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ANKEVEEN- De stichting ‘Vrienden van Ankeveen’ start een
project om Ankeveen nog beter op de kaart te zetten. In
september wordt het nieuwe
restaurant ‘1244’ geopend, een
project met twee jonge ondernemers: Thom Klarenbeek en
Mitch van Egmond.

1244
De Vrienden vonden in Thom
Klarenbeek en Mitch van Egmond een goed koppel om
een restaurant te exploiteren.
“We kozen voor de naam ‘1244’,
omdat het de postcode is van

Vrienden van
Ankeveen openen
restaurant 1244
Ankeveen. Dat willen we ook
uitstralen, een plek die bekend
is en waar je bekenden kunt
ontmoeten. Maar ook eigentijds, met een strakke inrichting” vertelt Thom Klarenbeek.
Hij wordt de gastheer die al
een ruime ervaring heeft in de
horeca. Hij studeerde ‘hotelma-

nagement’ en werkt momenteel
ook bij een hotel. “Het moet een
plek worden waar je het culinaire als het ware ruikt, proeft
en voelt. Er komt een open
keuken voor een goede interactie met de gasten.” 1244 zal
plaats bieden aan 60 gasten in
een moderne inrichting in grijs,
zwart en blauwe tinten, met

veel natuurlijk materiaal.
Chef-kok wordt de jonge Mitch
van Egmond die in 2008 begon
als afwasser en na een opleiding

Certiﬁcaathouders
Uiteindelijk is het de bedoeling
dat Thom en Mitch op een termijn tussen 3 en 5 jaar de zaak
overnemen. Het tweetal heeft
er zin in, het menu is klaar. Het
bedrijfsplan is gereed en het
ziet er goed uit. De komende
maanden zal de inrichting worden uitgevoerd. Wel zoekt de
stichting nog meer certiﬁcaathouders die het enthousiasme
van Eric, Gé en Wim delen.
“Dat kost je 7500 per certiﬁcaat,
maar we bieden een rendement
van 5%. Dat krijg je niet bij een
bank” sluit Wim Reijmerink af.
Meedoen?
Mail naar:
wimreymerink@gmail.com
of bel: 035- 656 6688.
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Mirjam
Houtop

als kok nu werkt als junior souschef bij het sterrestaurant Tante
Koosje in Loenen aan de Vecht.
Hij liep onder andere stage bij
’t Swaentje en De Nederlanden.
Mitch: “Het menu dat wij gaan
serveren is internationaal. Dit
houdt in een mix van gerechten
uit verschillende werelddelen.
Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld aan Steak tartaar, Club
sandwich 1244, Bavette van de
grill en een lekkere daghap.”
Eric Torsing kan beamen dat de
heren kunnen koken: “Man, we
hebben van die twee al een keer
een voorproeverij gehad. Dat
was delicieus, echt top!”
Thom Klarenbeek: “Het gaat
om goede kwaliteit tegen een
eerlijke betaalbare prijs in een
mooie ambiance.” Gé Leurs
wijst op de ligging met een
groot terras met uitzicht op het
polderlandschap.

Door: Herman Stuijver
“Het is een project voor en
door Ankeveners” opent Wim
Reijmerink “Het is puur uit idealisme.” Reijmerink is samen
met Gé Leurs en Eric Torsing
de aanjager om (nog) meer reuring in het veendorp te brengen. Ze kochten gezamenlijk
het leegstaande pand op waarin
voorheen De Veensche Plas en
eerder De Scheve Schaats en
snackbar De Smulhoek waren
gevestigd, schuin tegenover
het theaterkerkje De Dillewijn.
Inmiddels hebben de idealisten, die ook als ondernemers
weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt, een kring
van belangstellenden om zich
heen verzameld die samen de
stichting vormen. Die Vrienden
kochten certiﬁcaten ter waarde
van 7500 euro waarvan er nu al
meer dan 50 zijn verhandeld.
Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 100 ‘aandeelhouders’
meedoen, een kapitaal van €
750.000,-. De Vrienden zien
een laagdrempelig restaurant
als een middel om Ankeveners
en mensen van buitenaf met
elkaar in contact te brengen,
onder het genot van een goede
hap en een ﬁjn glas.
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AUTO LANCKER

Opening Koningsdag

UW MITSUBISHI-DEALER
VOOR DE REGIO

Decorandi van
harte welkom!

Auto Lancker

Vrijdag 27 april
09.00 uur

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

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

1-1-2

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

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
035 - 656 21 88
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24
0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale
0900-15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Versa Mantelzorgondersteuning
035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef
035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Sensoor
035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073
Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom
planning
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 - 22301476
06 -10566343
06 - 33890949
035 - 6281381

Scholen:
Warinschool
0294 - 251351
Mr. Kremerschool
0294 - 251522
Jozefschool
0294 - 253336
Curtevenneschool
035 - 6561019
De Regenboog
035 - 6560408
Joseph Lokinschool
035 - 6561370
St.-Antoniusschool
035 - 6561067
Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl
Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

◗ H. Antonius
Zo. 29 april: 09.30 uur: w&cv.
R. Simileer; W.v. liturgie.
◗ St. Martinus
Zo. 29 april: 09.30 uur: w&cv.
M. Lagemaat, Maria Martinus.
◗ OLV Hemelvaart
Za. 28 april: 19.00 uur: w&cv.
R. Simileer.
Verzorgingshuizen
◗ De Kuijer
Wo. 2 mei: 11.00 uur: euch
J. Dresmé.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 29 april: 10.00 uur: H.A.
Ds. E. J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel
Zo. 29 april: 10.00 uur:
Ds. D. Pruiksma.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 29 april: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 29 april: 09.30 uur:
Dhr. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 29 april: geen dienst.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 29 april: 10.00 uur: H.A.
Br. R. Bogaerds.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 29 april: 10.00 uur: H.A.
Ds. E.J. Hempenius,
16.00 uur: UNITE; jeugddienst.

Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 30042018 t/m vrijdag 04052018
voor SPOEDGEVALLEN.
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van NOOD kunt
u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven bij de
assistente van huisartspraktijk Overmeer

Programma GooiTV
Vanaf 25 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met speciale aandacht voor Koningsdag, de lintjesregen en de Koningsspelen.
- In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat in de bibliotheek van Bussum met directeur/rentmeester Karen Heerschop over het veranderingsproces bij het Goois Natuurreservaat.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Adverteren:
www.weekbladwijdemeren.nl

Activiteiten agenda
WANNEER
do. 26 apr.
do. 26 apr.
do. 26 apr.
do. 26 apr.
vr. 27 apr.
vr. 27 apr.
vr. 27 apr.
vr. 27 apr.
vr. 27 apr.
za. 28 apr.
ma. 30 apr.
di. 01 mei
vr. 04 mei
vr. 04 mei
za. 05 mei
za. 05 mei
za. 05 mei
vr. 11 mei
di. 22 mei
wo. 23 mei

TIJD
19.00 u.
19.15 u.
19.30 u.
20.00 u.
08.00 u.
09.00 u.
09.30 u.
11.00 u.
14.00 u.
13.00 u.
13.30 u.
14.00 u.
19.00 u.
19.10 u.
09.00 u.
09.30 u.
09.00 u.
11.00 u.
20.00 u.
19.00 u.

