
WIJDEMEREN- Het Burgerpanel heeft aangegeven dat ‘te hard rij-
den’ de grootste overlast bezorgt in de straten en wijken van de 
vijf dorpen (72%). Tegelijkertijd geven de Wijdemeerders een 7,6
voor de veiligheidsbeleving in hun buurt. Dit zijn slechts enkele 
resultaten uit de enquête die het  bureau Research 2Evolve hield 
onder 527 leden van het Burgerpanel. 
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Tussen 5 februari en 7 maart 
onderzocht men met een 
steekproef via de email de leef-
baarheid, veiligheidsbeleving, 
buurtpreventies, ondermijning, 
preventie diefstal, BOA en de 
aanpak van (on)veiligheid en 
overlast. 66% van de 793 on-
dervraagden reageerde. De 
uitslagen van deze enquête zijn 
relatief, omdat door de onli-
ne-afname een groep ouderen 
erbuiten viel. Bovendien lijkt 
de samenstelling van het Bur-
gerpanel niet het gemiddelde 
van de bevolking, hoewel het 
onderzoek wel voldoet aan de 
standaarden qua spreiding over 
de 5 dorpen, leeft ijden, huis-
houdgrootte en geslacht. 

Leefbaarheid
Driekwart is tevreden over de 
bevolkingssamenstelling van de 
wijk, 56% vindt dat men elkaar 
goed genoeg kent. Bovendien 

zijn er voldoende speelplekken 
en zijn de straten goed verlicht. 
Een minpuntje vindt zes op de 
tien dat er te weinig te doen is 
voor jongeren. De leefb aarheid 
wordt gewaardeerd met een 7,7. 

Ook parkeerproblemen en 
te snel varen, geluid en al-
coholgebruik op het water 
staan hoog op de lijst van 
ergernissen. 

De grootste ergernissen zijn: 
te hard rijden en hondenpoep. 
Bijna alle panelleden (94%) 
hebben hier een beetje of veel 
overlast van. Ook parkeerpro-
blemen en te snel varen, geluid 
en alcoholgebruik op het water 
staan hoog op de lijst van erger-
nissen. 

Veiligheid
Drie op de tien panelleden 

doen ’s avonds niet open, maar 
8 op de 10 lopen geen straatje 
om vanwege onveilige plekken. 
Maar liefst 82% geeft  aan dat 
het gevoel van onveiligheid het 
afgelopen jaar gelijk is gebleven. 
De algemene veiligheidsbele-
ving waardeert men met een 
7,6. De helft  van de bevolking is 
tevreden over de buurtpreven-
tie met Whatsapp, Burgernet en 
Waaks. 

Ondermijning en diefstal
Iets meer dan de helft  denkt dat 
er in hun buurt geen zaken als 
drugshandel, witwaspraktijken, 
heling, illegale prostitutie en 
mensenhandel plaatsvinden. 
Bijna iedereen (90%) wil sig-
nalen van criminele activitei-

ten doorgeven. Om diefstal te 
voorkomen heeft  bijna negen 
op de tien iemand die voor de 
post en dergelijke zorgt tijdens 
de vakantie. Driekwart laat ’s 
avonds het licht branden bij 
afwezigheid en neemt waarde-
volle spullen uit de auto. Ruim 
60% heeft  na een klacht geen 
melding bij een BOA gedaan, 
terwijl een kwart niet eens wist 
dat Wijdemeren Buitengewone 
Opsporings Ambtenaren heeft , 
op een snelle fi ets. De gemeente 
moet qua veiligheid meer doen 
aan woninginbraken, toezicht 
op de openbare ruimte en de 

aanpak van veelplegers, vinden 
de Burgerpanelleden. 

Hoe nu verder
Burgemeester Ossel houdt niet 
van borstklopperij, zegt hij, 
maar uit de cijfers blijkt wel dat 
de inwoners redelijk tevreden 
zijn. “De aanpak van te hard rij-
den moet een prioriteit worden. 

Lees verder op pagina 3

Burgemeester Ossel en wet-
houder De Kloet kent bijna 

iedereen, maar niet de BOA’s 

Te hard rijden 
zorgt voor de 
meeste overlast

UW MITSUBISHI-DEALER 
VOOR DE REGIO

AUTO LANCKER

Auto Lancker
Hogeweyselaan 215
Weesp 
T. 0294 – 416 619
www.autolancker.nl

Te hard rijden 
zorgt voor de 
meeste overlast
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Za. 21 april:  19.00 uur: w&cv.
 W. Balk,
 Wo. 25 april:  09.30 uur: euch.
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus 
 Zo. 22 april:  09.30 uur: euch.
 Liturgiegroep, Maria-Martinus,
 Wo. 25 april:  09.30 uur: w&cv.
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 

 Zo. 22 april:  09.30 uur: euch.
 E. Kaak, W. Balk en Emotions.

 PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 22 april: 10.00 uur: 

 Ds. P.H. van Gilst.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 22 april: 10.00 uur:  
 Ds. C. Groot-Korstanje.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 22 april:  10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 22 april: 09.30 uur:  
 Ds. A. Christ.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 22 april: 11.30 uur:
 Godelieve van Liebergen.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 22 april: 10.00 uur:  
 Br. R. Westerveld.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 22 april:  10.00 uur: 
 Ds. L. Grijsen,
 16.00 uur: Klaas de Vries.

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 18 apr. 20.00 u. Vrijwilligers Autocross info Middenweg 9, NdB.
wo. 18 apr. 20.15 u. Film: ‘Jackie’ Dillewijn, Ankeveen
do. 19 apr. 14.30 u. Start nieuwe Leesclub SCC, Blijklaan 1, NdB.
vr. 20 apr. 19.30 u. ALV IJsclub Nederhorst Blijklaan 5, NdB.
vr. 20 apr. 20.00 u. Concert Cuijpersensemble NH kerk, Noordereind 14, ’s-Gr
21/22 apr. 11.00 u. Kunstenaars in Kortenhoef (KIK) Oude School, Kortenhoe
zat. 21 apr. 19.30 u. Dartstoernooi Sportcafé De Blijk
zat. 21 apr. 20.30 u. OranjePop met lokale artiesten De Fuik, Kortenhoef
zo. 22 apr. 15.30 u. Concert Diamanda en James Jagthuis; Middenwg.88, NdB. 
ma. 23 apr. 19.30 u. Damtoernooi voor jong en oud Spieghelhuys, NdB.
di. 24 apr. 19.30 u. Klaverjastoernooi Sportcafé De Blijk, NdB.
do. 26 apr. 19.30 u. Koningsbingo voor ouderen De Kuijer, NdB. 
do. 26 apr. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeenteraad, Rading 1, Ldr.
vr. 27 apr. 08.00 u. Koningsdag, spelen, muziek, vrijmarkt Rond sporthal De Fuik, K’hoef
vr. 27 apr. 09.00 u. Kindervrijmarkt, braderie, muziek Willie Dasplein, NdB.
vr. 27 apr. 11.00 u. Versierde fi etsenoptocht Willie Dasplein, NdB.
za. 28 apr. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (tot 16.00 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
ma. 30 apr. 13.30 u. KBO Feestmiddag met artiesten Bergplaats, NdB. 
vr. 04 mei 19.00 u. Dodenherdenking Nederhorst OLV Mariakerk, NdB.
vr. 04 mei 19.10 u. Dodenherdenking, stille tocht Smidsbrug, ‘s-Graveland
za. 05 mei 09.00 u. Lentemarkt Ankeveen Marktplein Ankeveen
za. 05 mei 09.00 u. Autocross Horstermeer Voshaart, Middenwg, NdB. 

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 18 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit: 
- TV Magazine met diverse onderwerpen zoals het te water laten 
van boten en schepen. - RegioHub: wandelen met elkaar als thera-
pie voor een gezonder lichaam. - In gesprek met de waarnemend 
burgemeester van Wijdemeren, Freek Ossel. - In Derde Termijn: 
Ruud Bochardt praat met oa Sieta Vermeulen (VVD Wijdemeren) 
waarom vouwen zoveel voorkeurstemmen kregen bij de laatste 
verkiezingen.
 GooiTV is te zien bij Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl 

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 23 t/m vrijdag 27 april 2018 

WAARNEMING, alleen voor SPOEDGEVALLEN:

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen
Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood 
kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends 

afgeven bij de assistente van de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher
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Politiek Door: Herman Stuijver

Te hard rijden zorgt voor meeste overlast

Zoals beloofd heeft De Lokale 
Partij na de verkiezingswinst 
de eerste rondes van de coali-
tiebesprekingen in het open-
baar gedaan. Dat was een 
nieuwe insteek waar velen aan 
moesten wennen. 

Partijen vonden het moeilijk 
om in het openbaar construc-
tief mee te doen. ‘Het leek meer 
op voortzetting van de verkie-
zingscampagne en vergroten 
van de verschillen’, was een re-
actie vanaf de tribune. 
Om vaart in het proces te krij-
gen benoemde De Lokale Par-
tij de heren Dros en Krook als 

formateurs. Zij deden er alles 
aan om de opdracht - het for-
meren van een zo breed moge-
lijke coalitie die recht doet aan 
de verkiezingsuitslag - tot een 
succes te maken.  Nu zij conclu-
deerden dat zo’n resultaat niet 
haalbaar is bedanken wij hen 
voor hun inzet. 
De formateurs zorgden voor 
meer snelheid en inhoud in 
het proces. Al voor de tweede 
openbare bijeenkomst vond 
een vijft al gesprekken plaats. 
De Lokale Partij leverde voor 
die vergadering een breed scala 
aan inhoud voor een raadsak-
koord. Het CDA dat als eerste 

afh aakte volstond met slechts 
zeven steekwoorden. Dorps-
belangen deed hetzelfde, beide 
overigens zonder enige bege-
leidende visie. Nog voordat er 
inhoudelijke discussies plaats-
vonden stapten zij uit het pro-
ces. D66 volgde toen snel. 
De verkiezingswinst van De 
Lokale Partij lijkt voor het CDA 
en Dorpsbelangen geen reden 
dat met bestuurlijke verant-
woordelijkheid te honoreren. 
Wij zagen samenwerking in 
een coalitie met Dorpsbelan-
gen wél zitten. De Lokale Par-
tij blijft  constructief openstaan 
om krachten te bundelen zodat 

we ons sterk kunnen maken 
voor wat de kiezer heeft  aange-
geven. 

De Lokale Partij bedankt formateurs

De Lokale Partij,  Alette 
Zandbergen & Gert Zagt 

De informatiegesprekken on-
der leiding van Staatsraad Jan 
Franssen verlopen in dood-
se stilte. Het ex-raadslid van 
Nederhorst den Berg, ex-Ka-

merlid, ex-burgemeester van 
Zwolle en ex-Commissaris van 
de Koningin van Zuid- Holland 
houdt de deuren goed dicht. 
Toch sijpelen er af en toe wat 

berichten door. 
Vorige week zijn er grote stap-
pen gemaakt in de formatie 
van een coalitie CDA-Dorps-
belangen- VVD-D66 (13 van 

de 19 zetels). In het weekend 
is de concepttekst van het coa-
litieakkoord geschreven. Die is 
afgelopen maandag beoordeeld 
door de betrokken fracties. Aan 

Nieuwe coalitie mogelijk deze week bekend

Vervolg van pagina 1

Dat moet nog beter, hoewel we 
de laatste tijd intensiever con-
troleren, ook op verschillende 
momenten. Ook moeten we 
sneller en beter handhaven” 
vervolgt Freek Ossel. Tevens 
vraagt de ondermijnende cri-

minaliteit om aandacht. 
“Dit is criminaliteit die minder 
goed zichtbaar is en zich moei-
lijk laat vertalen in cijfers maar 
wel invloed heeft  op de veilig-
heid in onze gemeente.” Freek 
Ossel vindt het zorgelijk dat zo 
weinig Wijdemeerders te ma-
ken hebben met de BOA’s. 

