo’n zinnetje zit een 
verhaal dat ik niet wil vergeten. 
Nee, ik ga geen boek schrijven.” 
Ze zegt het gedecideerd, maar 
zien we daar toch een zweem 
van twijfel? We zijn gewaar-
schuwd!

ANKEVEEN– Afgelopen zon-
dag was er weer een gezellige 
jamsessie in De Drie Dorpen. 
De zogeheten D3D Jam kent 
een mix van jonge en oude 
bezoekers en meer en minder 
getalenteerde muzikanten. Or-
ganisatoren Stok van den Burg 
en Henk van der Meij vertel-
den over het ontstaan en een 
vorige maand geïntroduceerd 
nieuwtje.

“Henk is de zoon van de uit-
bater van De Drie Dorpen,” 
zegt Stok, “en ik ben weer een 
vriend van Henk. Hij heeft  mij 
op een gegeven moment mu-
ziekles gegeven. Henk heeft  op 
het Conservatorium gezeten”. 
Henk knikt “Klopt. Van oor-
sprong ben ik toetsenist maar 
drums, bas en gitaar lukt ook 
nog wel.” Later hebben ze met 
onder andere drie politieagen-
ten uit Amsterdam een band 
geformeerd. “Daar zat ook nog 
een autohandelaar in en zelf 
ben ik brandweerman”, vertelt 
Stok. “Henk was het muzikale 
brein. We heetten Witness.” In-

middels bestaat de groep niet 
meer. “Eentje is geëmigreerd, 
een ander wilde liever paard-
rijden,” zegt Stok met een lich-
te grijns. Daarna zijn Stok en 
Henk gestart met de jam in De 
Drie Dorpen.”

Jong en oud
“Henk Ravenhorst had een 
jam in Hilversum die later naar 
Ottenhome verhuisde. Wij be-
dachten toen om er hier eentje 
te beginnen. Het vulde elkaar 
ook aan”, aldus Stok. Henk ver-
telt dat ze eerst de vrijdagavond 
hadden gekozen. Aangezien 
veel artiesten dan optre-
den, zijn ze later over-
gegaan naar de zondag. 
D3D Jam richt zich op 
alle leeft ijden. “Voor de 
jeugd wordt niet al te veel 
georganiseerd en hier 
kan je bijvoorbeeld met 
je kind muziek komen 
maken. Hoe leuk is dat! 
Iedereen krijgt een kans 
en je hoeft  niet meteen 
heel goed te zijn, “ klinkt 
het enthousiast uit Stoks 

mond. “Ja, en de betere muzi-
kanten trekken het niveau van 
de mindere ook omhoog. Je 
leert natuurlijk wel van het spe-
len met ervaren muzikanten”, 
vult Henk aan.

Zwaailichten
Zoals elke zondag worden er 
veel klassiekers en evergreens 
gespeeld. Th e Stones, Th e 
Doobie Brothers en ga zo maar 
door, zijn ook hier populair. 
“Maar,” zegt Henk, “we wilden 
de mensen wel weer wat meer 
uitdagen. We zagen dat er af 
en toe de neiging ontstond om 

alleen nog maar de bekende 
hits met elkaar te spelen. Daar 
is natuurlijk helemaal niets 
mis mee en dat blijven we ook 
doen maar we wilden ook het 
echte improviserende jammen 
behouden. Daarom hebben we 
bedacht om een paar keer per 
sessie twee rode zwaailichten 
aan te zetten, waarna degenen 
op het podium meteen over 
moeten gaan tot het jammen. 
Dus stoppen met je nummer 
en improviseer maar. Vorige 
maand deden we dit voor het 
eerst, en dat leverde wel zeer 
grappige momenten op. Erg 
leuk!”
Info: www.dedriedorpen.nl

De Drie Dorpse jamsessie

Vroege Vogeltocht 
Ooit een ooievaar zien klep-
peren? Een goudhaantje ge-
zien? Of een vliegende bit-
terbal? Of een boomgans? 
Kom dan op zondag 8 april 
om 10.00 uur, naar landgoed 
Gooilust, Zuidereinde 49 te ’s 
Graveland, voor onze vroege 
vogeltocht. De Vroege Vogel-
tocht wordt georganiseerd 
door het IVN (instituut voor 
natuur- en milieueducatie) 
en is bedoeld voor kinderen 
in de leeft ijd van 8 tot 12 jaar. 
Geef je op via  jeugd.ivn-
gooi@gmail.com. Deelname 
kost € 3,00 per kind. Ouders 
zijn ook welkom en mogen 
gratis mee.
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Gratis beweegweek
voor 60-plussers! 

NEDERHORST DEN BERG

Datum Tijd Activiteit

16 april 20:30-21:30 Pilates, Sportlokaal, Reeweg 12-3,   
18 april 10:00-11:00 Yvonne van Schaik, (0294) 25 44 90.
20 april 09:00-10:00
21 april 10:30-11:30

16 t/m 20 april 08:30-13:00 Slenderen of Fitness, Sanny’s Sports,  
  Meerhoekweg 10, (06) 51 85 28 27.

18 april 20:00-22:00 Badminton, De Blijkklappers,    
  Sporthal De Blijk, Blijklaan 3, 
  Hanne Cozijn, (0294) 25 44 92.

18 april 10.30-11.30 Senior Fit, Sportlokaal, Reeweg 12-3,   
  Yvonne van Schaik, (0294) 25 44 90.