WAT
Kruipwedstrijd voor peuters
Ronde van Ankeveen, jong & oud
Koningsbingo voor ouderen
Gemeenteraad
Koningsdag, spelen, muziek, vrijmarkt
Kindervrijmarkt, braderie, muziek
Oranjefeest voor jong en oud
Versierde ﬁetsenoptocht
Oranjespelen Wereldburgers
Open middag Hist. Kring (tot 16.00 u.)
KBO Feestmiddag met artiesten
Lezing ‘Leven in een digitale maatsch.’
Dodenherdenking Nederhorst
Dodenherdenking, stille tocht
Lentemarkt Ankeveen
Bevrijdingsontbijt (tot 11.30 u.)
Autocross Horstermeer
Gezellige ochtend met muziek
ALV Floraliavereniging
Ophalen plantenkweekwedstr. Floralia

WAAR
IJsclubterrein Ankeveen
Vanaf Martinuskerk,Ankeveen
De Kuijer, NdB.
Gemeenteraad, Rading 1, Ldr.
Rond sporthal De Fuik, K’ hoef
Willie Dasplein, NdB.
ASV- terrein, Ankeveen
Willie Dasplein, NdB.
IJsclubterrein Ankeveen
Kerklaan 89, Kortenhoef
Bergplaats, NdB.
Bergplaats, NdB.
OLV Mariakerk, NdB.
Smidsbrug, ‘s-Graveland
Marktplein Ankeveen
Kasteel Nederhorst
Voshaart, Middenwg, NdB.
SFG- Feesttent, ‘s-Graveland
’t Achterom, Kortenhoef
Kerklaan 18, Kortenhoef
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Door: Herman Stuijver

Maandelijks gesprek met burgemeester
WIJDEMEREN- In samenwerking
met GooiTV zal de redactie van
de huis-aan-huisbladen Weekblad Wijdemeren en NieuwsSter
maandelijks een gesprek hebben met waarnemend burgemeester Freek Ossel.
Vorige week woensdag was het
debuut van eindredacteur Herman Stuijver. In 13 minuten
besprak hij met de burgemeester in het park van landgoed
Schaep en Burgh in ‘s- Graveland de actuele politiek van

de vijf dorpen. Diverse onderwerpen passeerden de revue:
welke rol kan een burgemeester
spelen bij de formatie, een terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen en de veiligheid
en leefbaarheid. Het gesprek
spitste zich toe op de uitslagen
van de enquête van het Burgerpanel. Hoe bestrijd je te hard
rijden, wat kun je doen tegen
ondermijning en hoe onveilig
is het eigenlijk in onze landelijke dorpen. Ook probeerde de
burgemeester de grenzen aan te

geven van wat integer gedrag
is: een ﬂes wijn bij een opening
mag, maar een gratis etentje op
kosten van het restaurant weer
niet. Het gesprek werd tussen
18 en 15 april steeds herhaald
op GooiTV. Voor KPN is dat op
kanaal 1432 en voor Ziggo-digitaal op 41 en Ziggo-analoog
op kanaal 45. Overige kanalen
vindt u op www.Gooitv.nl.
U kunt het gesprek bekijken
op You Tube: https://youtu.be/
HsRbijKi5JA. Het volgende gesprek is op woensdag 9 mei.

Nieuwe coalitie wil alleen één Gooi en Vecht
WIJDEMEREN - CDA, DorpsBelangen, VVD en D66 ( 13 van de
19 zetels) hebben een akkoord
gesloten over de vorming van
een college voor de komende
bestuursperiode. Het motto
luidt ‘Sterke dorpen, regionaal
verbinden’. Rosalie van Rijn
(CDA), Jan-Jaap de Kloet (Dorpsbelangen), Jan Klink (VVD) en
Joost Boermans (D66) worden
de wethouders met bijna vier
volledige banen. De Lokale Partij en PvdA/ GroenLinks zijn veroordeeld tot de oppositie.

een stop in Wijdemeren) mogelijk te maken.
Het nachtelijk vrachtverkeer zal
van de gemeentelijke doorgaande wegen geweerd gaan worden.
(m.u.v. nachtelijk bestemmingsverkeer).

Door: Herman Stuijver
In het akkoord hebben zij de
overeenstemming vastgelegd
over die onderwerpen, waarover
de partijen niet gelijk dachten.
Er zijn geen nadere afspraken
zijn gemaakt over onderwerpen waarover partijen een grote mate van overeenstemming
hebben. De partners beseﬀen
dat alleen eendrachtig optreden
Wijdemeren ten goede zal kunnen komen.
Er staat immers voor de vijf dorpen veel op het spel. Wijdemeren beseft dat het deel is van een
groter geheel. Dat grotere geheel
zal alleen kunnen werken als de
kernen daarbinnen bruisend
en vitaal zijn. Bij een krachtige
regio horen sterke dorpen. Pas
dan is het geheel meer dan de
som der delen. Met die inzet en
ambitie zijn partijen tot de afspraken gekomen
Bestuurlijke toekomst
Wijdemeren zet in op de vorming van één gemeente Gooi
en Vecht binnen 10 jaar. Alle
tussenvormen van fusie sluiten
CDA, Dorpsbelangen, VVD
en D66 uit. Aangezien de vorming van één gemeente Gooi
en Vecht ook het einddoel is van
Noord-Holland zal de provincie
uitdrukkelijk worden uitgenodigd dit streven te ondersteu-

nen. Een intensief contact met
de andere gemeenten vormt
hiervan een onmisbaar bestanddeel.
Alleen één gemeente Gooi en
Vecht is in staat de grootstedelijke gebieden het hoofd te bieden. Tegelijk vragen de vergrote
afstand tot het bestuur en de
eigenheid van de afzonderlijke
kernen om nieuwe vormen om
de betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur te
borgen. Daarom zet de nieuwe coalitie tevens in op de totstandkoming van een vorm van
dorpsraden met eigen budget en
bevoegdheden.
Woningbouw
Er is grote behoefte aan nieuwe woningen om jongeren
perspectief op wonen in hun
eigen gemeente te bieden. Ook
om ouderen een zo levensloopbestendige woonomgeving
te verschaﬀen en om aan de
steeds grotere verscheidenheid
in woonbehoefte tegemoet te
komen. Tegelijk moeten nieuwe
woningen aan strengere duurzaamheidseisen voldoen. Het
beleid zal zijn gericht op de realisatie van goede en betaalbare
woningen zowel voor hen die
huren als voor kopers van woningen. Woningbouwprojecten

moeten bijdragen aan betere
kansen voor jongeren, een verbeterde doorstroming op de
woningmarkt en meer ruimte
voor het middensegment. Partijen staan in beginsel positief
tegenover het ontwikkelingsplan Nederhorst Noord. Zij
zetten daarbij in op 35% sociale huur, 30% koop tot 220.000
euro, 20% middeldure koop- en/
of huur en 15% vrije sector. Het
schapenweitje op het Ankeveensepad wordt dan niet bebouwd.
Duurzaam en infra
Duurzaamheid als uitgangspunt
zal in het hele beleid moeten
doorwerken. Daartoe zal een
duurzaamheidsagenda worden
opgesteld. De coalitie streeft
ernaar om binnen deze raadsperiode het maatschappelijk
vastgoed zo veel mogelijk te verduurzamen.
Fietspaden, wandelstroken en
wegen dienen te worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en
doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan.
Wijdemeren zal regionaal en
met de provincie Noord-Holland in overleg treden om
op langere termijn een lightrail-achtige verbinding tussen
Amsterdam/Hilversum (met

Financiën
Omdat Wijdemeren tot 2022
voldoende ﬁnanciële ruimte
heeft, wil men de gemeentelijke belastingen alleen met het
inﬂatiepercentage
verhogen.
Er wordt geïnvesteerd in een
Integraal Kind Centrum, een
kernenbeleid, duurzaamheid,
in meer kunst en cultuur en de
vier wethoudersbanen gaan van
3,3 fte naar 3,8 (€43.000). Ook
gaat er een fors budget naar de
organisatie op het gemeentehuis
(meer dan 1 miljoen).
Er wordt geen geld gestoken in
een bestuursadviseur en in meer
toezichthouders. Het ﬁnanciële
plaatje wordt kloppend gemaakt
door in 2019 en 2020 geld te
onttrekken uit de reserves (±
680.000).
Wethouders
CDA ‘er Rosalie van Rijn krijgt
de volgende portefeuilles: sociaal domein, volkshuisvesting,
kernenbeleid, cultuur en sport.
Haar DorpsBelangen- collega
Jan-Jaap de Kloet zal
ruimtelijke ontwikkeling, het
Gebiedsakkoord, water, recreatie, toerisme en vastgoed voor
z’n rekening nemen. Hij wordt
ook locoburgemeester. Voor
de VVD heeft Jan Klink deze
portefeuilles: ﬁnanciën, economische zaken, onderwijs en invoering omgevingswet. Namens
D66 gaat Joost Boermans zich
bezighouden met bestuurlijke
vernieuwing (inclusief herindeling en dorpsraden), milieu, duurzaamheid, verkeer en
openbare ruimte.