Op het gebied van woningin-
braken zet de gemeente ko-
mend jaar in op preventie en 
op burgerparticipatie. Richting 
de jeugd wordt er onder ande-
re samengewerkt met bureau 
Halt. Zij organiseren samen 
met Jeugdpunt 20 lessen op 
de Wijdemeerse basisscholen. 

Ook wordt de samenwerking 
tussen BOA’s en de jeugdwer-
kers verder verstevigd. 
Burgerpanel inzien? Zie: www.
wijdemeren.nl; gemeenteraad, 
ingekomen stukken, enz…

WIJDEMEREN- Goede kans dat 
u volgend jaar een gezamenlijk 
belastingbiljet uit Hilversum en 
Wijdemeren krijgt. 

De gemeenteraad wil de ge-
meentelijke belastingheffi  ng 
voor ozb, afvalstoff en e.d. in 
samenwerking met Stichtse 

Vecht en Weesp beëindigen. 
Het was geen succesverhaal. 
Nu heeft  de gemeente een ver-
kenning gedaan naar nieuwe 
samenwerkingspartners. De 
Belastingsamenwerking Hoog-
heemraadschap Utrecht heeft  
Wijdemeren afgewezen, omdat 
onze dorpen niet liggen in het 

stroomgebied van het water-
schap. Amstelland ziet even-
eens geen voordelen in samen-
werking. Wijdemeren vond zelf 
ook die zes gemeenten niet op-
timaal, gezien de lange besluit-
vormingstijd. 
Hilversum is wel positief over 
een nieuwe belastingsamen-

werking. Het is bovendien han-
dig dat met onze buren een ge-
zamenlijke basisregistratie op 
poten kan worden gezet. Eind 
van het jaar wordt duidelijk 
of Hilversum en Wijdemeren 
voortaan gezamenlijk belasting 
gaan heff en. 
 

Belastingbiljet Hilversum-Wijdemeren? 

NEDERHORST DEN BERG- De 
aanleg van het nieuwe tennis-
complex van de TV Nederhorst 
kan in de knel komen. Door 
problemen met Waternet over 
de watercompensatie in de 
nieuwe woonwijk NederVecht 
is het zelfs mogelijk dat de 
planning niet gehaald wordt. 
Wethouder Betske van Henten 
heeft er vertrouwen in dat de 
partijen er nog op tijd samen 
uitkomen.

Bij de vaststelling van het bouw-

plan NederVecht zijn afspraken 
gemaakt over het afwaterings-
systeem. Er zijn nieuwe wa-
tergangen aangelegd en er zijn 
drainagebuizen geplaatst. Dit 
leek voldoende. Echter op basis 
van veranderde inzichten over 
de klimaatverandering is Wa-
ternet van mening dat er meer 
gedaan moet worden. Er is on-
voldoende oppervlaktewater 
om aan de eisen van de Keur (= 
watervergunning) te voldoen. 
Dat heeft  twee oorzaken: door 
de nieuwbouw van NederVecht 
is er meer verhard oppervlak 

en het afk oppelen van hemel-
water in Overmeer-Zuid. Het 
regenwater van alle verhard op-
pervlak en het afk oppelen moet 
via oppervlaktewater afgevoerd 
worden. Natuurlijk wil iedereen 
wateroverlast voorkomen. 
Aanvullende maatregelen zul-
len fi nanciële consequenties 
hebben die negatief doorwer-
ken op de kosten van het plan. 
En dat kan weer gevolgen heb-
ben voor de planning van de 
bouwer. De wethouder meldt 
echter dat het niet nakomen 
van de planningsafspraken nog 

grotere maatschappelijke en fi -
nanciële gevolgen heeft . 

Planning tenniscomplex Nederhorst onder druk

Griffi  er Debby de Heus en 
interim-voorzitter René Voigt

In de commissie Ruimte en 
Economie van vorige week 
wist Sieta Vermeulen (VVD) te 
melden dat de tennisvereniging 
‘in nood’ is als de planning niet 
gehaald wordt. De bouw zou op 
maandag 16 april starten. Daar-
op antwoordde de wethouder 
dat ze een constructief overleg 
heeft  gehad met Waternet en 
met de tennisvereniging en dat 
ze hoopt er samen uit te komen. 
Concreter kon ze niet zijn. 

het begin van deze week wer-
den de fi nanciën besproken. 
Als alles meezit komen de vier 
partijen op woensdagavond 
voor het laatst bij elkaar. Ook 
zou al min of meer bekend zijn 
wie de vier wethouders worden. 
Verrassend is dat Rosalie van 
Rijn mogelijk de CDA- wet-
houder wordt (en niet Th eo 
Reijn), althans dat beweren di-
verse bronnen. Hoewel daar in-
tern nog niet het laatste woord 
over is gezegd. Daarnaast na-
mens Dorpsbelangen Jan-Jaap 
de Kloet, VVD ‘er Jan Klink 
(nr. 2 op de lijst) en voor D66 
Joost Boermans. Waarschijnlijk 
wordt het nieuwe college op 25 
april geïnstalleerd.
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Kort nieuwsWijdemeertjes 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

LAST VAN KALKNAGELS?
Laat ze dan nu behandelen
voor de zomer begint bij:

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.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
 

 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 

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tuinman voor al uw tuin-
onderhoud oa verticuteren

v.a. €15 p.u. 0610469443

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.

ARENS MAKELAARS NVM
NEDERHORST DEN BERG

AAN- VERKOOP TAXATIES
TELEFOON 0294 - 746 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te koop aangeb. Prachtige
Caravan ,5 x gebruikt als
nieuw info 0358871713

*** nieuw nieuw nieuw ***
Demi’s Hair & Beauty Care

Complete kappersservice 
voor het hele gezin 
bij U thuis. Bel voor 

afspraak. 06-83561376
Demi Souverijn 

GSM en COMPUTERSERVICE
WIJ BIEDEN ABONNEMENTEN

KPN, T-Mobile, Vodafone
Ziggo, Telfort, Tele2 etc

ADVIES/VERKOOP/REPARATIE
Smartphone, PC, Tablets,
onderhoud en accessoires
Koffi  e & thee staan klaar

NOORDEREINDE 9
’s-GRAVELAND

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

WERKRUIMTE GEZOCHT voor 
kunstschilder, max €125pm

svogelezang@gmail.com

Lift consult B.V. in 
Nederhorst den Berg is op
zoek naar een adm. med. 
voor 16-24 p/w. Kijk voor
meer informatie op onze 

www.lift consult.nl. 

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende off erte

Kapster Heleen 0637445476

Binnenkort in City of Wesopa: 
do. 19 apr. fi lm, za. 21 apr. to-
neel, zo. 22 apr. muziek, Weso-
pa Live Muziekpodium, do. 26 
april fi lm, zo. 29 april fi lm. Info: 
www.wesopa.nl   

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.

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.

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 3517  www.opslagVL.nl

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

8,9
604 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Uit liefde voor je voeten

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

VOET-

KLACHTEN?

BEZOEK ONS!

DUREA 5728 H 
€ 189,95

DUREA 6176 H 
€ 189,95

DUREA 9640 K 
€ 199,95

DUREA 7377 E 
€ 149,95

DUREA 7378 G 
€ 169,95

DUREA 7378 H 
€ 169,95
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Gezondheid

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer

Afgelopen vrijdagmiddag 
13 april om even over twaalf 
hebben wij de collega’s in 
Hilversum ondersteund 
met logistiek bij een ongeval 
met een gevaarlijke stof. In 
zwembad De Lieberg waren 
chloorgassen vrijgekomen, 
waardoor het ontruimd 
moest worden. Om half 
negen in de avond gingen 
weer de pagers af. Nu voor 
een voertuig te water aan 
het Stichtse End in Anke-
veen. Toen wij aankwamen 
was de persoon al uit de 
auto en hebben wij de eerste 
hulp verleend. De persoon is 
meegenomen door de am-
bulance naar het ziekenhuis 
voor onderzoek. In de nacht 
van vrijdag op zaterdag om 
10 voor drie kwam er een 
melding binnen dat er een 
dier in nood was aan de Ko-
ninginneweg. Er zat een ree 
vast tussen de spijlen van 
een hekwerk. Met veel moei-
te hebben wij deze d.m.v. hy-
drologisch gereedschap vrij 
gekregen.

‘s- GRAVELAND- Op de ‘s-Gra-
velandse Buitenplaatsen vind 
je veel weilanden, wegen en 
paden. Vanouds staan er op 
de landgoederen dan ook veel 
historische hekken en rasters. 
In de tijd dat er nog veel tuin-
lieden in dienst waren van de 
eigenaren was er regelmatig 
onderhoud. 

Maar tegenwoordig kost het 
Natuurmonumenten, ondanks 
de bestaande vrijwilligersgroe-
pen, steeds meer moeite om al 
dat schilderwerk goed te on-
derhouden. 

Natuurmonumenten zoekt 
daarom vrijwilligers die zich 
specifi ek gaan toeleggen op het 
schilderen van hekken, slagbo-
men, banken en palen. Vaak is 
dat buitenwerk, bij slecht weer 
in de werkplaats op Gooilust. 
We denken aan een groepje van 
twee of drie personen dat een 
– of tweemaal per week bezig 
gaat met dit schilderwerk. De 
weekdagen zijn in overleg in 
te vullen, halve of hele dagen. 
Vertrekpunt is de buitenplaats 
Gooilust in ’s-Graveland. Eni-
ge ervaring met schilderen en 
technisch inzicht (als professi-

onal of doe-het-zelver) is ge-
wenst. 
Meer informatie bij Peter Leer-
makers, boswachter vrijwilli-

gers coördinatie van de eenheid 
Gooi en Vechtstreek: p.leerma-
kers@natuurmonumenten.nl 
of 06-54295143.

Schilders gezocht op de buitenplaatsen  

Borstkanker, een op de zeven 
vrouwen, krijgt ermee te ma-
ken. Stichting A Sister’s Hope 
haalt gelden op voor weten-
schappelijk onderzoek om 
levens te redden. Ook Yvon-
ne Werson uit Ankeveen had 
borstkanker, evenals haar jon-
gere zus Debbie. Haar moeder 
overleed op 49-jarige leeftijd 
aan die vreselijke ziekte. Daar-
om is Yvonne zeer gemotiveerd 
om de boodschap van A Sister’s 
Hope uit te dragen.

“A Sister’s Hope kun je op ver-
schillende manieren verklaren. 
Natuurlijk de hoop op genezing 
van borstkanker voor iedereen, 
hoop dat niemand van je fami-
lie of vrienden ooit borstkanker 
krijgt en de hoop dat alle vrou-
wen - zussen in de meest brede 
zin van het woord - samen strij-
den tegen borstkanker” vertelt 
Yvonne. De stichting, met af-
delingen in de USA en Neder-
land, werd in 2007 opgericht 
en heeft  inmiddels 5 miljoen 
euro opgehaald. “We zijn een 
kleine stichting die zich vooral 

richt op sportieve evenemen-
ten. Door mee te doen kun je 
sponsors verzamelen. Het gaat 
niet om gigantische bedragen. 
En ook heel belangrijk is dat we 
hechten aan soberheid, er mag 
vrijwel niets aan de strijkstok 
blijven hangen.” Ze geeft  diver-
se voorbeelden van bijeenkom-
sten waar vrouwen zelf dingen 
in elkaar knutselen om onnodi-
ge kosten te vermijden. Overi-
gens krijgt van elke 200 perso-
nen één man borstkanker. Het 
geld wordt rechtstreeks overge-
maakt naar wetenschappelijk 
onderzoek. Op de site van de 
sisters staat een overzicht. Zo 
heeft  dr. Sabine Linn al 1,55 
miljoen euro ontvangen voor 
haar veelbelovende borstkan-
ker onderzoeksprojecten in het 
Anthony van Leeuwenhoekzie-
kenhuis. 