18 april 20:00-21:00 Yin Yoga,  Sportlokaal, Reeweg 12-3,   
  Yvonne van Schaik, (0294) 25 44 90.

19 april 14:00-14:30 Bewegen voor Ouderen, 
  Therapie Practicum, De Bergplaats,  
  Martie Hansen, (0294) 25 38 38.

KORTENHOEF 

Datum Tijd Activiteit

16 april 19:30-20:30 Basis conditieopbouw, St. Buro  
  Sport, Sporthal de Fuik (zij-ingang),  
  Zuidsingel 60. Aanmelden via: 
  info@stichtingburosport.nl 

16 t/m 21 april 08:30-12:00 Slenderen, Slender You, Meenthof 1,
  Marja van Wagensveld (035) 65 66 113.

16  en 17 april 13.30-14.30 Seniorenfi tness, Fysio Inovum, 
17  en 19 april 09:00-10:00 Fysiotherapieruimte Veenstaete, 
19 april 13:30-14:40 Oudergaarde 1, 
  Johanna Schuurman, (035) 58 88 492.

18 april 08.45-09.45 Pilates, Fysio Inovum,
 10.00-11.00 Fysiotherapieruimte Veenstaete, 
  Oudergaarde 1, 
  Johanna Schuurman, (035) 58 88 492.
’S-GRAVELAND

Datum Tijd Activiteit

17 en 19 april 09:15 Sportief lopen, Zorg voor Bewegen,  
  Parkeerplaats Bezoekerscentrum 
  Natuurmonumenten, 
  Susanne Renkema, (06) 25 30 82 01.

17 april 11:00-12:00 Tennisfi t voor 60+, TV Westerveld,  
  Kininelaantje 2, Fleur Bollebakker,  
  f.bollebakker@houseoftennis.nl.

Van 16 t/m 22 april vindt voor de derde keer de 60+ Beweegweek 

plaats in Wijdemeren. U kan tijdens deze week gratis deelnemen aan 

50 beweegmomenten. Kies ook een beweegactiviteit, meldt u aan 

en kom vrijblijvend kennismaken! Ook de activiteiten in Loosdrecht 

bekijken? Het gehele overzicht is te vinden op www.teamsportser-

vice.nl/gooi (onder het kopje ‘Voor Jou’, ’60-plussers’).  

Electro World Van Melsen stopt
Het zal stiller worden bij het 
winkelcentrum op de Nootweg 
in Loosdrecht. Per 1 juli sluit 
Electro World Van Melsen BV 
na 50 jaar zijn deuren.  Ellen en 
Eric van Melsen hebben lang 
gepiekerd, alle voors en tegen 
elkaar afgewogen. En toen be-
sloten om hun speciaalzaak in 
elektronica en witgoed defi ni-
tief te sluiten. 

“Enerzijds is het voor ons te-
leurstellend, omdat we dit jaar 
het gouden jubileum zouden 
vieren, anderzijds zijn we toe 
aan een nieuwe uitdaging” ver-
telt Ellen. “Het is mooi geweest” 
voegt Eric eraan toe “we hebben 
een mijlpaal bereikt.” Verwacht 
van deze tweede generatie Van 
Melsens geen klaagverhaal, 
ze leggen zich neer bij een ge-
wijzigd consumentengedrag. 
Topservice naar je klanten toe, 
vraagt een prijs, maar die com-
binatie met een streven naar 
hoge kwaliteit kwam blijkbaar 
steeds minder in zwang. Wat 
Ellen, Eric en zoon Jasper gaan 

doen, hebben ze nog niet vast-
gesteld. Wel dat ze de klanten 
de laatste drie maanden nog 
optimaal willen bedienen. 
Vanaf deze week zijn er hoge 
kortingen op beeld en geluid, 
computers, huishoudelijke 
apparatuur, keuken- en in-
bouwapparaten, bij Van Melsen 
is er een groot aanbod van goe-
de merken. De kortingen kun-
nen oplopen tot 70%!
Bovendien zijn er twee bedrij-
ven waar u terecht kunt voor de 
bekende service na 1 juli. Dat 
zijn Witgoedspecialist Hildam, 
Koningsstraat te Hilversum 

(alleen witgoed) en bij Electron 
Maarssen voor alle producten 
die Van Melsen ook heeft . 
Ellen van Melsen glimlacht: 
“Ach, het is een afsluiting van 
een periode. We doen even 
kalm aan en gaan dan op zoek 
naar iets nieuws.” Tot slot Eric: 
“Ik heb hier heel lang gewerkt, 
het was een deel van mijn leven. 
Nu gaan we op weg naar een 
nieuw doel.”

Electro World Van Melsen BV; 
Nootweg 20; 1231CV Loos-
drecht; Tel: 035-5823711; info@
electroworldvanmelsen.nl

Ondernemers

Hildam is al vanaf 1968 geauto-
riseerd Miele Dealer. Het bedrijf 
is gespecialiseerd in Verkoop, 
Reparatie, Inbouw, Installatie 
en Onderdelen. Zij verzorgen 
voor u het plaatsen, aansluiten 
en eventuele inbouw van prak-
tisch alle witgoedapparaten. 
Door hun jarenlange ervaring 
en specialisatie bieden zij u een 
totaaloplossing tegen een con-
currerende prijs. 