Gewijzigde ophaaldag
i.v.m. Koningsdag
Op Koningsdag (vrijdag 27
april) is de GAD gesloten. De
inzameling van het huishoudelijk afval van Koningsdag
vindt plaats op donderdag 26
april. Dit geldt voor de afvalcontainers (kliko’s), de pmdzakken, de huisvuilzakken,
de boven- en ondergrondse
containers. Hierdoor kan het
gebeuren dat uw container,
huisvuilzak of pmd- zak op
een ander moment van de
dag wordt geleegd/opgehaald
dan u gewend bent. Dit kan
uitlopen tot 21:00 uur.
Welkom op gezellige
ochtend in Feesttent
Op vrijdag 11 mei van 11:00
– 13:30 uur bent u van harte
welkom in de Feesttent op een
ochtend voor ouderen waar
gezelligheid en ontmoeting
centraal staan. In het Grand
Café van de feesttent ontmoeten wij elkaar voor koﬃe, een
hapje en een drankje, muziek
en vooral voor de gezelligheid. Allereerst is er een speciaal voor deze gelegenheid
samengesteld Zeemanskoor
met een tweetal accordeonisten. Ook is de Historische
Kring Kortenhoef aanwezig
om u mee te nemen in de
kleurrijke historie van onze
mooie dorpen. Verder is er
tijd en ruimte om stil te staan
bij initiatieven als het Automaatje en de Pioniersgroep
Wijdemeren.
Met elkaar
Wij hopen u graag te ontmoeten op 11 mei in de feesttent.
Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Jan Verbruggen,
telefoonnummer: 06 – 53 70
40 60 of via jan@sgraveland.
nl. Dan halen we u even op en
brengen wij u na aﬂoop weer
thuis.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie,
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel: 035-6560059,
@: info@harrit.eu
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg. 0294251451.

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

Div. bedrijfs/opslag ruimtes te
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De Slenk” Telnr:
035-656 3517 Frans@verhuizers.nl
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Te koop droog
berken haard hout.
Per krat 2 M3 gestapeld € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl

Stage plek of vakantiebaan?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.

Handig met auto’s?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.

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

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk). E.
du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp.
Tel. 0294-418722

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende oﬀerte
ARENS MAKELAARS NVM
NEDERHORST DEN BERG
AAN- VERKOOP TAXATIES
TELEFOON 0294 - 746 941

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
GRATIS waardebepaling???
035 - 656 0235

WERKRUIMTE GEZOCHT voor
kunstschilder, max €125pm
svogelezang@gmail.com
GSM en COMPUTERSERVICE
WIJ BIEDEN ABONNEMENTEN
KPN, T-Mobile, Vodafone
Ziggo, Telfort, Tele2 etc
ADVIES/VERKOOP/REPARATIE
Smartphone, PC, Tablets,
onderhoud en accessoires
Koﬃe & thee staan klaar
NOORDEREINDE 9
’s-GRAVELAND
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
Gezocht: ﬂinke jongen voor klusjes in en rond het huis o.a. tuinwerkzaamheden + hulp in de
huishouding. Tel. 0294-251674.
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
TE HUUR: bedrijfs-/opslag
units in Kortenhoef van
27 m² en 37 m² info:
www.opslag3.nl/0637451450
Rioolservicepeer zoekt
grondwerker/riool man
tot 30 jaar 0357720838
werk gebied ‘t Gooi
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Italie-waardige pizza’s,
gebakken bij u aan huis!
www.mrsitaly.com

Kapster Heleen 0637445476
Onafhankelijk ﬁnancieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
De Serre is weer open.
Wo t/m zo 10:00-17:00.
www.deserresgraveland.nl
Copulare necesse est
Vivere non est.
Juq ratukama,
Meneer Brutus

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 26 april ﬁlm, zo. 29 april
ﬁlm, wo. 2 mei jeugd, do. 3 mei
ﬁlm, za. 5 mei cabaret, zo. 6 mei
ﬁlm. Info: www.wesopa.nl
Iedere vrijdag gratis inloopspreekuur van Versa Welzijn op
de Lindelaan 98, Loosdrecht.
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor
vragen over (ﬁnanciële) administratie en beantwoord en (digitale) formulieren.

FAMILIEBERICHTEN
Zijn stoel blijft leeg.
Zijn stem zal zwijgen.
Groot is de leegte die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Wij danken iedereen voor de belangstelling,
prachtige bloemen, brieven en kaarten,
die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

Jan Goudberg
Het is voor ons een troost te weten hoe geliefd
hij was en hoe hij werd gewaardeerd.
Lies Goudberg
Kinderen en kleinkinderen
Nederhorst den Berg, april 2018

Toekomst in de autotechniek?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!
• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis
• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst
• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Sleutel
Service
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Door: Saskia Luijer en Herman Stuijver

Diamanten bruidspaar Henk en Gerrie Luijer-van Rijn
Maandenlang leefden ze er al
naar toe, naar het feest met familie, vrienden en oud-collega’s
ter ere van hun diamanten bruiloft. Afgelopen zaterdag vierden Henk en Gerrie Luijer-van
Rijn dat ze 60 jaar geleden, op
22 april 1958, in het echt verbonden waren. Een bijzondere
trouwdag, waarvan restaurant
De Molen het decor was, met
een rode loper, een ereboog en
een bezoek van burgemeester
Freek Ossel.
Dat er slechts één receptie was,
en zelfs in Ankeveen, was op
zich al een opmerkelijk feit. Ten
tijde van het huwelijk waren er
immers twee geweest. Eén voor
de Kortenhoevers, voor de familie en vrienden van Henk,
en één voor de ’s-Gravelandse
aanhang van Gerrie. Tja, in die
tijd was het niet gebruikelijk om
‘over de brug’ een huwelijkspartner te zoeken. Toch had Henk
Luijer zijn zinnen gezet op de

jongste dochter van Van Rijn.
“Dat is het meisje met wie ik ga
trouwen” vertelde hij zijn vrienden. Het feit dat Gerrie indertijd
verkering had, baarde hem geen
zorgen. “Het komt wel goed”
was Henks overtuiging. En inderdaad, toen ze later bij een toneeluitvoering van DSO elkaar
weer ontmoetten, was Gerrie
vrij en sloeg de vonk over.
Alles kan
Na drie jaar verkering trad de
25-jarige Henk in het huwelijk
met zijn 21-jarige Gerrie. “We
moesten trouwen” meldt hij met
een grijs. Niet omdat er een baby
op komst was, maar omdat het
stel een huis kon krijgen op de
Willem Pauwstraat. Daar woonden ze bijna vijftig jaar en kregen vijf dochters en vier zonen.
Het was een druk huishouden
waarin Gerrie met veel liefde
de zorg voor de kinderen op
zich nam. Bij de voordeur van
het huis hing een bordje met

de tekst ‘alles kan’, waar moeder Gerrie altijd aan toevoegde:
“maar niet alles mag.” Zo leidde
ze met zachte hand haar gezin.
In haar vrije uurtjes kroop ze
graag achter de naaimachine en
stak haar hele kroost in zelfgemaakte kleding. Henk werkte
jarenlang op de belt in Kortenhoef, tot deze sloot en hij bij ‘t
overlaadstation Crailo aan de
slag ging. Maar ook thuis was hij
erg behulpzaam. Henk hielp altijd mee in het huishouden, kon
koken, stofzuigde en maakte
schoon. Daarnaast was hij vaak
op de groentetuin te vinden en
deed veel vrijwilligerswerk. Zo
was Luijer meer dan 40 jaar kerkenraadslid in de Hervormde
kerk, richtte hij speeltuinvereniging De Eekhoorn op, zat hij
bij de Burgerbescherming en
maakte jarenlang deel uit van
het Oranjecomité. Voor al dit
werk werd hij in 1999 koninklijk
onderscheiden als lid in de Orde
van Oranje-Nassau.