Yvonne vindt het hartverwar-
mend dat ook diverse vrouwen 
uit onze dorpen zich inzetten. 
Met het risico dat ze namen 
vergeet, noemt ze Vera Birk-
hoff  die samen met Tineke van 

Enk fotokaarten verkoopt. Vera 
staat met € 490,- in de top-3 
van 2018. Maar ook Mariëtte 
Steenvoorden met de rode ro-
zen van Lobelia zal ze niet snel 
vergeten. Als senior purser van 
de KLM vliegt Yvonne over 
de hele wereld, maar zodra ze 
even tijd heeft , probeert ze aan 
te haken. “Weet je wat ook zo 
belangrijk is dat ‘helpen helpt’. 
Je ondersteunt elkaar. Je voelt 
je een met de anderen, dat geeft  
een enorme kick. En ik word er 
sterker van.”

Event in oktober
Nu is ze druk in de weer met de 
organisatie van ‘Go For Life’ op 
zondag 7 oktober in Bussum bij 
Squash & Welness. Dat wordt 
een groots evenement met de 
opening door de burgemeester, 
een wandeling van 30 km., een 
fi etstocht van 80 km. en daar-
om heen tal van leuke dingen. 
“Het moet een beleving wor-
den, met poff ertjes, muziek en 
een ontroerende afsluiting, het 
Survivor Moment, enzovoort.”
Iedere dag sterven er acht vrou-

wen aan de gevolgen van borst-
kanker. “Kijk om je heen, denk 
aan al die mooie, lieve, prachti-
ge vrouwen om je heen en denk 
aan jezelf. Jij kan de wereld van 

A Sister’s Hope biedt hoop tegen borstkanker
 

mensen met borstkanker ver-
anderen” sluit Yvonne Werson 
af.  
Ga voor meer informatie naar: 
www.asistershope.org 

Yvonne met zus Debbie en nicht 
Charlotte bij een event

KORTENHOEF- Het comité 
Ouderentocht Kortenhoef or-
ganiseert zoals ieder jaar een 
dagtocht voor de senioren uit 
Kortenhoef die dit jaar op 11 
september zal plaatsvinden. 
Ook dit jaar heeft de gemeente 
Wijdemeren ons comité weer 
een vergunning verleend voor 
het houden van de jaarlijkse 
collecte en wel van 23 tot en 
met 26 april a.s.

Ook dit jaar vragen wij de in-
woners van Kortenhoef om 
met een gift  de senioren uit 
ons dorp een fantastische dag 
te bezorgen. Naast uw gift  vra-

gen wij ook zoals ieder jaar een 
eigen bijdrage van de senioren 
die meegaan. 

Bent u 75 jaar of ouder en inwo-
ner van Kortenhoef, dan bent u 
van harte uitgenodigd om deel 
te nemen aan deze dagtocht in 
september (mocht uw echtge-
noot jonger zijn dan 75 jaar is 
deze natuurlijk ook van harte 
welkom). De eigen bijdrage is, 
net als afgelopen jaar, 35 euro 
per persoon. 
Op maandag 18 juni a.s. (12.30 
uur-13.30 uur) kunt u zich, te-
gen contante betaling (graag 
gepast betalen), aanmelden in 

Veenstaete. Meer informatie 
hierover kunt u lezen in het 

Weekblad Wijdemeren in de 
juni- editie. 

Steun de Ouderentocht Kortenhoef
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Zonnig viertal:
1 ciabatta olijf/tomaat +

2 Franse stokjes +
1 uienkaasbrood

Samen € 6,50
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lezers schrijven... 

Een paar mensen in ons dorp kwamen op het 
idee om het plein ‘Willie Dasplein’ te noemen. 
Prima, maar dan moest wel de jeu- de- bou-
les-baan weg, terwijl wij als spelers daar heel te-
vreden over waren. Er moest daar een hegje ko-
men, waarom kon dat er niet omheen? Dat was 
een besparing geweest van tenminste 10.000 

euro. De baan is nu verplaatst en er is nooit 
contact geweest met de spelers. Heeft  de Willie 
Dasgroep het dan alleen voor het zeggen? De 
plek waar de baan nu ligt, is allang niet zo fi jn, 
en erg ongelijk.

Namens de jeu des boules-spelers, 
Johan Verburg, NdB. 

Geen fi jne jeu-de-boulesbaan

WIJDEMEREN- De gemeente 
krijgt in 2018 meer geld van 
de regering. Het gaat om een 
toename van 257.000 euro ten 
opzichte van wat in december 
was aangekondigd. 

Dat blijkt uit de zgn. maartcir-
culaire die fi nancieel wethou-
der De Kloet presenteerde. In 
totaal wordt er ruim 23 miljoen 
overgemaakt uit het Gemeen-
tefonds. In 2019 is de verwach-

ting dat het extra geld zelfs zal 
oplopen tot bijna 1,3 miljoen. 
Toch geen hallelujah bij de wet-
houder, want een deel van het 
bedrag gaat rechtstreeks naar 
hogere salariskosten en meer 
kosten voor gemeenschappelij-
ke regelingen. Bovendien is er 
een lijstje van 10 taken die het 
kabinet- Rutte overdraagt aan 
de gemeenten. Denk daarbij 
aan klimaatmaatregelen, toe-
komstbestendig wonen, een vi-

taal platteland, schulden voor-
komen en migrantenbeleid. 
Overigens komt er volgende 
maand de meicirculaire, dan 
kunnen de getallen weer an-
ders zijn. Wethouder Jan-Jaap 
de Kloet zal de nieuwe cijfers 
verwerken in de Kadernota 
2019. Hij vindt het raadzaam 
om de extra middelen vooral te 
gebruiken voor een betere or-
ganisatie van het gemeentelijk 
apparaat. 

Meer geld voor Wijdemeren

Nou mijnheer Bierens, u bent wel een doem-
denker. Vanaf de jaren ‘90 woon ik hier en heb 
nog nooit gemerkt dat de vaart ‘stinkt’ zoals u 
schrijft . Bij de laatste schoonmaakactie zou er 
een meter bagger achter zijn gelaten volgens u?
Nou als u de geschiedenis er op na kijkt, is de 
vaart al gegraven en gebruikt vanaf rond 1624 
voor transport voor het nodige zand in Am-
sterdam. Uw angst voor speedboten lijkt ook 
nergens naar, er kunnen namelijk alleen kleine 
bootjes doorvaren met aangepaste snelheid, 
zeker gezien de obstakels als sluizen. Als u zich 
druk wilt maken, raad ik u aan tegen het vracht-
verkeer te ageren en trouwens het algehele ver-
keer wat veel ongemak en ook nog agressie met 
zich meebrengt. Aanwonenden krijgen amper 
tijd om weg te rijden van de parkeerplaats of 

er wordt luid getoeterd. En wat te denken over 
de enorme hoeveelheid fi jnstof die dit verkeer 
oplevert. Zeer schadelijk voor u en voor ons al-
lemaal
Daarom op die paar warme weekenden per 
jaar een paar bootjes langs varen brengt meer 
vreugde dan het reeds genoemde zware verkeer. 
En geloof me, de meeste bewoners hebben ze-
ker niet gekozen voor een straat met zulk druk 
verkeer. Bij het huizen kijken let je volgens mij 
eerder op het huis en eventueel het uitzicht dan 
dat je de auto’s gaat tellen die ondertussen voor-
bij komen.
Dus zet de donkere bril maar af en geniet straks 
van vrolijke mensen die af en toe voorbij komen 
varen.

Henk van Rooijen, ’s-Graveland

Vaart door de vaart

De lente is begonnen, zowel 
astronomisch, als voor ons ge-
voel. De dagen zijn weer lan-
ger dan de nachten en de zon 
wordt weer sterker. De vogels 
zingen uit volle borst bij het 
ochtendkrieken en het groen 
staat weer in bloei. De hoog-
ste tijd om extra aandacht te 
besteden aan deze mooie pe-
riode. 

In Ankeveen doen we dit onder 
andere met een Lentemarkt. 
Op zaterdag 5 mei wordt de 
weekmarkt uitgebreid met ex-
tra kramen en ook zal er jong 
vee op de markt staan. Alles in 
het teken van de lente

Stichting Bruisend Ankeveen 
nodigt alle ondernemers die 
producten willen aanbieden 
op deze markt, van harte uit. 
Heeft  u interesse hierin dan 

kunt u zich aanmelden of in-
formatie opvragen via bruisen-
dankeveen@gmail.com of 035- 
6561507.

Vogelexcursie 
Ook kunt u zich aanmelden 
voor de Vroege Vogel-wande-

ling die zaterdag 5 mei gelopen 
wordt met na afl oop ontbijt op 
de markt. Voor meer informa-
tie neem contact op via hierbo-
ven genoemd emailadres of tel.
nummer.

Ondernemers gezocht voor 
Lentemarkt Ankeveen

Wegens 45 jarig  jubileum zijn wij 
20 en 21 april gesloten.

Gordijnen en raambekleding, Laminaat, PVC, 
tapijt, vinyl,  Horren en buitenzonwering.

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG 

bestand opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten 

is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties

Als (HR)PDF of EPS bestand voor maandag 10.00 uur. 

AANLEVEREN KOPIJ
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Ondernemers

NEDERHORST DEN BERG- Al-
leen maar blije winnaars bij de 
prijsuitreiking van de Woord-
zoeker- actie van de winkeliers 
rond het Willie Das Plein zater-
dag jl. 

Ter gelegenheid van de renova-
tie werd het feest rond het lang 
verwachte Willie Das Plein nog 
eens dunnetjes over gedaan. 
Nu door de winkeliers. Tussen 
13.00 tot 16.00 uur stond er 
een groot springkussen waar 
kinderen in het zonnetje lekker 
konden spelen. Ook was er een 
ballonkunstenaar aanwezig, 
terwijl Hermien Lam en haar 
dochter Sasja aan het schmin-
ken waren. Naast de popcorn-
machine stond een limonade-
konijn. 

In de Bergplaats zaten de win-
naars van de wedstrijd ‘woord-
zoeken’ gespannen te wachten 
wie welke prijs zou krijgen. Er 
waren maar liefst 421 inzendin-
gen. De hoofdprijs was een su-
permoderne elektrische oma-
fi ets. In een mandje zaten meer 
dan 10 sleuteltjes. Meteen bij de 
eerste kandidaat was het raak: 
Susanne Hartingsveld had het 
sleuteltje dat paste in het slot. En 
dus mocht zij van Jessica Kroon 
van de gelijknamige fi etsenzaak 
deze fraaie tweewieler meene-
men. Voor de overige prijzen 
was een originele verdeling be-
dacht. Je prikte in een ballon en 
dan kwam je prijs tevoorschijn. 
En dat was ook niet mis! Een 
weekendje weg op kosten van 
AH, een donzen dekbed met 2 

hoofdkussens van Brinkers, een 
barbecue/gourmetpakket van 
slagerij Vernooij, een haarver-
zorgingspakket van La Papilot-
te, een prachtige staande lamp 
van Lydi Bloemsierkunst, een 
stomerijbon van nieuwkomer 
Uzun, een bloemenbon van 
Passifl ora, een Vichy-pakket 
van de apotheker en een diner-
bon van Golden Crown. Wie 
was er nou niet blij met deze 
topprijzen?