Naast Miele is Hildam ook dea-
ler van Bosch, AEG, Liebherr, 
Quooker en Siemens. Van deze 
merken kunnen zij u ook van 
alles voorzien. Daarnaast kun-
nen zij u, door onze aansluiting 
bij de Witgoedspecialist, voor-
zien van alle andere merken 
waar u interesse in heeft . Voor 

hulp bij storingen, reparaties, 
onderdelen, service of verkoop 
heten zij u graag welkom in de 
showroom op de Koningsstraat 
19, 1211 NJ in Hilversum, bel-
len kan op: 035-6248457 of be-
zoek de website www.hildam.
nl. Graag tot ziens bij Hildam.

Witgoedspecialist Hildam zet 
service Van Melsen voort

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

DOORNENBAL & DE ROOIJ  viert zijn 60-jarig bestaan!                 

ACTIE   *   STIGA SMT 226   *   MULTI-TOOL  5-in-1

www.doornenbal-derooij.nl   **   Rijksstraatweg 39-41   Nieuwersluis   T. 0294-23 12 90

Landbouwmechanisatiebedrijf
Constructie
Tuin- en Parkmachines
Zaag- en werkkleding
VA keuringsbedrijf
Verkooppunt Aspen

van €299,- 
in actie voor €269,-

 voor ons 60-jarig bestaan 
nog eens extra

€60,- korting! 
u betaalt dus maar €209,-

geldig zolang de voorraad strekt 
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Sport

ANKEVEEN - Vanaf het seizoen 
2018-2019 wordt ASV ’65 in 
het geheel een zaterdagvereni-
ging. 

Het bestuur heeft  deze beslis-
sing genomen aangezien de 
huidige JO19 de stap gaat zet-
ten naar de senioren, de jon-
gens hebben te kennen gegeven 
op zaterdag te willen blijven 

spelen. Dit team zou met de 
steun van enkele huidige zon-
dagspelers en wellicht enkele 
spelers uit de regio het eerste 
elft al kunnen gaan vormen. De 
huidige zaterdag-2 zou ook zo 
nodig incidenteel wat aanvul-
ling kunnen geven. Het bestuur 
hoopt dat ook meer spelers en 
oud-spelers vanuit Wijdemeren 
e.o. de weg weer naar ASV ‘65 

zullen gaan vinden. Wellicht is 
er straks wel een derde elft al op 
de zaterdag te formeren. Ook 
met het oog op de vrijwilligers 
en de gehele organisatie m.b.t. 
de kantinebeheer is het beter 
om alles op één dag te con-
centreren. Het moet weer een 
ouderwetse gezellige zaterdag 
worden, waarbij ook de jeugd 
na hun wedstrijdjes kunnen 

blijven kijken naar het vlaggen-
schip. Tevens zijn er dan weer 
meer derby’s te aanschouwen 
in de vierde klasse zaterdag.
 
Youssef Bouali blijft 
hoofdtrainer
Het bestuur heeft  het contract 
met Youssef Bouali met één 
seizoen verlengd. Bouali heeft  
er drie en een half jaar opzitten 

als hoofdtrainer. Bouali liep in 
het seizoen 2015/2016 op het 
doelsaldo de promotie naar de 
derde klasse zondag mis. Mo-
menteel staat het eerste elft al 
onderaan. Het vertrouwen is er 
nog steeds vanuit het bestuur 
dat degradatie dit seizoen voor-
komen gaat worden.  Bouali 
die momenteel ook al de JO19 
onder zijn hoede heeft , krijgt 
de kans de zaterdagtak verder 
te laten ontwikkelen, hetgeen 
voor hem weer een frisse en 
prima uitdaging is.

Voetballen in Ankeveen

ASV ‘65 wordt een zaterdagvereniging

NEDERHORST DEN BERG- Afge-
lopen zaterdag was de fi nale 
3-4 kamp in Leersum voor de 
turnmeisjes van AGV. Van hein-
de en ver, later weg voor een 
weekendje weg, de ouders met 
kinderen hadden er alles voor 
over om aan deze fi nale mee 
te doen. En dat was zeker niet 
zonder resultaat.

In de ochtend was Neder-
horst-1 aan de beurt met de 
3-kamp 6-8 jarigen. De dame-
tjes werden uiteindelijk 7e. Het 
verschil met een podiumplaats 
was maar 0.81 pt. Dus hoe 
spannend was dit uiteindelijk 
en meiden wees trots op jullie 
zelf, jullie deden het prima.
In de middag was er voor de 
6-8 jarigen de 4-kamp. Manon, 

Senna, Babette (geblesseerd), 
Sophie, Sabine en Dania wer-
den de kampioen van dit jaar. 
Hoe gaaf en onverwacht was 
dit!

En om de dag helemaal goed af 
te sluiten, mochten de meisjes 
9-11 jaar 4- kamp plaatsnemen 
op plaats 3, gelukkig was Anouk 
weer beter en Evelien was nog 
niet topfi t, maar ze was er wel. 
De juff en gingen echt glunde-
rend van de wedstrijdvloer af 
en zijn beretrots op iedereen. 
Ook een pluim voor alle ouders 
en Tiny en Annet voor de jure-
ring. Nu weer aan de bak voor 
de onderlinge wedstrijd op 23 
mei, dus zet het in uw agenda. 
We hopen U dan ook weer te 
zien.