Familie-orkest
De negen kinderen zijn inmiddels – met aanhang – achttien
kinderen geworden, met twintig
kleinkinderen (variërend van
5 tot 31 jaar) en zelfs vijf achterkleinkinderen (tussen de 0
en 5 jaar). Veel van hen hebben
de muzikale genen van (o)ma
Gerrie geërfd. Op één uitzondering na spelen alle kinderen een
muziekinstrument en ook de
tweede generatie is weer muzi-

kaal actief. Speciaal voor de diamanten bruiloft had de familie
een gelegenheidsorkest opgericht, bestaande uit maar liefst
zeventien musici, die zondagmorgen 22 april de dienst van
de Hervormde gemeente van
Kortenhoef opluisterde. Samen
speelden zij de lievelingsliederen van hun (groot)ouders; het
Abba Vader en Rule Brittania.
Een mooi, persoonlijk en warm
gebaar, waar een stralend

Ruim 200 leerlingen geslaagd voor verkeersexamen
WIJDEMEREN- Ruim 200 leerlingen van de groepen 7 van de
basisscholen in onze vijf dorpen
hebben hun verkeersdiploma
behaald.
In Nederhorst den Berg staan de
9 kinderen van de Warinschool
een tikkeltje gespannen in hun
oranje hesjes te wachten op het
startsignaal. Bert Dorlandt is al
sinds jaar en dag de coördinator
namens Veilig Verkeer Wijdemeren. “Gisteren deden de kinderen uit Loosdrecht en Kortenhoef ﬁetsexamen. Vandaag dus
Nederhorst.” Bert wordt geholpen door drie heren bij sporthal
De Blijk. En onderweg zitten op
diverse verkeerskruisingen juryleden die beoordelen of de jongens en meisjes veilig en netjes
ﬁetsen. Alle namen en nummers
op papier plus een lijstje waar ze
op moeten letten. Het is geen cadeautje zo’n verkeersexamen.

Sterre heeft de route al een keer
verkend. “Het lastigste stukje
vond ik de oversteekplaats voordat je naar de AH gaat. Daar was
vroeger een stoplicht nu niet
meer. Dan weet je nooit of de
auto’s zullen wachten.” Wat het
nog een beetje lastiger maakt in
het Vechtdorp is de kermis. Dat
leidt af en maakt de omgeving
minder overzichtelijk. “Nou, ik
rij hetzelfde als ik normaal zou
doen. Ik steek alleen iets vaker
mijn hand uit.” Voordat de leerlingen een praktisch ﬁetsexamen doen, werden ze getest op
de verkeersregels. Voor die 25
vragen slaagde iedereen van de
Warinschool. Er was enige discussie over een vraag welke kleding het meest opvalt in de mist.
Gek genoeg was zwart het juiste
antwoord en niet reﬂecterend.
Ook je ﬁets moet 100% in orde
zijn voordat je mag ﬁetsen. Bij
Youri moest er iets gedaan wor-

den aan het achterlichtje. Dat
doet het nu prima. “Ik ben een
klein beetje zenuwachtig” vertelt
hij “maar ik ga super goed opletten. Beter dan ooit.” En daar
gaan ze, een voor een om de
circa 5 km. perfect af te leggen,
om de minuut mag er iemand
vertrekken.
Na de Warinschool zijn de Mr.
Kremer- en Jozefschool aan de
beurt. Er zijn 39 Bergse deelnemers, vroeger was dat één volle klas. Nu verdeeld over drie
groepen. In Kortenhoef waren
er precies 100 jeugdige ﬁetsers,
daarvan zijn er toch twee gezakt.
Bert Dorlandt: “Die keken niet
goed genoeg over hun schouder
bij het wijzigen van de richting
en ze staken een weg niet goed
over. Ze sneden de bocht af.” ’s
Middags kwam burgemeester
Ossel op bezoek bij groep 7 van
de Regenboog in Kortenhoef.
Hij reikte hen oﬃcieel de di-

Floraliavereniging weer actief
KORTENHOEF- Op dinsdag
22 mei is er om 20.00 uur een
ledenvergadering van de vereniging Floralia in ‘t Achterom
(achter de St.-Antoniuskerk) te
Kortenhoef.
Op woensdag 23 mei kunt u
vanaf 19.00 uur uw planten
voor de plantenkweekwedstrijd ophalen bij Ben Pot op
de Kerklaan 16 te Kortenhoef.

Dan kunt u uw planten gedurende het voorjaar en de lente
vertroetelen met water, zon en
mest. Op woensdag 5 september kunt u uw bloeiende planten vanaf 19.00 uur inleveren
in de Dobber. De volgende dag
gaat een deskundige jury aan
de slag om uw groene vingers
te beoordelen. Want op donderdag 6 september is er om 19.00
uur een tentoonstelling van alle

planten, gevolgd door de prijsuitreiking in diverse categorieen (ook voor kinderen).

ploma’s uit. Tot blijdschap van
juf Joke kende haar groep geen
gezakten. In Loosdrecht reden
68 kinderen door het dorp,
daar voldeden er drie niet aan
de ﬁetseisen. Ze mogen het in
groep 8 nog eens proberen.
Bij alle ongevallen met kinderen
in de groep 0 tot 15- jarigen is
ongeveer de helft als ﬁetser betrokken bij een ernstig ongeval,

een kwart als voetganger en een
kwart als autopassagier. Nog altijd zorgt het verkeer voor teveel
jonge verkeersslachtoﬀers. Nu
nog iets bedenken voor de middelbare scholieren die vanuit
onze vijf dorpen dagelijks naar
Hilversum en Weesp pendelen.
Als je dat van dichtbij meemaakt, hoe die ﬁetsen, rijzen je
haren te berge.

Van de ouderenbonden
Lezing over ‘Leven in een digitale maatschappij’
Weinig mensen beseﬀen wat voor een enorme ontwikkeling wij
doormaken. We leven nu in een digitale maatschappij, waarin
heel andere zaken belangrijk zijn dan in de wereld waarin de
meesten van ons opgroeiden. Er zijn veel meer mogelijkheden,
maar ook veel meer risico’s. Wat winnen we en wat verliezen we?
En hoe gaan we daarmee om? Hierover praat dr. Cor Koster op
dinsdag 1 mei om 14.00 uur in de Bergplaats in Nederhorst den
Berg. De presentatie wordt georganiseerd door de ouderenbonden, maar is zeker niet alleen bedoeld voor ouderen; ook jongeren kunnen er wat van opsteken.
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Oranjegebak
op de braderie
Winkel gesloten
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands
Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

aannemersbedrijf

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

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
콯 0294 - 25 12 00
쾷 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Lezers schrijven...
Wie deed er eigenlijk verkeersexamen?
Toen de kinderen van de basisscholen afgelopen donderdag verkeersexamen deden,
was ik de controlepost op het
kruispunt Brilhoek/Voorstraat
in Nederhorst den Berg. Alle
kinderen deden prima wat hen
was opgedragen en zijn dus, wat
mij betreft, allemaal geslaagd.
Wie er echter allemaal, zonder
uitzondering, gezakt zijn, zijn
de automobilisten die uit de
Horn- en Kuijerpolder via de
Brilhoek de Overmeerseweg of

de Dammerweg opreden. Geen
van hen gaf voorrang aan ﬁetsers die van rechts kwamen uit
de richting Slotlaan.
En dat is verontrustend, want
gevaarlijk. Het probleem lijkt
mij dat de situatie op dat kruispunt de laatste tijd is gewijzigd.
De dorpskern en de Horn-en
Kuijer is in zijn geheel 30-km
zone en dat geldt dus ook voor
dit kruispunt. In een 30-km
zone moet alle verkeer aan alle
verkeer van rechts voorrang ge-

ven, dus ook auto’s aan ﬁetsers!
En dus heeft verkeer vanuit
de Brilhoek voorrang op verkeer vanuit de Voorstraat, maar
moet het voorrang geven aan
ﬁetsers die vanaf het ﬁetspad
van rechts aan komen rijden.
Het is even wennen, maar het
scheelt allerlei soorten schade
en leed als iedereen zich aan de
verkeersregels ter plekke houdt.
Kees Bosdijk,
Nederhorst den Berg

Dagbesteding De Kuijer breidt uit
NEDERHORST DEN BERG- Amaris De Kuijer vierde met een ofﬁciële opening de uitbreiding
van de dagbesteding van De
Kuijer met een tweede groep.
De opening vond plaats te midden van cliënten, familieleden
en medewerkers van De Kuijer.
Ook wethouder Betske van Henten was aanwezig. Zij verrichtte
met een van de oudste deelnemers van de dagbesteding,
mevrouw Schouten, het openingsritueel. Met toespraken
en heerlijke lekkernijen was het
een feestelijke ochtend.

te danken aan het fraaie uitzicht
op de binnentuin waar men
heerlijk kan toeven. ‘Momenteel
is de tweede dagbesteding alleen
op woensdag in gebruik. Bij voldoende aanmeldingen verruimt
De Kuijer de openingstijden.
Door deze uitbreiding kunnen
de begeleiders nog meer inspelen op de behoefte van de deelnemers. Omdat de leeftijd sterk
varieert, maar ook de mate van
geheugenproblemen van de
verschillende deelnemers, kijkt
men goed naar de samenstelling
van de beide groepen.