Aan de kinderen van de kleur-
wedstrijd was ook gedacht. De 
winnaar tot 4 jaar was Nick 
Barten, hij mag gaan smikkelen 
bij Happy Food. Amélie Koop-
man (4-6 jaar) mag genieten bij 
de Pannenkoekentuin en Mar-
leen Teunizen, winnares tussen 

Winnende woordzoekers bij 
Willie Das Plein-winkeliers 

de 7 tot 10-jarigen, mag een 
feestje geven bij Bakkerij De 7 
Heerlijkheden. 

Nick Barten was 
1e bij de peuters

KORTENHOEF- Het jaarlijkse 
dansfeest van de Curtevenne-
school vond nu eens plaats in 
een buitenmuseum vol schil-
derijen. De kinderen hadden 
zo hard geoefend op de ver-
schillende dansen dat de schil-
derijen zelfs tot leven kwamen. 

Groep 8 danste op ‘Waka waka’ 
van Shakira om het Vrolijke 
Schilderij van Liz uit te beelden. 
Dat zijn twee kunstenaressen 
die populaire werkjes maken. 
Net zo populair als het voet-
bal dat voor iedereen is, wilden 
vooral de meiden in hun voet-
baloutfi t duidelijk maken. De 
eerste kleutergroep deed een 
Dromendans in witte kleding, 
want je moet eerst dromen wat 
je op het doek wilt schetsen. De 
andere kleuters zagen er aan-
doenlijk uit met hun blauwe 
paardenkoppen. Met stappen 
en sprongen dansten ze rit-
misch de Radetzkymars, met 
de juf als spreekstalmeester. 
Een Escher met symmetrische 
patronen kun je alleen maar in 

zwart-wit dansen, dacht groep 
7. Dus waren ze ook conse-
quent in zwart-wit gekleed op 
Black or White van Michael 
Jackson. Met een paar keer 
handstand-overslag van twee 
stoere meiden. Groep 3 zocht 
het in de 50 ‘er jaren met pet-
ticoats, rode lintjes en het be-
kende rock&rollnummer ‘Tutti 
Frutti’. Alle pasjes gingen mooi 
tegelijk. Het tijdsbeeld had te 
maken met Mondriaans ‘Victo-
ry Boogie Woogie’. De kinderen 
uit groep 4 letten heel goed op 
de juf die met nummers aangaf 
wie welke stap moest doen, het 
ging bijna perfect. De gele en 
witte tinten sloten heel goed 
aan bij de Zonnebloem van 
Vincent van Gogh, die trou-
wens zijn vrouw had meegeno-
men. 
Stijn en Trevor uit groep 5 de-
den met de andere kinderen 
goed mee met de sprongetjes 
op de drie primaire kleuren 
van alweer Mondriaan. Het 
laatste akkoord met confetti gaf 
het geheel iets feestelijks. De 

Blue Boy van Th omas Gains-
borough werd vooraf geshowd 
door een paar kinderen uit 
groep 6 die vervolgens in strak-
ke cadans het mooie Blue op 
muziek van Eiff el 65 dansten. 
Heel geconcentreerd en heel 
stoer. Het schilderij heet welis-
waar ‘Who is afraid of Red, Yel-
low and Blue’, maar deze zeven-
degroepers kozen voor rood. 
En daar hoort Marco Borsato’s 
Rood bij dat uitbundig werd 
neergezet, van langzaam naar 
een lekkere tempoversnelling.

Het is toch mooi om te zien 
hoe creatief de Curtevenne 
zijn jaarlijkse dansvoorstelling 
opbouwt. Onder de bezielende 
leiding van dansjuf Yvette Krij-
ger weet elke groep een leuke 
bijdrage te leveren. Een bijzon-
dere ervaring met veel ouders, 
opa’s en oma’s. 

Dansen op thema ‘Schilderijen’

Door: Herman Stuijver

 Black or White (foto: 
met dank aan Pixel4Pixel)

De KBO organiseert een feest-
middag voor ouderen op 
maandag 30 april. De middag 
is toegankelijk voor KBO-leden 
die ook een introducé mogen 
meenemen. 

Aanmelden voor de feestelijke 
middag in de Bergplaats, Kerk-
straat 7 te Nederhorst den Berg 
kan bij Lida en Jan Pouw (0294- 
253893) of via lidapouw@kpn-

planet.nl. Het wordt heel ge-
zellig: het artiestenduo Michel 
Coenen en Tejo Brouwer staat 
daar garant voor. Daarnaast 
zal er een verloting zijn met 
leuke praktische prijzen. Aan 
deze middag zijn geen kosten 
verbonden, zelfs niet voor de 
lootjes. Zaal is open om 13.30 
uur. Als u vervoer nodig hebt, 
wilt u dat dan doorgeven bij de 
aanmelding. 

KBO Feestmiddag

Cursus ‘Peuter in zicht!’ 
Wat moet je doen als je kind 
een drift bui heeft ? Of niet 
luistert? Of andere kinderen 
slaat? Alle ouders van peuters 
komen voor dit soort vragen 
te staan en zoeken naar op-
lossingen. Dat kun je alleen 
doen, maar ook samen met 
andere ouders. Hierbij biedt 
de cursus ‘Peuter in zicht!’ 
een steuntje in de rug.  
Speciaal voor ouders met 
peuters van 2 tot 4 jaar, biedt 
Jeugd en Gezin de cursus 
‘Peuter in zicht!’. Deze cursus 
bestaat uit vier bijeenkom-
sten van twee uur, waarin 
verschillende thema’s cen-
traal staan: Hoe verloopt de 
ontwikkeling? Hoe stimu-
leer je dit? En hoe kun je het 
gedrag van je kind sturen? 
Door deze vragen met ande-
re ouders te bespreken, kun je 
delen wat werkt en kijken wat 
voor jou ook een geschikte 
oplossing is. Dat geeft  meer 
inzicht bij de opvoeding van 
je kind.  
De cursus start 24 mei in Hil-
versum (Frederik van Eeden-
laan 13b) en vindt plaats op 
vier opeenvolgende woens-
dagen tussen 20.00 en 22.00 
uur. De kosten voor deel-
name zijn 30 euro per ou-
der(paar). Ouders uit de hele 
regio Gooi en Vechtstreek 
zijn welkom.
Informatie: www.jggv.nl 
(cursussen). Of bellen naar 
035 69 26 350 of mailen: cur-
sussen@jggv.nl.
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Madelijn
Uit de klei gesmurft 

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft 
een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huis-
houden niet compleet zijn zonder behaarde 
vrienden. Hond Jagger, kat Madammeke en 
konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan ook 
helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, 
wordt ‘s ochtends gewekt door haar eigen haan 
en rijdt in haar vakanties graag te paard door 
de natuur…

Heeft  u zich wel een afgevraagd hoe het voort-
plantings-technisch gezien met de smurfen zit? 
Ik wel dus. Het is toch raar? Dat er maar één 
smurfi n is tussen al die smurfen. Is zij de moeder 
van al die smurfen (arme smurfi n)? En is grote 
smurf dan de vader? Hij toch veel te oud en to-
taal niet sexy, heeft  geen mooie auto, is niet rijk en 
zijn paddenstoel is niet bepaald sjiek te noemen. 
Wat ziet ze dan in hem? Of worden smurfen op 
een andere manier gesmurft  en wordt er hele-
maal niet gesmurft  tussen smurfen onderling? 
Zoveel vragen… Gelukkig hebben we het inter-
net. Daar heb ik eens fi jn overheen gesmurft  en 
een overvloed aan smurformatie gevonden. Ba-
by-smurfen worden door de ooievaar gebracht. 
Punt. En niet uit de klei gesmurft . Althans Smur-
fi n als enige smurf wél. Uit de blauwe klei dan wel 
te verstaan. 
Gek stel trouwens die smurfenpopulatie. Qua 
uiterlijk allemaal gelijk maar in karakter alle-
maal zó verschillend. Hoe smurf je dat? Voort-
plantings-technisch gezien? Dat je precies dát 
uiterlijk en díe éne eigenschap oversmurft  
op je nageslacht? We hebben potige smurf, 
lolsmurf, gelukssmurf, moppersmurf, luilaks-

murf, smulsmurf, 
rommelsmurf, klun-
gelsmurf en pruiks-
murf (die draagt een blonde pruik over zijn witte 
mutsje) maar een soort combinatiesmurf is er 
niet, toch? Ik kon hem op internet in ieder geval 
niet vinden. Een smurf met al die eigenschappen 
in zich. Een soort pubersmurf. Een tegendraad-
se luie mopperkont, met een enorme eetlust en 
een bos wild krullend blond haar, die zijn eigen 
krachten niet kent, struikelt over zijn benen en 
tong, altijd geluk heeft , al zijn zooi achter zich aan 
laat smurfen en vol zit met fl auwe grappen. Ohh 
wacht, volgens mij kén ik zo’n smurf. Ik heb er zo 
ééntje in huis namelijk, al is hij dan niet blauw 
met een wit mutsje ( maar dat kan geregeld wor-
den) en hij heet Sjef. 
Onze Sjefsmurf wordt al een hele vent. Een 
knappe, slimme en sterke kerel. In de puberteit, 
dat dan weer wel. Maar daar smurfen we gewoon 
omheen. Dat is maar tijdelijk. De basis is meer 
dan goed. Als ik naar hem kijk, vraag ik me wel 
eens af hoe Marc en ik dat voortplantings-tech-
nisch gesmurft  hebben. Dat wij alleen onze goe-
de eigenschappen hebben weten over te dragen 
op onze nakomeling. Daarnaast hebben wij hem 
ook nog netjes weten op te smurfen en aan te 
sjeff en. Hij is wel héél erg goed gelukt. Hoe heb-
ben we dat, in grote-smurfs-naam, voor elkaar 
gesjeft ? Er is maar één antwoord mogelijk (vol-
gens internet) ben ik bang; hij is door de ooievaar 
gebracht óf uit de klei gesmurft ...

Madelijn de With 
madelijn.wiewatwaar@gmail.com 

Volg mij op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels

Heb jij tijd en zin om vrijwilliger op Sypesteyn te worden? 

We kunnen je hulp goed gebruiken!

Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen die:

- ons secretariaat kunnen versterken

- de PR en Communicatie van het kasteel kunnen verzorgen

- de evenementen van het kasteel coördineren

Verder hebben we nog de hulp nodig van:

- hoveniers voor het team van onze tuinbaas Henny

- klusjesmannen/-vrouwen in en rond het kasteel

Tenslotte zoeken wij mensen die kunnen helpen bij de huwelij-

ken op Sypesteyn en bij de educatie van schoolkinderen.

Zin om bij ons aan de slag te gaan, bel dan naar 035-5823208 

of mail naar info@sypesteyn.nl

Kasteel-Museum Sypesteyn

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150

1231 LC Loosdrecht

Prinses Beatrixlaan 10 Weesp

NIEUW
Een ruim uitgebouwde en compleet ge-
moderniseerde gezinswoning (4 slaap-
kamers) van formaat (145 m² woonop-
pervlak en 508 m³ inhoud).Aan werkelijk 
elk detail van deze geheel professioneel 
gerenoveerde charmante woning is 
optimale zorg en aandacht besteed! 
Sfeervolle ligging in één van de meest 
gewilde lanen van Weesp met nagenoeg 
alleen maar jaren dertig woningen!

Vraagprijs € 639.000 ,- k.k.