Het vervoer naar de verste 
uitwedstrijd van dit seizoen 
werd tijdens het Paasweekend 
gemaakt met een touringcar 
mogelijk gemaakt door enkele 
sponsoren, waarvoor hartelijk 
dank. Het was op de heenreis 
gezellig, maar opvallend zelfs 
ondanks de nederlaag ook de 
terugreis. 

Nederhorst liep tegen een rui-
me en verdiende 4-0 nederlaag 
aan in Ede tegen de FC Jeugd. 
Na een goed begin en een eer-
ste helft  die in evenwicht was, 
hebben de Bergers het vooral 
na de rust laten liggen. De 0-0 
bij rust gaf de verhouding op 
dat moment juist weer. Na de 
pauze was er veel minder inzet 
daar waar de behendige thuis-

ploeg  juist steeds feller ging 
spelen. Voor een overtreding 
op keeper Oscar Vrijhoef werd 
niet gefl oten en zo kon een spe-
ler van dichtbij voor de 1-0 zor-
gen. Toen het in de 71e minuut 
via een misser in de verdedi-
ging 2-0 werd was het gelopen. 
In blessuretijd werd het nog 
erger en werd de eindstand op-
gevoerd naar een 4-0 nederlaag.

Bekerwedstrijd
Zonder tot groots voetbal te 
komen heeft  Nederhorst -2 
weer een volgende bekerron-
de te goed. DWSV 3 werd met 
6-0 verslagen. Richard Dijkstra 
kopte al na 3 minuten raak en 
vlak voor rust straft e Pim Lam-
me een fout in de verdediging 
af. Jeroen Bouwer zorgde oor 

een onvervalste hattrick. Tus-
sendoor gaf Lars van Wijk uit 
een corner het laatste zetje tot 
een doelpunt.

JO15-1 
JO15-1 speelde thuis zijn be-
kerwedstrijd tegen RKDES uit 
Kudelstaart. Nederhorst had 
de overhand maar kwam toch 
op een 0-1 achterstand na ma-
tig verdedigen. Vlak voor de 
rust een goede een twee tussen 
Dani en Mike Bergman die zo 
voor de 1-1 ruststand zorgde. 
De tweede helft  een nog sterke-
re thuisploeg die via grote man 
van vandaag Mike nog 3 x wist 
te scoren.

Info: nfo www.vvnederhorst.
org of facebook.

Voetballen in Nederhorst 

Verdiende nederlaag in Ede

Turnsters AGV 

Winnen 4-kamp

VR1 is lekker bezig de laatste 
weken. Afgelopen zaterdag 
won het in Naarden van NVC. 
Na rust scoorde Gitta Herman 
twee keer voordat NVC een 
keer het net vond. VR1 is inmid-
dels opgeklommen naar de 7e 
plaats, maar er zit nog meer in.

Senioren
Om niet tijdens de paasdagen 
te hoeven voetballen, speelde 
het 3e midweeks tegen BVV ’31 
met wie het de punten deelden: 
4-4. Op eerste paasdag voetbal-
de het 4e wel. Th uis werd AS’80 

met 7-2 verslagen.

Schoolvoetbal 
Zaterdag jl. stond voornamelijk 
in het teken van het school-
voetbal waarvoor we gastheer 
waren. Met 55 teams, meer dan 
100 wedstrijden, 18 scheids-
rechters, meer dan 10 kanti-
nemedewerkers, vele (groot)
ouders als supporter en heerlijk 
weer was het een prachtige dag. 

Pannakooi 
De accommodatie is weer wat 
fraaier geworden. De vrijwilli-

gers hebben ervoor gezorgd dat 
door de donatie van de Club 
van 100 de aanleg van een pan-
nakooi is gerealiseerd. 

Thriller in Durgerdam
De JO14-3 bleef ondanks een 
4-1 achterstand vol goede 
moed en uiteindelijk won het 
ook nog in de allerlaatste mi-
nuut: 4-5 tegen DRC JO14-1.

MO15-2 wint!
Dat de moed erin houden en je 
best blijven doen, loont, bewijst 
de overwinning van MO15-2 

Voetballen in ’s-Graveland 

Vrouwen-1 wint voor 3e keer

KORTENHOEF- Wegens groot 
succes start OdisGym op don-
derdagmorgen met een twee-
de uur Pilates. 

Monique Dekker, een zeer er-
varen Pilatesdocent, geeft  het 

tweede uur van 10.00 uur tot 
11.00 uur. Pilates wordt gege-
ven in Buro Sport (naast/boven 
sporthal De Fuik, in Korten-
hoef). Pilates is een sport waar-
bij door middel van oefeningen 
de balans van het lijf wordt 

getraind. Hebt u interesse? U 
kunt 2 lessen op proef komen 
sporten. Direct aanmelden kan 
natuurlijk ook. Op www.odis-
gym.nl staat meer informatie. 
Aanmelden kan via: secretari-
sodisgym@gmail.com.  

OdisGym start 2e uur Pilates

afgelopen zaterdag. In Amster-
dam Zuid won het voor het 
eerst in de voorjaarsreeks. Swift  
MO15-1 werd met 0-4 versla-
gen.