Amaris De Kuijer beschikt al
twee jaar over een dagbesteding
onder de naam ‘Ontmoetingsplein’. “De behoefte voor dagbesteding in Nederhorst den Berg
is groeiende, daarom starten we
nu met een tweede groep” zegt
Anja Diepstraten, regiomanager
Gooi-Zuid.
De tweede groep draagt de
naam ‘Tuinkamer’. De naam is

Voor wie
Zowel het ‘Ontmoetingsplein’
als de ‘Tuinkamer’ zijn bedoeld
voor thuiswonende ouderen
met geheugenproblemen of dementie uit Nederhorst den Berg
en omgeving. Maar ook ouderen
die behoefte hebben aan contact
of het gezellig vinden om samen met anderen hun dag in te
vullen, kunnen er terecht. Alle

activiteiten zijn gericht op sociale, praktische en motorische
vaardigheden. Er worden onder
andere creatieve ontspanningsactiviteiten aangeboden, maar
ook geheugen ondersteunende
activiteiten en spelen.
Om dagbesteding aan te vragen
kunt u contact opnemen met
het klantcentrum van Amaris
Zorggroep via 085 – 021 40 40
of via klantcentrum@amaris.nl.

Bevrijdingsontbijt voor alle
Bergers op Kasteel Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG- Op
5 mei organiseert de Godard
Stichting, met ondersteuning
van het Wijdemerenfonds, voor
alle Bergers voor de eerste keer
het Bevrijdingsontbijt van 9.30
tot 11.30 uur bij Kasteel Nederhorst. ‘Vier de vrijheid en nuttig een croissantje en een kop
koﬃe met dorpsgenoten uit
Nederhorst den Berg.’
Saskia Schinck, Joris van Waesberghe en Jessica Peters-Hondelink, een aantal enthousiaste
vrijwilligers uit Nederhorst den
Berg, zitten sinds kort in het
bestuur van de Godard Stichting. Deze stichting heeft als
doel het organiseren van culturele activiteiten op Kasteel
Nederhorst. Dat doen ze vanuit

twee achterliggende gedachten:
het in aanraking brengen van
onze dorpsgenoten met kunst
en cultuur en het Kasteel als
verbindende factor in de gemeenschap. “Wij vinden het
mooi als het Kasteel, dat echt
een landmark is voor het dorp,
een plaats is waar mensen samen komen en elkaar kunnen
ontmoeten”, aldus Saskia, voorzitter van de Godard stichting.
“En het is fantastisch dat het
Kasteel hiervoor de gelegenheid biedt.”
“Vandaar ons plan om op 5
mei op het Kasteel een Bevrijdingsontbijt te organiseren. We
willen alle dorpsgenoten uitnodigen deze dag de vrijheid te
komen vieren en hierover met
elkaar in gesprek te gaan aan

lange tafels op de oprijlaan van
het Kasteel. We hopen mensen
samen te brengen die elkaar
anders misschien minder snel
ontmoeten.” vult Jessica aan.
Joris: “Het Wijdemerenfonds
vond het meteen een leuk
nieuw idee dat helemaal aansluit bij de doelstelling van het
fonds: meer verbinding, verbroedering en saamhorigheid
in Wijdemeren. Mede door hun
steun kan de Godard stichting
het ontbijt gratis aanbieden.
Om ervoor te zorgen dat we
niet te weinig of te veel croissantjes bestellen, willen we iedereen die wil komen, vragen
zich aan te melden via www.
godardstichting.nl.”

Wijdemeren
25 april 2018

informeren

De watervriendelijke
tuin

Fietsexamens
Officiële
bekendmakingen

Afgelopen week deden ruim 300
Wijdemeerse basisschoolleerlingen hun
fietsexamen. We feliciteren alle kinderen
met het behalen van hun diploma.

#mooiWijdemeren
@myrnagoossen
Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Gemeentehuis gesloten

In verband met de feestdagen in april
en mei is het gemeentehuis op een
aantal dagen gesloten:
- Vrijdag 27 april (Koningsdag)
- Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 11 mei
- Maandag 21 mei (Pinksteren)

>

Namen beoogde
wethouders bekend
Rosalie van Rijn (CDA), Jan-Jaap de
Kloet (DorpsBelangen), Jan Klink
(VVD) en Joost Boermans (D66) zijn
door hun fracties voorgedragen
als wethouders. Naar verwachting
worden zij op woensdag 9 mei
geïnstalleerd.

Eén gemeente Gooi en Vecht
Voor de bestuurlijk toekomst van
Wijdemeren zet de coalitie in op de vorming van één gemeente Gooi en Vecht
binnen tien jaar en sluit daarbij alle tussenvormen van fusie uit.

In een bestuursakkoord met de titel “Sterke
dorpen, regionaal verbinden” staan de plannen voor de komende vier jaar beschreven.

Burgemeester Ossel trapt Koningsdag
traditiegetrouw af op het gemeentehuis
aan de Rading 1 in Loosdrecht.
Vanaf 9.00 uur ontvangen wij u graag
met koffie, thee en een oranjetraktatie.
We nodigen in het bijzonder decorandi
uit om hierbij aanwezig te zijn.
De leden van het college zijn tijdens
Koningsdag bij verschillende activiteiten
in de dorpen aanwezig.
inwoners borgen en stimuleren. Onder
meer door het inzetten van een vorm van
dorpsraden met eigen budget en bevoegdheden, tijdige communicatie en een directe
raadpleging van inwoners.

Downloaden
Sterke kernen
Het sterker maken van de kernen krijgt in
de komende bestuursperiode prioriteit.
De partijen willen de betrokkenheid van

Het bestuursakkoord en de portefeuilleverdeling zijn te downloaden via
www.wijdemeren.nl.

Wie verdient een lintje?
Deze week is de lintjesregen.
Wie verdient er volgens u een
Koninklijke Onderscheiding in
2019? U kunt hem of haar tot
1 juni 2018 voordragen.
In alle dorpskernen van Wijdemeren zetten
mensen zich belangeloos in voor bijvoorbeeld verenigingen, de kerk of hun naasten.
Mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de samenleving kunnen
in aanmerking komen voor een Koninklijke
Onderscheiding.

Aanvragen lintje
De behandeling van een aanvraag kost
veel tijd. Ook van de aanvrager wordt de
nodige inspanning verwacht. Daarom is
het belangrijk uw aanvraag op tijd in te dienen. Wilt u dat de onderscheiding tijdens
de zogenoemde ‘lintjesregen’ vlak voor
Koningsdag uitgereikt wordt? Dien de aanvraag dan voor 1 juni 2018 in. Gaat het om
een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan is het noodzakelijk de aanvraag
tenminste zes maanden van tevoren in te
dienen. Meer informatie over de procedure
is te vinden op www.lintjes.nl/voordragen.

Opening Koningsdag

>

Op woensdag 2 mei is er voor kinderen
uit groep 5 t/m 8 een sportieve zeskamp. Meerdere teams strijden tegen
elkaar tijdens verschillende sport- en
spelactiviteiten waaronder jeu du darts,
sponzenrace en touwtrekken.
De zeskamp is van 13.30-15.30 uur
op het feestterrein van Stichting
Sloep, Nieuw-Loosdrechtsedijk 6
in Loosdrecht. Deelname is gratis!
Aanmelden kan via www.stichtingsloep.
nl of hetgooi@teamsportservice.nl.
Trek oude sportkleding aan!