NIEUW

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Kort nieuws

‘t Wijdehuis, hier kun je buurtgenoten ontmoeten, een kopje koffi  e/thee drinken of deelnemen aan 
een ontmoetingsgroep. Consumptie tegen kl. vergoeding. ’t Wijdehuis K’hoef, Veenstaete ingang Par-
kln. via brug: wo 10– 12: koffi  e inloop, ma en do 12:30 – 16:30 ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis NdB, 
SCC Blijkln. 1: wo 10– 12 koffi  e inloop, wo 12:30 – 16:30 ontmoetingsgroep. Wij zoeken nog vrijwilli-
gers! Info of aanmelden: Herma Kleve, Versa Welzijn, hkleve@versawelzijn.nl of 035- 6231100
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Samenleving

Oranjefestiviteiten Ankeveen 2018

Donderdag 26 april 2018

 18.30 uur 
Locatie: IJsclubterrein.  

Opening van het koningsfeest door  
de burgemeester van  

de gemeente Wijdemeren  
met muziek.

 19.00 uur 
Ook dit jaar weer  

de sensationele kruipwedstrijd  
voor de allerkleinsten uit ons dorp,  

deelname mogelijk tot 4 jaar.

36e Ronde van Ankeveen

Hardloopwedstrijd voor Ankeveners om de wisselbeker. 
Ook voor niet-Ankeveners zijn bekers beschikbaar. 

Iedere deelnemer krijgt een medaille.  
Inschrijven vanaf 18.30 uur.  

Inschrijfgeld voor niet-Ankeveners € 2,50

Er zal volgens onderstaand schema worden gestart.

   19.15 uur:  Start juniorloop voor kinderen t/m 12 jaar. 
 Vind je de echte Ronde te lang, doe dan mee aan 
 deze mini-wedstrijd van 1 km.

   19.55 uur:  Start hardlopers t/m 16 jaar

   20.00 uur:  Start hardlopers 17 jaar en ouder.

  Deelname is op eigen risico.

± 21.00 uur: Prijsuitreiking in de tent 
 op het IJsclubterrein met aansluitend muziek.

Middagprogramma

14.00 uur 
Locatie: IJsclubterrein. Inschrijven vanaf 13.45 uur

Wederom kunt u strijden om de wisselbeker.

WERELDBURGERS 

Gaat u mee op reis op het IJsclubterrein? Door iedere 
Ankeveense wereldburger kan er gestreden worden waarbij 
zelfs een Aziatische vechtsport een echte uitdaging zal zijn. 

Uiteraard zal de Oud-Hollandse folklore 
deze middag niet ontbreken.

Deelname is mogelijk vanaf de middelbare school. 

Uiteraard is het weer mogelijk deze middag een hapje en 
een drankje te nuttigen in de tent op het IJsclubterrein.

 Vrijdag 4 mei 2018

Dodenherdenking bij het monument, 
Van Heumenhof in Kortenhoef.

Aanvang ±19.30 uur.
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 

de Wim de Kwanthof

Vrijdag 27 april 2018 

Ochtendprogramma

We vragen  alle kinderen van Ankeveen om zelf om 9.30 uur 
verkleed naar het ASV-terrein te komen. Ons thema dit jaar is

WERELDBURGERS
Bij dit thema denken wij aan alle landen van de wereld dus wij 
zijn nu al benieuwd naar hoe jullie je verkleden als bijvoorbeeld 

een Chinees, Amerikaan, Eskimo, Italiaan, Zuid-Afrikaan, etc.

09.30 uur 
Kinderen verzamelen op het ASV-terrein. Hier zal de VSK een 
optreden verzorgen waarna we met alle kinderen de spieren 

gaan opwarmen voor de traditionele spelletjes.

10.00 uur Kinderspelen 
Alle peuters mogen vlaggetje steken. Voor de kinderen van 

groep 1 t/m 8 spelletjes in het teken van wereldburgers.
Aansluitend touwtrekwedstrijd voor alle kinderen.

10.30 uur Seniorentijd 
Alle 50-plussers worden uitgenodigd voor een gezellig 

koffieuurtje met gebak in de ASV kantine.

± 12.00 uur prijsuitreiking kinderspelen.

inschrijven kinderspelen:
mariskaterlien@ziggo.nl

NEDERHORST DEN BERG - Op 
vrijdag 27 april is het Konings-
dag en vieren we de verjaardag 
van Koning Willem Alexander, 
feest  voor jong en oud. Vanuit 
de Spotfabriek organiseert het 
Spotjesteam i.s.m. KVW het 
traditionele onderdeel op Ko-
ningsdag: de versierde fi etsop-
tocht voor kinderen tot 12 jaar. 

Laat je uitdagen en bedenk een 
fantasierijke kleurige creatie. 
Alles mag! Jij kan het niet gek 
genoeg maken, versier jouw fi ets 

en jezelf van top tot teen en kom 
om 11 uur naar de muziektent 
op het plein. Schrijf je in bij een 
van de mensen van de team van 
de Spotjes en KVW. Zij staan 
klaar om je nog zo nodig te hel-
pen en de laatste hand te leggen 
aan de versiering. Denk eraan, 
je kunt tot uiterlijk half 12 in-
schrijven. Alle deelnemers krij-
gen een startnummer. En dat is 
nog niet alles. Een echte jury is 
aanwezig om vóór dat de tocht 
rond 12 uur gaat beginnen, alle 
kinderen en fi etsen te beoorde-

len. De mooiste creaties winnen 
een prijs. De tocht begint bij de 
muziektent, loopt vervolgens 
langs de Kuijer en eindigt weer 
op het plein. Na afl oop, tussen 
12.30 en 13.00 u, krijgen de 
winnaars hun prijs uitgereikt. 
Een vraag aan de ouders, hel-
pen jullie mee om veel ‘tamtam’ 
te maken met pannendeksels, 
pannetjes en lepels gedurende 
de kleine optocht? Dus, kom op 
Koningsdag om 11 uur naar de 
feesttent op het Willie Dasplein 
en doe mee!

Versierde fi etsoptocht op Koningsdag 

’s-GRAVELAND- Het Jeugdstrij-
korkest Cuypersensemble is 
ook dit voorjaar weer te gast bij 
de Daniël Stalpaert Stichting. 
Op vrijdag 20 april a.s. neemt 
het orkest o.l.v. Maurits Wij-
zenbeek u mee in de muziek 
van o.a. G.F. Händel, F. Farkas, 
C.Ph.E. Bach en A. Dvorak.

De jonge strijkers van het Cuy-
persensemble zijn getalenteer-
de musici tussen de 10 en 17 
jaar oud. Het orkest bestaat uit 
violisten, altviolisten en cellis-
ten, samen ruim dertig kinde-
ren. Om lid te worden moeten 
de kinderen, die uit diverse 
regio’s uit Midden-Nederland 
afk omstig zijn, succesvol au-

ditie doen. Onder de 
baton van Maurits 
Wijzenbeek wordt en-
thousiast gepreciseerd, 
gefraseerd en gearti-
culeerd om te komen 
tot een hoog niveau en 
een begrip van de mu-
ziek dat het publiek 
keer op keer versteld 
doet staan. 
De solist tijdens dit 
concert is de cellist 
Charles Watt. Charles bezat 
twee jaar lang een van de pres-
tigieuze fellowships aan de 
Guildhall School of Music and 
Drama in Londen. Daarvoor 
studeerde hij in Cambridge en 
New York. 

Kaartverkoop
Locatie: Kerk aan het Noor-
dereinde 14 in ’s-Graveland; 
datum/tijd: vrijdag 20 april om 
20:00 uur.
Kaarten: € 12,00 incl. een hapje 
en drankje na afl oop. Kinderen 

tot 12 jaar gratis. Kaarten aan 
de kerk te koop of te bestellen 
door overmaking van het be-
drag op rekeningnummer: NL 
02 ABNA 045 888 3468 t.n.v. 
Daniël Stalpaert Stichting o.v.v. 
concert 20 april. 

Concert Jeugdstrijkorkest Cuypersensemble Nog plaatsen vrij 
voor dagtocht 
Op 23 april a.s. gaan de ge-
zamenlijke ouderenbonden 
naar Andijk en bezoeken na 
een mooie rit en koffi  e met 
gebak onderweg de tentoon-
stelling van kunstenaar Ma-
rius van Dokkum. De lunch 
bestaat uit een stamppotten-
buff et. Er zijn nog plaatsen 
beschikbaar. Vertrekplaatsen: 
8.15 uur Willie Dasplein te 
Nederhorst; 8.30 uur Over-
meer; 8.45 uur Meenthof Kor-
tenhoef; 9.00 uur Emtinckhof 
Loosdrecht. De kosten voor 
deze dag zijn 43 euro.
Opgeven bij: Th eo Stalenhoef, 
tel. 0294-251237 en Bep ten 
Berge, tel. 0294-267855.
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Dwarsweg 14, Nederhorst den Berg

Dit royale vrijstaande landhuis staat in een oase van rust op 
een werkelijk unieke locatie aan de rand van de Horstermeer 
Polder en de Ankeveense polder. Vanaf de terrassen aan de 
achterkant kijkt u uit op de fraai aangelegde siertuin met 
vijverpartij.  Daarachter staan fruitbomen en ligt nog een  
moestuin.  Een pony-/schapenweide completeert het geheel. 
Master bedroom annex badkamer op de bgg. Woonopp. 243 
m2, totale perceel 4.430 m2. 

Vraagprijs € 815.000 k.k. 

NIEUW

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND  GARANTIE  

Twingo Collection 5drs Wit 05-2017  1500 km € 10950,-

Twingo Dynamique diesel Wit 05-2012  118000 km  € 5975,- 

Kangoo Family 1.6 privilege Beigemet. 04-2009  185000 km €   7950,-

Clio Estate Intens automatic Zwartmet. 05-2016 46000 km € 16350,-

Captur Dynamique automatic Zilver/zwart 04-2017   16000 km € 22450,-

Megane Estate  tci-115 Grafi tmet.  11-2012 108000 km € 10700,-

Megane Estate  Dci D.blauw  11-2005 117000 km € 5000,-

Kadjar Intens automatic Blauwmet. 03-2017    20000 km € 28750,-

Grand Scenic Bose Tce-130 Zwartmet. 04-2015   65000 km  € 19950,-

Scenic Intens Tce-130 Blauwmet. 04-2017    8000 km € 29750,-

Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet 01-2006    177000 km €   8000,-

Peugeot 3008 Executive 1.6 Blauwmet. 11-2012 115000 km € 10975,-

Spiegelpolder 1C, Nederhorst den Berg

Rust, ruimte, privacy en een permanent vakantiegevoel … 
dè steekwoorden van deze houten recreatiewoning van ca. 
40 m2 met schitterend uitzicht op de Spiegelplas. Hardhou-
ten terrassen, steigers en  beschoeiing. Overdekte ligplaats 
voor 1 boot. Aansl. op alle nutsvoorzieningen. Alleen bereik-
baar per boot, parkeergel. en ligplaats voor boot op ca. 600 
m2 vaarafstand. Perceelsopp. 500 m2. 

Vraagprijs € 198.000 k.k. 

NIEUW

* 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

Hervormde gemeente ’s-Gra-
veland; Noordereinde 14 , 
www.hervormdegemeentes-
graveland.nl
Stalpaertstichting: www.da-
nielstalpaert.nl; Kerkdienst: 
elke zondag om 10 uur; Domi-
nee: Geert van Meijeren; do-
minee@hervormdegemeen-
tesgraveland.nl, 035-6560598. 