JO10-1 3e op paastoernooi 
Winst tegen Valleivogels en 
Olympia, gelijk tegen gastheer 
Brederodes en verlies tegen het 
Amsterdamse Buiksloot heeft  
JO10-1 op Tweede Paasdag in 

Vianen een verdienstelijke 3e 
plaats opgeleverd.
Programma komende weekend
Aanstaande zondag spelen alle 
seniorenteams thuis. Het 2e, 
3e en 4e om 11.00 uur en om 
13.00 uur 35+ dat min of meer 
een voorwedstrijd speelt voor 
de wedstrijd van het 1e. Om 
14.00 uur speelt het 1e thuis 
tegen koploper Allen Weerbaar 
uit Bussum.

Door: Dick Blom, Marc  Degekamp,  Ad van Benschop en Monique Ambagtsheer
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OPEN DAG 

Onderwijs op maat

Persoonlijke aandacht

Kleine klassen

Intensieve studiebegeleiding

Inclusief bijlessen en 
examentrainingen

 

 

 

 

 

ZATERDAG 
14 APRIL
11.00 tot 16.00 uur

Groot in kleinschaligheid

ADVIES OP MAAT?

    BESTE PARTICULIERE SCHOOL VAN NEDERLAND!

MERWEDEWEG 4, BREUKELEN | 0346 - 252 440

KOM LANGS!

NEDERHORST DEN BERG- Voor-
uitdenken en je tegenstander 
te slim af zijn! Dat is de essentie 
van dammen. Het spel wordt 
vaak geassocieerd met ‘vroeger 
en vervlogen dagen.’ Dammen 
wordt daarmee tekortgedaan. 
“Als iets makkelijk lijkt is het 
juist moeilijker om te winnen. 
Het spel tactisch spelen en bin-
nen de regels tot uiterste gaan 
voor de beslissende slag, dat is 
ook dammen.” 

Een geweldige hobby voor jong 
en oud! Aan het woord is Ben 
van der Linden van de Loenen-
se Damvereniging (LDV). De 
Bergse damexpert is al vijfen-
veertig jaar verknocht aan de 
sport en gaat dit seizoen aan de 

leiding in de eerste klasse van 
de damcompetitie in de pro-
vincie Utrecht. Hij is twee keer 
per week actief voor zijn club. 
En in zijn vrije tijd besteedt hij 
graag aandacht aan het minu-
tieus analyseren van winst- of 
verliespartijen.
Het enthousiasme voor dam-
men wil Ben graag op anderen 
overbrengen. Ben start bin-
nenkort met geven van work-
shops op de Bergse basisscho-
len en hij organiseert voor de 
Stichting Nederhorst den Berg 
Actief in de week van het Len-
tespektakel rondom de festivi-
teiten van Koningsdag een leuk 
en laagdrempelig damtoernooi 
op maandagavond 23 april in 
het Spiegelhuys. ‘Iedereen is 
welkom!’
Ben Van der Linden (67) is in 
het dagelijks leven werkzaam 
als zelfstandig ondernemer 
(bouwkundig calculator) en 
hoopt dit jaar op een gemêleerd 
publiek dat zin heeft  in een 
sportief damtoernooi. 
“Door Het Spiegelhuys worden 
leuke prijzen beschikbaar ge-
steld en alles is gericht op een 
gezellige  en laagdrempelige da-
mavond”, vertelt Ben die als or-
ganisator van het vriendschap-
pelijke toernooi alles in goede 

banen zal leiden. 
“De deelnemers worden in 
groepjes van vier verdeeld en 
spelen wedstrijdjes van onge-
veer vijfentwintig minuten per 
partij” zegt Ben enthousiast. 
Om 19.30 heeft  hij alle be-
schikbare damborden van de 
Loenense Damvereniging in 
het Spiegelhuys op de tafels in 
het Spiegelhuys klaargezet voor 
een ‘coole’ damavond. 
Om circa 23.00 uur zal Ben de 
prijsuitreiking verzorgen. Maar 
minstens zo belangrijk is de 
gezellige nazit waar onder het 
genot van een drankje ‘de zet 
van de avond’ nabesproken zal 
worden.  
Maandag 23 april: Damtoer-
nooi voor jong en oud in het 
Spiegelhuys. Aanvang 19.30u. 

Ben vd Linden organiseert 
damtoernooi voor jong en oud 

Sport Door: Mark Hilberts

Een mooie opsteker voor 3 ver-
enigingen in ‘s- Graveland en 
Nederhorst den Berg. Dankzij 
hun achterban komt er dit jaar 
ruim 11.000 extra binnen in de 
clubkas. 

Voetbalclub SV ’s-Graveland 
ontving de grootste bijdrage: 
6851 euro, gevolgd door de 
voetballers van VV Nederhorst 
met 3140 euro en € 1118,- voor 
de Volleybalvereniging Neder-
horst. 
Zij steunen hun vereniging 
door specifi ek voor deze club 
mee te spelen met de Vrien-
denLoterij. De helft  van ieder 
lot waarmee zij meespelen, gaat 
direct naar de clubkas. Naast 
deze drie clubs zijn er in Ne-
derland nog enkele duizenden 
andere clubs en verenigingen 
die via de VriendenLoterij ex-
tra inkomsten genereren voor 
de clubklas. Dit jaar is er in 
totaal ruim 4,8 miljoen euro 
uitgekeerd, 300.000 euro meer 
dan vorig jaar. Steeds meer or-

ganisaties, van voetbalclubs tot 
toneelverenigingen, sluiten zich 
aan bij deze manier van fond-
senwerving. Daarnaast spelen 
deelnemers die meespelen met 
een lot voor hun club steeds 
langer mee. De VriendenLote-
rij is hierdoor een structurele 
fi nancier voor veel organisa-
ties. Clubs en verenigingen die 
nog niet aangesloten zijn, kun-
nen zich aanmelden via: www.
vriendenloterij.nl/clubs. 