>

Hoe voordragen?
Wilt u meer informatie over het voordragen van een persoon? Neem dan
contact op met het bestuurssecretariaat
van Wijdemeren via telefoonnummer:
035 65 59 518.

Sportieve zeskamp

Fietsers gezocht!

Het voorjaar is begonnen! Vindt u
het leuk om met anderen te fietsen?
Beweegcoach Beppie van de Bunt heeft
in Ineke Syberden een enthousiaste
fietser gevonden die veel leuke routes kent. “We nemen koffie mee in de
fietstas en stoppen onderweg ergens.”
Aanmelden kan via de beweegcoach:
b.vandebunt@inovum.nl of telefoonnummer (06) 31 59 58 47.

Wijdemeren
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Speelplek De Bergse Akker
De Bergse Akker is een unieke
zwem- en speelplek in Nederhorst
den Berg voor kinderen van 0 tot 14
jaar en hun ouders of begeleiders.
Het is de appel van de maand!
Voorloper De Bergse Speeltuinvereniging
heeft zo’n 70 jaar bestaan. “Deze plek wilden we graag behouden. Dat is gelukt. We
hebben al twee succesvolle seizoenen gedraaid”, vertelt een van de initiatiefnemers,
Brigitte Voogt.

Stranddiensten
Op dit moment zijn er 160 kinderen lid.
“Hun ouders schrijven zich per seizoen in
voor twee stranddiensten. Zo blijven we
met mooi weer open. Andere kinderen zijn
natuurlijk ook welkom, zij kunnen een los
kaartje kopen.”

Vrijwilligers gezocht
Er zijn zo’n zestien vaste vrijwilligers voor de
winkel, stranddiensten, onderhoud/techniek, communicatie en bestuur. “Voor de
stranddiensten zoeken we nog vrijwilligers.

En op 12 en 13 mei is er van 10.00 tot 16.00
uur een klusweekend om De Bergse Akker
seizoensklaar te maken. Ook hier is hulp
welkom!”

Open
Van eind mei tot eind september is De
Bergse Akker, Dammerweg 13 in Nederhorst
den Berg bij mooi (zwem)
weer open. Kijk voor openingstijden en
het aanmelden als vrijwilliger op
www.deappelboom.nl of neem contact
op met info@debergseakker.nl.

Wie wordt panna King of Queen 2018?
De data van de voorrondes en de
finale van het Panna Knock Out
kampioenschap Wijdemeren zijn
bekend! Er zijn nog voorrondes in
Loosdrecht, Nederhorst den Berg
en Kortenhoef. Kom je ook een potje voetballen? Deelname is gratis.

Panna King of Queen
Pannavoetbal is straatvoetbal, waarbij 1 tegen 1 wordt gespeeld. Scoren doe je door
een doelpunt te maken of de bal tussen de
benen van de tegenstander door te spelen.
Tijdens de voorrondes kunnen jongeren
tussen de 8 en 18 jaar zich plaatsen voor de
finaleronde. De winnaars van de voorrondes
strijden op de dag van de finale om de titel:

‘Panna King of Queen Wijdemeren 2018’.

Locaties en tijden:
- Voorronde Loosdrecht: woensdag 2 mei
16.00-18.00 uur, Nieuw-Loosdrechtsedijk
6 Loosdrecht (feestterrein Stichting Sloep).
- Voorronde Nederhorst den Berg: zaterdag 16 juni 14.00-16.00 uur, Voorstraat
Nederhorst den Berg (Zomerspektakel).
- Voorronde Kortenhoef: zondag 24 juni
14.00-16.00 uur, Zuidsingel 54 Kortenhoef
(sporthal De Fuik met Beachevent).
- Finale Panna Knock Out Wijdemeren:
zondag 24 juni 16.00-17.00 uur, Zuidsingel
54 te Kortenhoef (sporthal De Fuik met
Beachevent).
Meer info: www.teamsportservice.nl/gooi.

Extra geld voor chronische ziekte of beperking
Leven met een chronische ziekte
of beperking brengt extra kosten
met zich mee. Wist u dat u bij de
gemeente een bijdrage kunt
vragen voor deze kosten?
Het gaat om extra kosten die u maakt voor
bijvoorbeeld zorg, vervoer, hulpmiddelen
en aanpassingen in huis. Er zijn bedragen
van 250 en 400 euro. De hoogte van de
bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en
gezinssituatie.

Voorwaarden
U kunt geld aanvragen voor uzelf, uw part-

ner en uw inwonende kinderen als u voldoet aan een van de volgende punten:
- U ontvangt een WIA/WAZ/Wajonguitkering op basis van 80 tot 100% arbeidsongeschiktheid;
- U beschikt over een WMO-indicatie voor
vervoer, een rolstoel, woningaanpassing
of hulp bij begeleiding, het huishouden of
persoonlijke verzorging. Waarbij de laatste
drie voorzieningen zijn toegekend voor
een periode van een jaar of langer;
- U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
- U heeft een langdurige indicatie voor
thuiszorg voor verpleging en verzorging;

- U ontvangt dubbele kinderbijslag vanwege een thuiswonend kind met een
beperking;
- U heeft een aandoening of beperking
zonder uitzicht op volledig herstel.

Bijdrage aanvragen
Wilt u meer weten? Kijk dan op
www.wijdemeren.nl/chronischziek voor
het aanvraagformulier of bel met
telefoonnummer 14 035.

Maand van de watervriendelijke tuin
April is de maand van de watervriendelijke tuin. Het klimaat verandert
en dus wordt een water- en hittebestendige tuin steeds belangrijker.
Met kleine aanpassingen kunt u al
heel veel bereiken. Doet u ook mee?

Een groene erfafscheiding

Actie Steenbreek

In plaats van een houten of stenen schutting
kunt u ook hagen en struiken planten als
erfafscheiding. Een heg is een mooie, betaalbare oplossing om de tuin af te scheiden
én het is een fijne plek voor vogels.

Vaak is in een tuin enige vorm van bestrating
nodig, maar probeer 60% van uw tuin groen
te houden. Dus tegels eruit en planten erin.
U kunt ook kiezen voor regendoorlatende
bestrating. Het regenwater kan dan in de
bodem wegzakken. Bijkomend voordeel, de
tuin blijft koeler als er minder bestrating is.

Plaats een regenton

Als gemeente kiezen we bij verschillende
projecten in de openbare ruimte ook voor
een klimaatbestendige inrichting.
We voegen groen toe en verminderen
de hoeveelheid verharding. Ook doen we
sinds kort mee met de actie Steenbreek.
We stimuleren inwoners om de verharding
in hun tuin in te wisselen voor planten.
Kijk voor de eerstvolgende actie op
www.wijdemeren.nl/actiesteenbreek.

U kunt regenwater opvangen en opslaan in
een regenton. Het opgevangen water kunt
u later bijvoorbeeld gebruiken om planten
water te geven. Dat scheelt weer kostbaar
drinkwater.

Afscheid wethouders
Met de voordracht van de beoogde
nieuwe wethouders komt er een
einde aan de collegeperiode 20142018. Op dinsdag 15 mei nemen
we afscheid van drie wethouders
en voormalig gemeentesecretaris
Jan Visser.

Wethouder Reijn, wethouder Van Henten
en wethouder Van Rijkom hebben zich vier
jaar lang op diverse terreinen ingezet voor
inwoners, instellingen en ondernemers in
Wijdemeren. Gemeentesecretaris Jan Visser
heeft in december, na ruim elf jaar, zijn
functie overgedragen aan Wietske Heeg.

Van harte welkom
Als inwoner van Wijdemeren bent u van
harte uitgenodigd om afscheid te nemen
van de wethouders en gemeentesecretaris.
U bent op dinsdag 15 mei vanaf 16.00 uur
welkom in het gemeentehuis aan de Rading
1 in Loosdrecht. Het programma start om

16.15 uur met speeches, waarna de afscheidsreceptie plaatsvindt.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

Loosdrecht

Ter inzage

- Muyeveldse Wetering sectie E 1437: vervangen
beschoeiing

Het besluit tot wijziging en bijbehorende stukken liggen
vanaf 26 april 2018 gedurende zes weken ter inzage
in het gemeentehuis (afdeling Fysiek Domein), op
werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, aan de Rading 1 te
Loosdrecht. De stukken kunnen ook worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.WP13Nld272a2017-va00). Deze website kunt u ook benaderen
via www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen.