Zo af en toe komt het in het 
nieuws, de paradisepapers.  
Documenten waaruit blijkt 
dat sommige multinationals 
en rijke personen sluiprou-
tes gebruiken om over hun 
vermogens en inkomens zo 
min mogelijk belasting te be-
talen en daarmee dus zo min 
mogelijk bij dragen aan de 
maatschappij. Die sluiproutes 
zijn constructies op prachti-
ge dromerige eilanden uit de 
vakantiefolder. Vandaar de 
naam  ‘paradisepapers’ of ‘pa-
radijspapieren’. Het paradijs 

staat dan voor zo’n eilandje 
met een hagelwit strand, een 
cocktail in je hand en met al 
je geld bij wijze van spreken 
onder je handdoek. Zoals een 
liedje:  Op een onbewoond 
eiland loopt niemand voor je 
neus. Je voelt je d’r blij want 
lekker leven is de leus. 
In de kerk wordt ook gespro-
ken over paradijs. Het gaat 
dan over de hemel of over de 
tuin van Eden. De prachtige 
tuin op de eerste pagina’s van 
de bijbel waar het leven vol-
komen goed is voor Adam en 
Eva. Dat lijkt wel een beetje 
op zo’n onbewoond eiland. 
Maar dan komt het grote 
verschil. In de tuin van Eden, 
leven Adam en Eva in volledi-
ge vrede met de wereld, met 
elkaar en met God. Adam en 
Eva leven in vrede, ze delen 
en er is geen tekort. Dat pa-
radijs is anders dan het idee 
van paradijs in de paradise-

papers. Daar gaat het om zo 
veel mogelijk uit de handen 
van anderen te houden, alles 
voor jezelf houden, ‘niemand 
loopt je voor de neus, lekker 
leven is de leus’. De paradise-
papers gaan over enorme ver-
mogens, maar wij kennen op 
kleine schaal natuurlijk ook 
hebberigheid en egoïsme.  Je 
mag iets voor je zelf hebben 
en houden, uiteraard! Maar 
een echt paradijs is daar waar 
mensen in vrede delen en ge-
ven om elkaar, en is niet een 
hagelwit strand waarbij de 
hele wereld je gestolen kan 
worden.

PKN Nieuws aprilLieve iedereen,

Dat de hereniging van onze vader en moeder 
zo snel zou gaan had niemand verwacht,

maar de wederom overweldigende belangstelling,
nu bij het afscheid van onze moeder, 

sterkt ons zeer.

Wij danken u daarom hartelijk voor al uw blijken van 
deelneming, in welke vorm dan ook bij het overlijden van 
onze geliefde moeder, schoonmoeder, oma, super-oma en 

super-super oma.

De lieve, warme reacties die wij ontvingen waren 
hartverwarmend. Dit zal ons helpen te wennen 

aan de stilte die ons nu heeft overvallen.

Uw aanwezigheid en medeleven geven ons 
de noodzakelijke steun.

Nogmaals onze oprechte dank.

Hilly, Teunis, Jan Versluis

We gaan weer gezellig klaver-
jassen in de sportkantine de 
Blijk op dinsdag avond van 
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 
september tot mei/juni. Nieuwe 
leden  van harte welkom

Kort nieuws
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Lezingen Door:  Niels van der Horst

KORTENHOEF- Op 21 en 22 
april presenteren vijf kunste-
naars hun werk in De Oude 
School in Kortenhoef.

Na vorig jaar een succesvolle 
solotentoonstelling te hebben 
gehad, heeft  Alfred Ophof be-
sloten om dit jaar met 4 andere 
kunstenaars, in diverse disci-
plines, samen te exposeren. Hij 
heeft  deze kunstenaars leren 
kennen op verschillende kunst-
beurzen en heeft  aan de hand 
van de kwaliteit van hun werk, 
hen uitgenodigd om aan deze 
tentoonstelling deel te nemen. 
Hij denkt op deze manier het 
aantrekkelijk te maken voor 
een breder publiek. Er zijn twee 
schilders, een kunstenares met 
sieraden, een met keramiek en 
een met beelden van  keramiek. 
De exposanten zijn Alfred Op-
hof uit Nederhorst den Berg, 

Anouk Slegers uit Marbella, 
Spanje, Emma Scheeren-Groot 
uit Oegstgeest,  Jantine Kroeze 
uit Amsterdam en Mirjam van 
Oostveen uit Weurt.
Het werk van Anouk Slegers 
kenmerkt zich door historische 
personages in de hedendaagse 
tijd te plaatsen. Zij schrikt niet 
terug voor het toevoegen van 
elementen die voor  disbalans 
en tegenstrijdigheden zorgen. 
Emma Scheeren heeft  een gro-
te voorliefde voor geometrische 
composities. Orde, regelmaat 
en symmetrie zijn belangrijke 
kenmerken van haar werk. Alf-
red Ophof heeft  een grafi sche 
achtergrond, hij is opgeleid als 
lithograaf. Zijn werk kenmerkt 
zich door een grote verschei-
denheid aan onderwerpen. 
Ook humor is iets wat regelma-
tig terugkomt in zijn werk. Het 
werk van Mirjam van Oostveen 

Haar kenmerkt zich door een 
zeer zorgvuldige afwerking en 
zeggingskracht. Jantine Kroeze 
heeft  het traditionele ambacht 
van edelsmid verweven met 
moderne innovatieve technie-
ken om de zo kenmerkende 
handwerkkwaliteit van haar 
atelier te vernieuwen. 21 en 22 
april 2018, De Oude School, 
Kortenhoefsedijk 145, te Kor-
tenhoef. Toegang en parkeren 
zijn gratis. Open van 11.00-
18.00 uur. Kom kijken, het zal u 
goed doen.

K.I.K: Kunst In Kortenhoef

KORTENHOEF - De Oecumeni-
sche Streekgemeente Korten-
hoef was afgelopen zondag 
host van een Nescio-lezing, 
omlijst door een prachtig kof-
fi econcert. De gesproken woor-
den kwamen van Hilversums 
burgemeester Pieter Broertjes, 
de klassieke muziek werd ge-
bracht door het Hobbema Trio. 

Na een kort woord vooraf 
kwam het Hobbema trio op. 
Jussi Paananen (viool), Jean-
ny Beerkens (cello) en Yumi 
Toyama (piano) openden met 
het tweedelige Trio opus 100 
van Franz Schubert. Dat was 
meteen raak. Een wervelend 
eerste deel leverde het trio een 
ongebruikelijk maar begrijpe-
lijk applaus op. Het stuk spreekt 
zeer tot de verbeelding en is erg 
virtuoos. Vooral het spel van 
Yumi Toyama viel op door het 
enorme gemak waarmee haar 
handen over de toetsen vlogen. 
Haar spel was sprankelend, 
helder en vloeiend. Het tweede 
deel begint met een prachtig 
inleidend duet tussen cello en 
piano en ontwikkelt zich naar 
een klein feest voor het men-
selijk oor. Na afl oop van Schu-
berts meesterwerk was het tijd 
voor de introductie van de gast-
spreker.

Nepnieuws
Nog meer bekendheid als bur-
gemeester van Hilversum heeft  
Pieter Broertjes vermoedelijk 
verworven als hoofdredacteur 
van de Volkskrant. Hij ging in 
zijn lezing in op het momenteel 

zeer actuele fenomeen nep-
nieuws, de negatieve gevolgen 
ervan voor een democratie en 
wat er mogelijk tegen kan wor-
den gedaan. Nepnieuws is van 
alle tijden. Iedereen kent de 
sensatie- en of roddelpers. Er 
was een eeuw geleden een krant 
in de VS (Th e Sun) die met het 
publiceren van wilde verhalen 
haar oplage opkrikte. En nog 
verder terug: er zijn genoeg 
mensen die geloven dat de ge-
boorte van Jezus heel anders is 
verlopen dan zoals beschreven 
in de Bijbel. De waarheid is een 
persoonlijk iets. Niet een god 
maar de mens zelf is nu de bron 
van onze waarheid.

Broertjes ging verder met 
wat hij zag als een beden-
kelijke ontwikkeling: de 
waarheid (lees media) als 
speelbal van de commer-
cie. Als een van de diepte-
punten hiervan zag hij de 
overname van het ANP 
door John de Mol.

Broertjes ging verder met wat 
hij zag als een bedenkelijke 
ontwikkeling: de waarheid 
(lees media) als speelbal van 
de commercie. Als een van de 
dieptepunten hiervan zag hij de 
overname van het ANP door 
John de Mol. Het was hem bij 
die overname opgevallen hoe 
weinig aandacht dit in de me-
dia had gekregen. Wellicht was 
dit al een gevolg van de reeds 
langer bestaande nieuwscon-

glomeraten in medialand. Deze 
vormen in ieder geval in po-
tentie een bekend en bewezen 
gevaar voor een democratie. 
Naast de evidente nadelen van 
nepnieuws ziet hij ook een 
waardestijging voor gedegen 
journalistiek werk. Dit is in 
zijn ogen ook een van de ant-
woorden op de problematische 
vraagstukken die ontstaan door 
nepnieuws.

Antwoorden
In het laatste deel van zijn be-
toog vertelde hij dat door de 
massaliteit van de social media 
er sprake is van een opkomst 
van een luidruchtige minder-
heid. Ooit was er de digitale 
droom dat door het internet 
de waarheid voor iedereen 
toegankelijk zou worden. Nu 
zien we dat die droom ook een 
‘evil twin’ heeft : deze boosaar-
dige broer of zus maakt gretig 
gebruik van het gegeven dat 
lager opgeleiden nepnieuws 
moeilijker herkennen. Ook 
verontrustend is de explosieve 
groei van tieners die verslaafd 
zijn aan social media. Waar 
drie jaar geleden ‘nog maar’ 18 
procent niet zonder kon van de 
groep 12 tot 16 jaar, is dat nu al 
de helft ! Wat te doen? Afslui-
tend ziet Broertjes heil in het 
transparanter maken van de 
media en het toezicht hierop 
te verbeteren. Verder kan men 
de internationale samenwer-
king uitbreiden en het creëren 
van bewustzijn stimuleren. Dat 
laatste zou zeker ook een plek 
moeten krijgen op scholen in 

Nepnieuws en échte muziek

de vorm van het bijbrengen van 
mediawijsheid.

Slotakkoord
Het slotakkoord was aan het 
Hobbema Trio. Zij speelden 
met verve Mendelssohns Trio 
opus 49, nr. 1. Ook dit stuk was 
prachtig. Het begin bestaat uit 

een speels motiefj e gefl ankeerd 
door enige weemoed, waarna 
het stuk versnelde en vervol-
gens een mooie muzikale reis 
bood. Het drietal musici leek 
zelfs nog beter te klinken dan 
eerder. Ook nu weer met de 
dansende handen van Yumi 
Toyama als leidraad. 