Ruim €11.000 
voor Sportclubs 

Telescopische glasbewassing

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E
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KORTENHOEF- Op vrijdag 6 
april bestaat de volleybalver-
eniging van Kortenhoef, ODIS 
Volleybal, alweer 25 jaar. 

Oorspronkelijk in ’s-Graveland 
begonnen, stamt de omni-ver-
eniging met de naam Ons Doel 
Is Sport uit 1930, waar sinds 
1970 ook de mooie sport vol-
leybal werd beoefend. In 1993 is 

het besluit genomen om ODIS 
Volleybal als aparte vereniging 
te laten bestaan. Zodoende 
traint een vaste club elke maan-
dagavond in sporthal de Fuik. 
De kleine maar ambitieuze ver-
eniging biedt zowel competitie 
spelende als recreatief spelende 
leden een thuis. Door de jaren 
heen is er een wisselend leden-
aantal geweest. Op dit moment 

komen 4 seniorenteams uit in 
de derde tot en met eerste klas-
se en speelt meisjes-C in de re-
gionale eerste klasse. Vanuit de 
recreanten spelen twee teams 
maandelijkse regiotoernooien 
in sporthal de Fuik of Almere 
Waterwijk. In de afgelopen tien 
jaar zag de vereniging de jeugd 
eerst fl ink verkleinen, maar de 
laatste twee jaar groeit vooral 

Feest bij 25 jaar ODIS Volleybal

Sport

Nieuws van 
Club 4711
Uitslag len-
te-toernooi bil-
jarten (maan-
dag poule)

26 maart: Mw. D. Giavarra (3 
pt.), M. Zieleman (3 pt.), W. 
Clements (2 pt.), J. van Greu-
ningen (2 pt.)
Uitslag maandtoernooi bil-
jarten. 31 maart: 1. M. Boel-
houwer & J. van Wijnen (22 
pt.), 2. R. Boelhouwer & M. 
v.d. Velden (16 pt.), 3. W. Cle-
ments & R. van Huisstede (12 
pt.), 4. C. Jacobs & M. Verlaan 
4 pt.)
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
29 maart: W. Lam – J. Kloos-
terman 0-2, R. Korteling – T. 
Otten 3-0, M. v.d. Velden – W. 
Clements 2-0, M. Verlaan – P. 
van ‘t Klooster 0-2. Stand aan 
kop: P. van ‘t Klooster 24-38, 
R. Korteling 24-38, M. v.d. 
Velden 24-38, M. Verlaan 23-
34, T. Otten 24-33
Programma
Donderdag 5 april 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, zaterdag 7 april 
16.00 uur: lente-toernooi bil-
jarten, maandag 9 april 19.30 
uur: lente-toernooi biljarten
Openingstijden + contact-
gegevens Vrijdag en zaterdag 
van 15.00 tot 20.30 uur (ook 
voor niet-leden). Overmeer-
seweg 5a Nederhorst den 
Berg, tel. 06.20.40.80.58

de groep jeugd 8 – 12 
jaar. Ook zij spelen 
maandelijks toer-
nooien in Weesp of 
Almere Stedenwijk. 
Bijkomende evene-
menten als Wijde-
meren Beach (een 
samenwerking met 
TV Westerveld en 
SV ’s-Graveland) die 
dit jaar zijn 7e editie 
heeft  en Wijdemeren 

Glow (indoor blacklight vol-
leybaltoernooi) zijn een door-
slaand succes.

Feestje
Om het zilveren jubileum niet 
zomaar voorbij te laten gaan, 
viert ODIS Volleybal op zater-
dag 7 april in Dirks Sportcafé 
vanaf 21:00 uur een feestje. 
Alle (oud) leden, aanhang en 
dorpsgenoten die de club een 
warm hart toedragen zijn van 

KORTENHOEF- Bij de huldiging 
van ‘onze’ Paralympische snow-
boarder Bibian Mentel stal Juli-
an Hendriks de show met zijn 
korte toespraakje. Kippenvel 
bij iedereen. Tijd om eens na-
der kennis te maken met deze 
pittige 11-jarige sporter.

Door: Herman Stuijver

Julian werd geboren met spina 
bifi da, in de volksmond de zgn. 
‘open rug’, een aandoening aan 
de zenuwen die ervoor zorgt 
dat zijn beide voeten in een be-
paalde mate zijn verlamd. Het 
is een progressief ziektebeeld, 
het is dus afwachten hoe hij kan 
functioneren in de toekomst. 
Maar Julian zit niet bij de pak-
ken neer. “Oh, nee, we kijken 
gewoon elk jaar vooruit wat ik 
allemaal wel kan.” En dat is heel 
wat. Drie keer per week zwemt 
hij, onder andere door te trai-
nen bij de Otters met zijn ma-
tje Josh Renkema uit Neder-
horst den Berg. “Ik ben het best 

in borstcrawl, lekker snel door 
het water schieten.” Op zondag 
is hij te vinden in SnowWorld 
in Zoetermeer, waar hij tussen 
9 en 11 uur keer op keer op zijn 
smalle sneeuwplank de berg af 
suist. “Gek genoeg heb ik op 
zo’n board haast geen last van 
mijn voeten. Ik kan er gewoon 
op staan. Dan voel ik me echt 
vrij!” Nou ja, gewoon. Wie Bibi-
an en andere atleten bezig zag, 
weet dat je uiterst gebalanceerd 
moet glijden. “Ik train ook veel 
op het carven. Dan snijd je op 
de kant door de sneeuw. Dan is 
het echt moeilijk om je even-
wicht te houden, want je gaat 
heel snel.”  En het vallen? “Ach, 
dat valt wel mee. Het is sneeuw, 
hè. En we hebben een rugpro-
tector.” Julian is nu bezig met 
z’n 3e seizoen als snowboarder. 