Nederhorst den Berg
> Aangevraagde
omgevingsvergunningen

- Voorstraat 35: bouwen vijf woningen behorende bij
herontwikkeling Voorstraat

Wijziging bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht
2013;
>

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: vervangen bedrijfspand
(05.04.18)

Breukeleveen
- Herenweg 7: plaatsen boatsaver, vlonder en golfbreker
(12.04.18)

Kortenhoef
- De Kwakel 56: bouwen loods (05.04.18)

Loosdrecht
- De Kreek 19: verbouwen woning (27.03.18)
- Horndijk 28: plaatsen schuifpoort (10.04.18)
- Industrieweg 22: verplaatsen opslagtank (05.04.18)
- Moerbeillaan 11: plaatsen dakkapel (28.03.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 192: verbouwen woning
(06.04.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 285: aanbrengen beschoeiing
(17.04.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 52e: bouwen bedrijfspand
(11.04.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 252 254: vernieuwen beschoeiing (17.04.18)
- Rading 194 veld: kappen drie esdoorns (28.03.18)
- ’t BreukeleveenseMeentje 7: bouwen woning (04.04.18)

Nederhorst den Berg
- Johannes Vermeerhof 13: plaatsen deurluifel (08.04.18)
- Middenweg 54b: wijzigen bestemmingsplan voor
caravanstalling (03.04.18)
- Wilgenlaan 4: bouwen woning (28.03.18)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 44b: verlengen machineberging
(16.04.18)

Kortenhoef
- J.C. Ritsemalaan 3: plaatsen dakkapel (16.04.18)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwen woning
(13.04.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 294a: bouwen woning
(11.04.18)
- Rading 2a: plaatsen jacuzzi’s bij twaalf recreatiewoningen (11.04.18)
- Rading 194 veld: kappen drie esdoorns (16.04.18)
- Rembrandtlaan 34: plaatsen dakkapel (18.04.18)

Nederhorst den Berg
- Cederlaan 13: bouwen schuur (16.04.18)
- Lange Wetering 69: plaatsen pergola (18.04.18)
- Overmeerseweg 111e: plaatsen dakkapel (18.04.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 63 en 65: oprichten dubbele woning

’s-Graveland
- Zuidereinde 109: bouwen vier woningen
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perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a te Loosdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op
grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening
het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013
hebben gewijzigd voor zover dat betrekking heeft op het
perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a in Loosdrecht
Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a is deels
bestemd voor wonen en deels voor water. De regels
voorzien in de mogelijkheid om met toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid:
- de oeverlijn te verplaatsen;
- een aanduiding maximaal aantal woningen 1 op te
nemen in plaats van de aanduiding Woonschepenligplaats.
Aan de voorwaarden tot toepassing van de bevoegdheid
wordt voldaan.

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende
bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld
door degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de
gelegenheid te zijn geweest om tegen het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze in te dienen. Het beroep
moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in
werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van
genoemde afdeling, treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.

Ter inzage
Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf
26 april 2018 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis (afdeling fysiek domein), op werkdagen
van 08.30 tot 12.30 uur, aan de Rading 1 in Loosdrecht.
De stukken kunnen ook worden ingezien op www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende
bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld
door degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de
gelegenheid te zijn geweest om tegen het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze in te dienen. Het beroep
moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in
werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van
genoemde afdeling, treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.

Wijziging bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013
ten aanzien van het perceel
Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
bekend dat zij overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 2012 hebben gewijzigd voor zover
dit betrekking heeft op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a te Loosdrecht.
Het perceel is deels bestemd voor wonen en deels voor
water. De regels voorzien in de mogelijkheid om met
toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de oeverlijn
te verplaatsen en een aanduiding maximaal aantal
woningen 1 op te nemen in plaats van de aanduiding
woonschepenligplaats. Aan de voorwaarden tot toepassing van de wijzigingsbevoegdheid wordt voldaan.

Festiviteiten
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

’s-Graveland
- Sportvereniging ’s-Graveland, Kininelaantje 1, 1e
ontheffing privé-/derden-bijeenkomst op 8 juni 2018
(17.04.18)
- Sportvereniging ’s-Graveland, Kininelaantje 1, 2e
ontheffing privé-/derden-bijeenkomst op 1 juli 2018
(19.04.18)

Koningsdag en Dodenherdenking 2018.

Ankeveen
- Op donderdag 26 april (Ronde van Ankeveen) is het
Stichts End van 19.00 tot 21.00 uur afgesloten. De eventuele tijdelijke afsluiting van de rest van het parcours
over Stichtse Kade, Cannenburgerweg en Herenweg
wordt geregeld met verkeersregelaars.

Kortenhoef
- Vrijdag 27 april van 08.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur is
het parkeerterrein van sporthal De Fuik afgesloten en de
Zuidsingel tussen het Hazennest en de Antoniusschool
(vrijmarkt tot 16.00 uur). In geval van afsluiting geldt op
beide plaatsen een parkeerverbod vanaf 06.00 uur
- Vrijdag 4 mei van 17.00 uur tot 20.30 uur is de Van Heumenhof geheel afgesloten en is de Parklaan afgesloten
tussen de Kerklaan en de Anton Smeerdijkgaarde. Er
geldt een parkeerverbod tussen de Van Heumenhof en
de Kerklaan en achter het herdenkingsmonument.
- Vrijdag 4 mei van 19.15 tot 20.15 uur is de Kerklaan
afgesloten tussen Curtevenneweg en Krabbescheer,
met uitzondering voor Connexxion.

Loosdrecht
- Houd van maandag 16 april tot en met woensdag
3 mei rekening met minder parkeerruimte op het
parkeerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband
met het plaatsen van 30 woonwagens ten behoeve van
de exploitanten van de kermis in Hilversum.
- Vrijdag 27 april van 07.00 tot 20.00 uur is de
Nieuw-Loosdrechtsedijk afgesloten tussen de Molenmeent en de Laan van Eikenrode (omleiding via Tjalk
en Rading). Er geldt eenrichtingsverkeer op het Sint
Annepad, vanaf de Frans Halslaan (tevens parkeren).
- Vrijdag 4 mei van 19.40 tot 20.45 uur zijn de Oud- en
Nieuw-Loosdrechtsedijk afgesloten tussen de ’s-Gravelandsevaart en het Sint Annepad. Ook de Molenmeent
is afgesloten.

Nederhorst den Berg
- Vrijdag 27 april is de Dammerweg afgesloten ter hoogte
van het Spiegelhuijs van 08.00 tot 22.00 uur.

Kortenhoef
- Muziekvereniging Amicitia, Moleneind en Kortenhoefsedijk, Marsoptreden Koningsdag 2018 (17.04.18)
- Muziekvereniging Amicitia, Sporthal De Fuik, Zuidsingel
54, Maestro Concert op 26 mei 2018 (17.04.18)
- Oranje Comité Kortenhoef/’s-Graveland, Sporthal De
Fuik, parkeerterrein en Zuidsingel, Koningsdag 2018
(18.04.18)
- Oranje Comité Kortenhoef/’s-Graveland, Van Heumenhof, Dodenherdenking op 4 mei 2018 (19.04.18)

Loosdrecht
- Stichting SLOEP, Nieuw-Loosdrechtsedijk, Feestweek
Loosdrecht van 27 april tot en met 5 mei 2018

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer:
(035) 65 59 557.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Nederhorst den Berg
- Stichting Nederhorst den Berg Actief, Voorstraat, Lentespektakel van 20 tot en met 28 april 2018 (17.04.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen
deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij degene die het besluit genomen heeft.