Woensdag  april 12 Weekblad Wijdemeren

Koningsdag vrijdag 27 april

Live Muziek!
bij sporthal De Fuik

13.00 uur Derk de Kloet
14.00 uur Ravage
15.30 uur Kingsday sing-a-long
16.30 uur Recovery

De activiteiten rondom Koningsdag worden mogelijk gemaakt door de inzet van talloze vrijwilligers en de bijdrage van deze geweldige bedrijven:
’s Gravelandse Apotheek / Ab faas verhuizingen en woningontruimingen / Albert Heijn Landwaart / Bakker Jeroen / Birkhoff B.V. / Blaasvaak / Bloemenhuis Lobelia /  
BM Advies / Buildsight / Cloverfield BV / CTAC Resourcing  / CW ‘76 boekhandel / De Beus installatietechniek / De Krakeelakker B.V. / Dijck- de Ridder / EST HR / 
Eurocept / Gerliko Wapeningsstaal BV / Gizmo Retail / Hema Kortenhoef / John Bos Marktkramenverhuur / Krijn Voorn Woning Inrichting / Krijnen Pomptechniek 
/ Maatschap One two Finance / Millennium Kappers / Mobydick Watersport / Musicplant / Oogzorg Briljant / Ottenhome BV / Rabobank Gooi en Vechtstreek / RB 
Instruments / RVB Schoonmaak   / Smallenburg Schilderwerken / Timmerbedrijf Allround / Veilinghuis Van Spengen / W. De Jongh Rijwielen / Wijnkoperij en slijterij “de 
Meenthof” / Wonders / Zeker Financiële Dienstverlening en de sponsors die niet vermeld willen worden… 

Koningsdag vrijdag 27 april

de Kloet

27 ap

15.30 uur Kingsday sing-a-long
16.30 uur Recoveryy

lloze vrijwilligers en de bijdrage van deze geweldige bedrijven:
ijn Landwaart / Bakker Jeroen / Birkhoff B.V. / Blaasvaak / Bloemenhuis Lobelia / 

Vrijdag 27 april

Koningsdag!
in en rond sporthal De Fuik
Ochtendprogramma
8.00 uur Start Vrijmarkt
9.00 uur Koninklijk ontbijt met gebakken ei en spek
9.30 uur Uitdelen ballonnen
10.00 uur Zaalvoetbaltoernooi in De Fuik
10.30 uur Officiële opening
10.30 uur Start ballonnenwedstrijd
10.45 uur Start Kinderspelen bij De Fuik
11.00 uur Zanggroep BlueZ
11.00 uur Comité biedt een versnapering aan!
12.00 uur Panna Knock-Out toernooi 

Middagprogramma ondersteund met Live mauziek!
13.00 uur Start diverse bands/live muziek!
13.00 uur Spannende Kinderbingo
13.30 uur Spectaculaire Oranje games
13.30 uur Demonstratie Springclub ODIS

Kijk ook op www.oranjecomitekortenhoef.nl en volg ons op Facebook!

Zaterdagavond 21 april

Oranjepop!
sporthal De Fuik, vanaf 20.00 uur

D3D jamband
Derk de Kloet
TapeThat
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’s-GRAVELAND- De organisatie 
o.l.v. Anna Scholten moest de 
inschrijvingen al twee dagen 
eerder sluiten, zoveel belang-
stelling was er voor de Vrien-
den- en Vriendinnendag van 
SV ‘s- Graveland. 

Ongeveer 175 jongens en meis-
jes tussen 6 en 14 jaar deden 
afgelopen vrijdag mee aan het 
spellencircuit, het leuke voor 
de voetbalclub was dat onge-
veer een derde van de jeugd 
voor het eerst meedeed. Daar 
zitten wellicht potentiële ta-
lentjes bij voor de toekomst 
van de blauwwitten. Er waren 

gemengde groepen die met 
een leider verschillende spel-
len bezochten. Zoals voetballen 
met je handen, slalommen met 
de bal, kaatsen en vangen met 
keepershandschoenen, vier 
doelenpartijtje, twee-tegen- 
twee met sprintje vooraf, bal 
mikken en door verlichte poor-
tjes dribbelen. Het verschil in 
niveau was vermakelijk, maar 
de leiders maakten er het beste 
van. De jonge coaches Floortje 
en Mikki zaten af en toe met 
hun handen in het haar, hun 
kids renden alle kanten op. 
Maar het kwam allemaal goed! 

De allermooiste ervaring was 
misschien wel de Oranje Expe-
rience. Een hypermoderne pro-
motiebus van de KNVB waarin 
de groepen met driedimensio-
naal masker getuige waren van 
de prestaties van de Oranje 
Leeuwinnen. Ook mocht je op 
de foto met de Europese Bokaal 
van de oranjedames. 
Zo’n kleine 40 vrijwilligers wa-
ren actief op en rond de velden. 
Ook met de Gezonde Keuken, 
met worteltjes, paprika’s, to-
maatjes en druiven. Aan het 
eind was er voor iedereen een 
broodje knakworst. 

Veel belangstelling voor Vrienden- en Vriendinnendag

Sport

NEDERHORST DEN BERG- Het 
draaiboek van 11 pagina’s be-
looft veel goeds voor de Bergse 
Koningsspelen a.s. vrijdag op 
sportpark Meerzicht.

Het enige wat tegen kan zitten, 
is het weer. Maar zelfs daarvoor 
heeft  de organisatie o.l.v. Jaap 
Franse en Niels Sneijer een 
niet-klimatologische oplossing: 
vrijdag 18 mei. De kinderen 
van de Mr. Kremer-, Warin- en 
Jozefschool beginnen de dag 
ter ere van de verjaardag van 
onze vorst met een Konink-

lijk ontbijt om 8.30 uur. Na het 
openingswoord van wethouder 
Jan-Jaap de Kloet zingt eenie-
der het openingslied en doet 
mee aan de warming up. En dan 
begint het sport- en spelcircuit 
met voetbal, handbal, volleybal, 
hockey, tennis, korfb al en boot-
camp. Veel begeleiders en de 
’s-Gravelandse EHBO ‘ers staan 
klaar om te helpen. De kantine 
is dicht, maar de wc’s niet. Na-
tuurlijk ruimte iedereen zijn 
eigen afval op. Dan krijg je ook 
een fraai vaantje van Rien van 
Huisstedens ‘Sportprijzenpa-

leis’. Het kan haast niet anders 
of dit worden de beste Ko-
ningsspelen ooit. 

Kolossale Koningsspelen in Nederhorst

Zo leuk was het vorig jaar 
(foto: Maarten Verhoeven)

KORTENHOEF- De inschrijving 
voor de 30e Rabobank Drie-
dorpenloop op zondag 3 juni is 
geopend. U kunt zich inschrij-
ven voor het hardlopen en de 
wandeltocht. 

U hebt de keuze uit de Banden-
maat Kidsrun (1,5 km.) of de 4, 
7, 12 en 21 km. Ook kunt u kie-
zen voor een wandeltocht van 
15 of 20 km.

Wie jarig is trakteert! 30 jaar 
Driedorpenloop. De organisa-
tie stelt het op prijs u ook dit 
jaar als loper van de Rabobank 
Driedorpenloop aan de start 
te mogen verwelkomen. Een 
speciaal jaar, namelijk de 30e 
verjaardag van deze bijzondere 
loop door de natuur van drie 
dorpen. Die 30 jaar Driedor-
penloop viert men graag met 
u. Daarom is er voor elke 30e 

inschrijver (nummer 30, 60, 
90 etc….) een leuke attentie 
(wekker, bluetoothspeaker, etc). 
U ontvangt na uw inschrijving 
bericht als u een van de geluk-
kigen bent en dan kunt u dit 
verjaardagscadeau van ons op 
de dag van de loop afh alen.
Ga naar: www.driedorpenloop.
nl en dan naar ‘Inschrijven’ om 
je te verzekeren van een start-
plaats. Yvonne Sikking- van de Brand

Inschrijven voor 30e Driedorpenloop

Nieuws van 
Club 4711
Uitslag + stand 
lente-toernooi 
biljarten (maan-
dag-poule)

9 april: M. Zieleman (5 pt.), 
W. Clements (4 pt.), Mw. D. 
Giavarra (4 pt.), J. van Greu-
ningen (1 pt.), B. Worp (1 pt.)
Stand aan kop: M. Zieleman 
2-8, Mw. D. Giavarra 2-7, W. 
Clements 2-6
Uitslag maandtoernooi kop-
pelklaverjassen
Zaterdag 14 april: (bovenste 
3 plaatsen, 28 deelnemers) 
1. Dhr. H. v.d. Berg & Dhr. 
E. Oosterbroek (5042 pt.), 
2. Dhr. J. van Greuningen & 
Dhr. C. Jacobs (5016 pt.), 3. 
Mw. G. Scheepmaker & Mw. 
T. Snel (4938 pt.) Eerstvol-
gende maandtoernooi kop-
pelklaverjassen: zaterdag 12 
mei a.s., aanvang 16.00 uur.
Uitslag onderlinge competitie 
BV Overmeer
Donderdag 12 april: J. Kloos-
terman – W. Clements 1-3, T. 
Otten – M. v.d. Velden 0-3, R. 
Korteling – P. van ‘t Klooster 
1-3, M. Verlaan – W. Lam 0-2
Stand na-competitie om 
kampioenschap: P. van ‘t 
Klooster 1-3, M. v.d. Velden 
1-3, R. Korteling 2-1
Programma
Donderdag 19 april 19.30 
uur: onderlinge competitie 
BV Overmeer, zaterdag 21 
april 16.00 uur: lente-toer-
nooi biljarten Club 4711, 
maandag 23 april 19.30 uur: 
lente-toernooi biljarten Club 
4711
Openingstijden + contactge-
gevensVrijdag en zaterdag 
van 15.00 tot 20.30 uur (ook 
voor niet-leden)
Overmeerseweg 5a – Ne-
derhorst den Berg – tel. 
06.20.40.80.58

KORTENHOEF - Op zondag 27 
mei komt de Ronde van Kor-
tenhoef weer terug. Terug van 
weggeweest. Hieronder infor-
matie over bereikbaarheid en 
parkeren. 

We krijgen nu al van veel men-
sen complimenten, meldingen 
en foto’s van de ronde zoals 
deze was tijdens de hoogtijda-
gen. Het is het mooiste wanneer 
de mensen binnen het parcours 
op zondag 27 mei niet met de 

auto weg gaan. Mocht u toch 
weg willen, vragen we u vrien-
delijk uw auto buiten alvast het 
parcours te plaatsen. Parkeren 
op het parcours binnen de par-
keervakken is toegestaan. Wilt 
u er dan wel op letten dat de 
weg dan ook echt vrij is? Spie-
gels graag inklappen. Maar nog 
liever graag uw auto op eigen 
terrein of buiten het parcours 
plaatsen
Van 10.00 uur tot 14.00 uur 
vinden de wedstrijden vooral 

plaats op de ‘kleine’ ronde. De
straten Kerklaan, Parklaan, El-
bert Mooijlaan, Egidius Bloc-
klaan en de Kerklaan vormen 
het parcours. Start/fi nish is aan 
de Kerklaan. 
Van 14.00 uur tot 18.00 uur 
wordt er gereden op de grote 
ronde. Dat zijn de Kerklaan, 
Kwakel, Herenweg, Koningin-
neweg, Elbert Mooijlaan, Egi-
dius Blocklaan en Kerklaan. 
Binnen het parcours is dan 
aankomst en vertrek met au-

Auto’s aan de kant a.u.b.

Ronde van Kortenhoef
to’s complexer. Dus graag alvast 
buiten het parcours parkeren, 
als u weg moet. Hetzelfde geldt 
als u terugkomt. Ook zorgcen-
trum Veenstaete is niet meer 
over de Kerklaan bereikbaar 
met de auto. We helpen ie-
dereen zoveel mogelijk. Voor 
spoedeisende hulp leggen we 
wedstrijden stil om ruimte te 
maken voor de hulpdiensten. 
Er zijn verkeersregelaars aan-
wezig om het verkeer in goede 
banen te leiden. Voor vragen 
over uw specifi eke bereikbaar-
heid of vragen kunt u mailen 
naar evenementen@gwcdeade-
laar.nl
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SPAKENBURGSE VISHANDEL WIJKVIS
NIEUW VANAF 21 APRIL 2018

Iedere zaterdag van 10.00 tot 17.00 uuu op de Voorstraat in Nederhorst den Berg

Tot ziens bij de Spakenburgse Vishandel Wijkvis
Telefoon 033 887 30 65  Mobiel 06 55 13 10 34

Deze aanbiedingen zijn de gehele maand april en mei geldig.