Lieve Bieb
Het is zijn grote droom om over 
acht of 12 jaar mee te doen aan 
de Paralympics, want Bibian is 
zo’n grote voorbeeld. Dat bleek 

ook uit zijn korte speech op het 
Lindeplein. Hij zei daar: ‘Lieve 
Bieb, gewoon 2 gouden medail-
les. Wie had dat 2 maanden ge-
leden gedacht. Ik natuurlijk wel, 
want voor mij ben jij altijd de 
beste. Ik heb van jou geleerd om 
door te zetten en nooit op te ge-
ven. Niets is onmogelijk, dat heb 
jij wel bewezen. Lieve Bieb, ik 
ben enorm trots op je en ik wens 
je het allerbeste. En niet alleen je 
medailles zijn van goud, maar 
ook je hart is van goud’. Woor-
den recht uit het hart, waarbij 

menigeen een traantje moest 
wegpinken. Ook Bibian Mentel 
was aangedaan. 
“Ja, ik heb veel reacties gehad. 
Applaus en veel appjes, echt 
cool.” Julian was voor even een 
landelijke bekendheid, op het 
Journaal, het Jeugdjournaal, 
Hart van Nederland, RTV NH, 
noem maar op. Na de zomerva-
kantie gaat hij naar de HAVO-
VWO op het Comenius Col-
lege. Wie weet komen we deze 
kanjer nog wel eens tegen als 
topsporter. 

harte welkom. Het thema voor 
de avond is Las Vegas  ‘vergeet 
je pokerface niet, en beproef je 
geluk’! Kom in je netste pak, in 
je glitterjurk of als showgirl. De 
mooiste outfi t krijgt een prijs. 
Extra leuk is dat a.s. zaterdag 
Dames-1 met één set winst 
kampioen kan worden, dubbel 
feest dus. Bij Heren-1 en 2 zal 
het de komende wedstrijden 
erom spannen of ze de kopposi-
tie behouden. Wel speelt Heren 
-1 nog op 12 mei voor de nati-
onale beker. Genoeg te doen en 
te beleven dus bij ODIS. 

‘Op een snowboard voel ik me vrij’

NEDERHORST DEN BERG - 
Tweede Paasdag vormde de 
Manege Laanhoeve weer het 
decor voor het jaarlijkse paas-
springen. Uiteraard ging hier 
– onder leiding van de enige 
echte paashaas - eerst het 
paaseieren zoeken voor de 
jongste leden aan vooraf. 

Er waren maar liefst 23 eier-
zoekers. In groepen van vier 
zochten zij – op het paard- alle 
hindernissen en uithoeken van 

de binnenbak af, op zoek naar 
de verstopte eieren. Ieder had 
een begeleidster, die de eieren 
verzamelde. Op het eind van 
de verzameltocht werden de 
eieren bij de paashaas ingele-
verd en ontvingen de kinderen 
een lekkere prijs. Degene die 
het ‘gouden’ ei gevonden had, 
mocht nog een leuke prijs uit-
zoeken. De activiteitencommis-
sie kan weer terugkijken op een 
zeer geslaagde ochtend.
Vervolgens was de ‘bak’ het ter-

rein van de springruiters. Er 
werd gestreden in drie klassen: 
I / II en III.  De 35 deelnemers 
werden onderverdeeld in paar-
den- en ponygroepen. De jury 
bestond uit Anne-Marie van 
Rijn en Els Blom. Bij de 18 deel-
nemers van de klasse-I ontspon 
zich een zeer spannende strijd, 
die uiteindelijk- na barrage- de 
volgende uitslag gaf: 1. Maud 
v/d Marel op Trigger; 2. Rosa-
lie de Mol op Trigger; 3. Yvette 
Treur op Asselina.  In de klas-

se-II (pony’s/paarden) startten 
12 deelnemers met de volgen-
de uitslag 1. Demy Simons op 
Joy; 2. J. P. Luijer op Zebrano; 
3. Emma Vink op Tyrona.  Er 
waren 5 deelnemers in de klas-
se-III (pony’s/paarden): 1. Mart 
Doorn op Tyrona; 2. Maud 
Hartig op Verena. Met dank 
aan het secretariaat en de ring-
meesters: Marti Bergman, Mo-
nique Veldhuijzen, Jolande van 
Akker, Samantha Prinssen, Jan 
Maarten Schuurman, Sander 
Prinssen en Cynthia Koridon.