4 
Lekker
bekken 

€ 12,00

voor 
€ 10,00

saus gratis

Warm
gebakken 
Kibbeling 

Familiezak 
500gr.
€ 9,00

voor € 7,00
saus gratis

Warm
gebakken 
Kibbeling 

Jumbozak 
750gr.
€ 12,00

voor € 10,00
saus gratis

Haring 
vers van 
het mes 

per stuk
€ 2,00

5 voor 

€ 10,00
6e gratis

Verse 
zalmfilet 

Normaal 
500gr.
€ 12,50

nu € 10,00

Sport

In Bussum was het de thuisclub 
Allen Weerbaar die initiatief 
nam en een paar goede kansen 
kreeg. Maar de uitblinkende 
A-junior-keeper Rico Souverijn 
hield bekwaam de nul. Daarna 
was het ASV ‘65 dat steeds beter 
in de wedstrijd kwam. 

De Ankeveners hadden het mid-
denveld in handen en kregen 
ook kansen op de openingstref-
fer. AW speelde op de counter en 
probeerde de twee levensgevaar-

lijke vleugelspitsen te bereiken, 
die bekwaam onder bedwang 
werden gehouden door Nabil 
Bardan en nog een uitblinken-
de A-junior: Morris ten Broeke. 
Na de rust een gelijkopgaande 
en sportieve pot voetbal, waarbij 
ASV iets gevaarlijker was. Uit-
eindelijk was het libero Stefan 
van Grieken die uit een afge-
meten corner van Laurens van 
der Greft  in de 65ste minuut de 
0-1 binnenkopte. AW probeer-
de druk te zetten, waardoor er 

veel ruimte voor ASV ontstond. 
De Ankeveners sprongen hier 
echter niet eff ectief mee om en 
hielden zo de Bussummers in de 
wedstrijd. Met name de grillige 
en goed spelende Prince Dec-
ker had een geweldige kans om 
de genadeslag uit te delen, doch 
de bal die hij schoot verdween 
richting de Crailose brug. Het 
werd nog even billen knijpen 
in de laatste 5 minuten door het 
‘pompen- of- verzuipen- voet-
bal’ van AW. ASV 65 kwam er 

ook nog levensgevaarlijk twee 
keer uit, maar de beslissende 
eindpass ontbrak. Al met al op-
luchting toen het laatste fl uit-
signaal klonk. Een verdiende 
overwinning die weer positief 
zal doorwerken op de rest van 
het seizoen. Komende zondag 
is er de enige echte streekder-
by van Wijdemeren thuis tegen 
‘s-Graveland. Dat belooft  weer 
een geweldige sportmiddag te 
worden. Ook ‘s-Graveland zit 
nog steeds in de gevarenzone na 
de nederlaag tegen Amsvorde 
van afgelopen zondag, dus de 
belangen zijn groot. Komt allen 
naar deze kraker.

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verslaat AW

Voor rust was het een tamme 
wedstrijd waarin de thuis-
ploeg na 20 minuten via Jesse 
van Huisstede de voorsprong 
pakte. Nederhorst verzuimde 
om afstand te nemen. Het was 
aan keeper Oscar Vrijhoef te 
danken dat de gasten vlak voor 
rust niet op gelijke hoogte wis-
ten te komen. 

Direct na de pauze was het 
gelijk weer raak via Jesse. Bin-

nen twee minuten viel de aan-
sluittreff er voor Waterwijk. De 
hardwerkende Steven Stijvers 
gaf nog geen vijf minuten la-
ter een strakke voorzet na een 
prachtige aanval over meerde-
re schijven. Jesse kwam op tijd 
naar de eerste paal en tekende 
zo voor zijn hattrick. Hiermee 
was de wedstrijd gespeeld. Een 
kwartier voor tijd wist Jesse 
zelfs zijn vierde van de mid-
dag te maken en zo voor de 

verdiende 4-1 overwinning te 
zorgen.
In de rust werden er stafschop-
pen genomen door de JO8-1: 
de Multinal Group Penalty bo-
kaal. 
Bram van der Kolk won deze 
serie en mag nu uitkomen in de 
grote fi nale tijdens het jaarlijkse 
jeugd eindtoernooi.

Senioren
Ook het tweede moest tegen 

Waterwijk en won met ruime 
cijfers. Al na een minuut werd 
de voorsprong gepakt. Doel-
puntenmakers Jeroen Bouwer 
en Tijmen Blok ieder 2 , Levi 
Matsari en junior Jesse Heusen 
zorgden voor de 6-2.
Nederhorst 3 wist via twee 
fraaie treff ers tegen AFC- 8 
knap een zwaar bevochten 2-1 
overwinning te behalen. Het 
vierde trof met Hoogland 4 een 
gelijkwaardige tegenstander. 

Voetballen in Nederhorst 

Vlaggenschip wint ruim van Waterwijk

Na drie mooie achtereenvol-
gende overwinningen pro-
beerde het eerste elftal deze 
reeks in Amersfoort voort te 
zetten. Het lukte helaas niet, 
want tegen Amsvorde werd 

een 2-0 nederlaag geleden.
 
Senioren
Het 2e elft al profi teerde op-
timaal van de nederlaag van 
koploper Hercules. Het won 

zelf met 0-4 van HDS uit Leer-
sum. Met een aantal onderlinge 
ontmoetingen van de top drie 
lijkt er nog van alles mogelijk. 
Het 3e en 4e leden een neder-
laag en 35+ won met 3-5 in 

Voetballen in ’s-Graveland 

Verlies na drie overwinningen

Utrecht van Elinkwijk. Op za-
terdag zette Za2 hekkensluiter 
Hertha met 5-1 aan de kant en 
klom en passant twee plaatsen 
op de ranglijst. 

Jongens en meisjes 
Woensdag 18 april speelt JO12-
1 om de koppositie tegen Wa-
terwijk. Beide teams hebben 
nog niet verloren dus het be-

Door: Dick Blom, Marc  Degekamp,  Ad van Benschop

De 0-0 eindstand gaf dit weer 
in een wel spannend duel.

Jeugd
JO19-1 verloor gefl atteerd met 
4-1 in Amersfoort van CJVV 
JO19-1. JO17-1 won hun thuis-
wedstrijd tegen Forza Almere 
met 5-2. De meiden onder 17-1 
verloren nipt met 5-4 bij Spor-
ting Almere. JO9-1 kwam na 
rust goed terug, maar moest-
met 5-4 de winst laten aan De 
Vecht JO9-1.

Meer info: 
www.vvnederhorst.org 
of facebook

looft  een spannende wedstrijd 
te worden vanaf 19.00 uur. 
JO12-2 presteert ook al zo goed, 
want het staat bovenaan na de 
overwinning van afgelopen 
zaterdag op IIsselmeervogels 
JO12-2. Door zelf te winnen 
(8-0 van SO Soest MO11-1) 
behield MO11-1 de ongeslagen 
status en staat dus bovenaan in 
de voorjaarscompetitie. 

Op naar de 100
Op maandag 23 april bereiken 
we de 97-jarige leeft ijd, dus op 
naar de 100. Een jubileumcom-
missie is al bezig met het eeuw-
feest dat al contouren begint te 
krijgen. De Rabobank Clubkas 
Campagne heeft  onze vereni-
ging bijna € 1000,00 opgele-
verd. Wij bedanken iedereen 
die op ons gestemd heeft  en de 
Rabobank Gooi en Vechtstreek 
voor dit mooie initiatief.

En verder
Aanstaande vrijdag verwelko-
men we de Kortenhoefse en 
Ankeveense basisscholen die 
de Koningsspelen houden op 
ons complex. Afgelopen vrij-
dag werd de 3e speelronde van 
de SVS Cup35 + gespeeld. Een 
heerlijk lenteavondje voetbal 
werd. Op vrijdag 1 en zaterdag 
30 juni worden de laatste twee 
speelronden gespeeld. 

Zingen? Dat kan bij het Ge-
mengd Koor Wijdemeren. Zij 
repeteren elke woensdagavond 
van 8-10 uur in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 
bent van harte welkom!

Elke donderdagavond klaver-
jassen in ’t Achterom (achter 
r.k. kerk aan de Kerklaan in 
Kortenhoef). Tussen 21 sept. en 
26 april, aanvang 20 uur. Com-
petitie of gewoon gezellig. 

Kort nieuws
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Gefeliciteerd!
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne hebben leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek gestemd

op hun favoriete clubs en daarmee € 75.000,- verdeeld. Felicitaties aan de 111 deelnemende clubs en

hartelijk dank aan onze leden voor het stemmen.

Bekijk de volledige uitslag op www.rabobank.nl/gvs

Growing a better world together

WIJDEMEREN- Rabobank Gooi 
en Vechtstreek deelde woens-
dag 11 april tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst cheques uit 
aan alle deelnemers van de Ra-
bobank Clubkas Campagne in 
Wijdemeren. In totaal verdeel-
de de bank € 12.100,- onder 23 
clubs. 

Tijdens de uitreiking, die plaats-
vond in het clubhuis van GWV 
De Vrijbuiter in Loosdrecht, is be-
kend gemaakt hoeveel stemmen 
elke club heeft  ontvangen. De 
clubs hadden ieder op hun eigen, 
vaak heel originele manier, cam-
pagne gevoerd om leden van de 
bank te enthousiasmeren op hen 
te stemmen. Met het bedrag kun-
nen zij hun gewenste doelen rea-
liseren. De Vrijbuiter was gevuld 
met benieuwde vertegenwoordi-
gers van verenigingen en stich-
tingen. Uiteindelijk was iedereen 
winnaar, zoals marktteamleider 
Esther Holtkamp benadrukte. 

Clubs
Deze verenigingen kregen een 
cheque: IJsclub Nederhorst den 
Berg, Historische kring Neder-
horst den Berg, S.V. ’s-Graveland, 

IJsclub Loosdrecht, Volleybal 
Vereniging Nederhorst, Stichting 
SLOEP, IJLP - IJsclub de Loos-
drechtse Plassen, Gemengd Koor 
Wijdemeren, Zangkoor Fun4All, 
Muziekvereniging BMOL, Drie-
dorpenloop, ASV 65, Fanfarekor-
ps Nieuw Leven, Loosdrechtse 
Volleybalclub LoVoC, Stichting 
Kursus Projekt Loosdrecht, Gym-
nastiekvereniging Odis, Gooise 
Onderwatersport Vereniging, 

Tennisvereniging Westerveld, 
Tennis Vereniging Loosdrecht
Judoclub Nederhorst, tv de Ra-
ding, Muziektheater Spotlight 
Loosdrecht en Watersportvereni-
ging De Spiegel.

Growing a better 
world together
Rabobank organiseerde dit jaar 
voor de tweede keer de Rabobank 
Clubkas Campagne in het Gooi 

en de Vechtstreek, waarbij in to-
taal € 75.000 wordt uitgereikt. De 
belangrijkste spelregels: Elke club 
uit de regio die bankiert bij de 
bank kon zich tot eind februari 
aanmelden. Vervolgens konden 
de leden van de Rabobank hun 
stem uitbrengen op de deelne-

Rabobank verdeelt € 12.100 in Wijdemeren

Wijdemeerse clubs zijn 
blij met hun cheque 

(foto: Patrick Siemons)

mende clubs die zij een warm 
hart toedragen. Elke stem is geld 
waard. Op deze manier kunnen 
clubs die klant zijn van de Rabo-
bank activiteiten realiseren die 
de leefb aarheid van de gemeente 
verbetert. 

De totale uitslag is te vinden op 
www.rabobank.nl/gvs  