Paasspringen en eieren zoeken

Volg je voeten 
De jeugdcommissie van S.V. 
’s-Graveland organiseert op 
vrijdag 13 april een Vrien-
den- en Vriendinnendag om 
jongens en meisjes kennis 
te laten maken met de voet-
balsport. Wie al voetbalt kan 
een vriendje/vriendinne-
tje/buurjongen/buurmeisje 
meenemen om samen een 
leuke voetbaldag te beleven. 
Aanmelden: ikdoemee@svs-
graveland.nl. 
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Door: Mark Hilberts en Saskia Luijer

Paaseieren zoeken in de 
achtertuin van het kasteel 
NEDERHORST DEN BERG - Exact 
999 eieren verstopten de vrij-
willigers van de Spotfabriek 
en Kindervakantiewerk in de 
achtertuin van kasteel Neder-
horst. Paaseieren zoeken op 
deze schitterende locatie is een 
unieke traditie in Nederhorst 
den Berg. 

Ruim tweehonderdvijft ig kin-
deren staan zaterdagmorgen 
op het vernieuwde Willie Das 
Plein even voor half tien te 
trappelen van ongeduld voor 
het startsein. Aan enthousias-
me geen gebrek. Dat geldt ook 
voor de inzet van alle vrijwil-
ligers. De broers Glen en Mi-
chael Schuurman zorgen voor 
het geluid. Marijke Overmars 
is voor dag en dauw opgestaan 
om met organisatieteam alle 
voorbereidingen te treff en: “Dit 
jaar hebben we de eieren ver-
stopt in de achtertuin van het 
kasteel. Door snoeiwerkzaam-
heden in de voortuin van het 
kasteel kregen we toestemming 
om de tuin achter het kasteel 
te gebruiken”, vertelt Marijke 

Overmars stralend. “Deze loca-
tie is nog mooier!”
Onder vrolijke begeleiding 
van ‘Paashazen’ Jamie Bos en 
Jip de Boer wordt eerst de 
warming-up verzorgd. ‘Even 
rekken en strekken’, roept het 
duo. Hun enthousiasme werkt 
aanstekelijk. Daarna vertrekt de 
bonte stoet naar het kasteel. 
De kinderen zijn ingedeeld in 
leeft ijdscategorieën. Dat zorgt 
voor een eerlijke verdeling bij 
het zoeken in het veld. Met een 
emmertje, of een leeg verfb lik 
in de hand rennen de kids het 
terrein in waar ze mogen zoe-
ken naar de verstopte eieren. 
Floor (6) heeft  in een mum van 
tijd 5 eieren gevonden en dat 
betekent dat zij daarna andere 
kinderen moet helpen. Dat doet 
ze met volle overgave. Het is 
een prachtig gezicht om zoveel 
plezier bij de kinderen en de 
ouders te zien. “Vroeger deed ik 
hiermee als kind en nu sta ik als 
ouder langs de kant”. Deze tra-
ditie is tijdloos”, zegt een vader 
tegen zijn buurman. Samen kij-
ken ze hoe hun kroost vol over-

tuiging probeert zo snel moge-
lijk eieren te vinden. Wat wel is 
veranderd in de tijd, is de drone 
waarmee fi lmopnamen worden 
gemaakt van de paasfestivitei-
ten. Nog geen twintig minuten 
later zijn alle eieren gevonden. 
De volwassenen hebben onder-
tussen de weg naar het koffi  e-
stalletje achter het kasteel ge-
vonden. Petra Vossepoel, Leny 
Vuurmans en Maxime Broos 
zorgen dat alles hier in goede 
banen wordt geleid. Ze registe-
ren de kinderen die een ‘prijsei’ 
hebben gewonnen. Paaseieren 
zoeken bij kasteel Nederhorst, 
een sfeervollere start van het 
paasweekend kun je nauwelijks 
bedenken. 

Winnaars
De winnaars van het prijs-ei: 
Floor Schut (4 jaar), Félien 
Baaij (4 jaar), Maud Portenge 
(5 jaar), Fedja (8 jaar), Hugo 
(8 jaar), Esrin Versluis (8 jaar), 
Jaylynn de Jong (9 jaar), Janna 
Renssen (9 jaar) en Teun van 
Loenen (10 jaar).

Voordat donderdag 29 maart 
de installatie van de nieuwe 
raad begon, nam burgemees-
ter Freek Ossel de tijd voor een 
offi  cieel moment: het afscheid 
van Arie Brandse. 

De gemeentebode die sinds 
2002 een vertrouwd gezicht 
was bij de commissie- en raads-
vergaderingen gaat met pensi-
oen. Ossel omschreef Brandse 
als capabel, betrouwbaar, loyaal 
en zeer stressbestendig. “Jij blijft  
altijd rustig en regelt het ge-
woon. Je bent een geliefde bode 
waar we enorm op konden leu-
nen” sprak de burgemeester. Hij 
had in Arie’s dossier echt moe-
ten zoeken naar een minpuntje 
en kon er slechts één vinden. 
In 2009 had de ambtenaar in 
Loosdrecht met de dienstauto 
een verkeersovertreding be-
gaan. De boete voor het 8 km 
te hard rijden (€ 31,50) was van 
zijn salaris afgetrokken. Verder 
refereerde Freek Ossel aan de 
vele etentjes samen bij de Chi-
nees waarbij Brandse steevast 
nr. 90 bestelde. Als afscheids-

cadeau kreeg Arie een mooi 
geldbedrag met Ossels speelse 
suggestie om daarvoor nu eens 
met zijn vrouw Lia te gaan di-
neren.

Bode Brandse met 
pensioen