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een
uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk?
Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij
de Voorzieningenrechter van de rechtbank MiddenNederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen

Verkeer
>

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Houd rekening met de volgende verkeersmaatregelen in
verband met de Hilversumse Kermis, festiviteiten rond

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Binnen zes weken na het publiceren van een
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65
59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later
beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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Heel veel succes San met je eigen
Biologische Supermarkt ‘De Winkel’
Robin, Vince, Yvonne, Tom, An & Gert, Noes,
Willem & Jann, Rianne, Nic, El en Maud

Woensdag  april 

Ondernemers

Speciaalzaak Doornenbal &
De Rooij bestaat 60 jaar
Dit jaar bestaat Doornenbal &
De Rooij, de Speciaalzaak in de
Vechtstreek, 60 jaar. Naast de
acties van Honda, Stiga en Iseki
komen ze in dit jubileum jaar
met diverse leuke acties. Zie de
website www.doornenbal-derooij.nl of facebook.
Actie geldig van 1/3/2018 tot
1/6/2018: Kans op gratis loopmaaier bij aankoop van minimaal €60,00 aan artikelen /
machines uit de vernieuwde
showroom.

Land & Boschzigt
Leeuwenlaan 32-34 ‘s-Graveland
tel: 035-6563867
info@landenboschzigt.nl
open: di t/m za 09:00-18:00 uur

Nieuwe uitstraling showroom
De ruime showroom is in een
nieuw jasje gestoken, zodat alles nog overzichtelijker is.
Zowel voor de professioneel
als de particulier hebben ze
een ruim aanbod in o.a. accutuingereedschap, robotmaaiers, grasmaaiers, kettingzagen,
bladblazers, hogedrukspuiten,
generatoren,
waterpompen,
houtversnipperaars, onkruidbeheer, tractoren, shovels en
landbouwwerktuigen. U kunt
ook terecht voor Snickers
Workwear werkkleding, veiligheidsschoenen en zaag-en

beschermkleding met bijbehorende accessoires o.a. gehoorbescherming.
Eigen reparatieafdeling
Naast verkoop kunt u terecht
bij Doornenbal & De Rooij
voor onderhoud en reparatieof constructiewerk, zij hebben
een eigen reparatieafdeling , 2
servicewagens en een onderdelenmagazijn. Zo kunt u o.a.
terecht voor losse onderdelen, accu, bougie, olie, kettingzaagolie en Aspen (houdbare
2-takt en 4-takt benzine).
Keuringsbedrijf
Als VA-keuringsbedrijf kunnen

ze uw machines keuren op veiligheid of advies geven. Doornenbal & De Rooij keurt o.a. tuin- en
parkmachines, motorhand- en
elektrische gereedschappen, tractoren en aanhangwagens. Tip:
Kom eens kijken in onze vernieuwde showroom.
Doornenbal & De Rooij
Jan en Alice de Rooij
en medewerkers
Rijksstraatweg 39-41
3631 AA Nieuwersluis
Tel. 0294-231290
info@doornenbal-derooij.nl
www.doornenbal-derooij.nl
Volg ons op

Wie heeft de gouden tip?
Gizmo Retail b.v. is in de gelukkige omstandigheid dat ze heel hard groeit.
Zo hard dat we op zoek zijn naar een nieuwe locatie.
Wie geeft ons de gouden tip voor circa 1000-1500 m2 bouwgrond
(liefst binnen de gemeente Wijdemeren) of een bestaand gebouw
(circa 200m2 kantoor en circa 1000m2 opslag ruimte).
Als u de gouden tip geeft en onze verhuizing wordt daardoor gerealiseerd,
dan wordt u uiteraard beloond en wel met een shoptegoed
t.w.v. € 1.500,00 in onze winkel www.gizmo-retail.nl.
De tip kan doorgegeven worden aan Willem de Leeuw, telefoonnummer 06 100 945 85.

Voor meer info:
Cannenburgerweg 63 A3 - 1244 RH Ankeveen - www.gizmo-retail.nl - info@gizmo-retail.nl - 035 6561964
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Door: Niels van der Horst en Mark Hilberts

Skûtsjesilen op de Loosdrechtse plassen
LOOSDRECHT - Op woensdag 6
juni veranderen de Loosdrechtse plassen in een stukje Friesland. Dan varen acht puur Friese
Skûtsjes over de plassen. Een
nautisch evenement voor zeilliefhebbers, netwerkers en wedstrijdzeilers. Voor particulieren,
families en bedrijven die samen
de strijd aangaan voor de meest
prestigieuze prijs van de Loosdrechtse Plassen: de Skûtsjesilen Loosdrecht Cup 2018.
Initiatiefnemer Steven Voorn
bruist van enthousiasme bij de
oﬃciële presentatie bij Finley
Het Witte Huis in Loosdrecht.
“Ik ben ermee opgegroeid, met
die Friese zeilevenementen, in
Sneek, die palavers, ik was er
vaak bij. Die sfeer wil ik hier
overbrengen.” Wat Voorn betreft
wordt dit hét grootste Loosdrechtse zeil- en netwerkevenement met Friese platbodems,
waar teambuilding, ontspanning

en wedstrijdspanning samen
komen. Ook de wethouders De
Kloet en Reijn, verantwoordelijk
voor respectievelijk recreatie en
economie, zien het helemaal zitten. “We zijn heel blij met deze
ambities, het gaat hier om toparrangementen die Steven Voorn
aanbiedt” opent Reijn. Waarop
collega De Kloet aanvult dat de
procedure met vergunningen
gunstig lijkt te verlopen. Veiligheid speelt een grote rol met
acht van die klassieke reuzen
op het water. Steven Voorn ziet
het evenement op 6 juni als een
eerste stap. Hij wil dat het gaat
uitgroeien tot een meerdaagse
en jaarlijkse traditie. Het Skûtsjesilen Loosdrecht zal bestaan
uit diverse netwerkactiviteiten,
waaronder de Loosdrechtse
borrel met livemuziek. U kunt
als bedrijf uw naam verbinden
aan dit unieke evenement én
meevaren op een skûtsje. Het
wordt een mix van open en be-

sloten bijeenkomsten. Voor het
publiek zal er onder andere op
de steigers van Het Witte Huis
en op de eilanden in de plassen
plaats worden ingeruimd, geheel
gratis.
Voorn wordt ondersteund
door de Klassieke Rederij uit
het Friese Gaastmeer dat ook
op de Kralingse Plas bij Rotterdam een Skûtsjesilen- evenement organiseerde. Volgens
Martijn en Rosalie Fakkeldij van
de rederij zullen de allerbeste
skûtsjes meedoen, onder begeleiding van de bekende Friese
skûtsjes-goeroe Klaas Jansma.
De zeilers, zelfs de Diepfriezen,
zien het als promotie van hun
sport. Op zaterdag 2 juni komen
de vroegere vrachtboten via de
Vecht opvaren naar de plassen,
dat wordt een fraai gezicht.
Scholen
Voor de leerlingen van groep
6 van alle Wijdemeerse basis-

scholen is er een skûtsjes-spel in
de maak. Een educatief geheel
waarbij de kinderen ook de boten mogen bekijken.
Doe mee
De skûtsjes waar u op mee kunt
varen, varen twee wedstrijden
per dag (omstreeks 14:00 uur
en 18:00 uur) van ongeveer 1,5
uur. Meevaren op een skûtsje

en sponsor worden? Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Stichting NoordOost-Zuid- West, Steven Voorn
- bestuurslid PR & Promotie, tel.
+31-6-53322433 of mail naar:
mail@skutsjesilenloosdrecht.nl
voor het inschrijven als vrijwilliger, deelnemer of als sponsor.
Zie ook: www.skutsjesilenloosdrecht.nl

OranjePop zet Fuik op z’n kop
KORTENHOEF- Drukker dan
ooit was het in poptempel De
Fuik in Kortenhoef zaterdag jl
waar voornamelijk oudere jongeren vanaf de dertig genoten
van een muzikale nacht van de
Oranjepop.
Het Oranjecomité had deze editie speciaal gekozen voor lokale
artiesten en dat leek een geslaagde opzet. De Fuik stroomde al
snel vol, op het hoogtepunt liep
het aantal toeschouwers op tot
350.
Vanaf 20.30 uur stookte de D3D
Jamband, normaal de houseband van De Drie Dorpen, het
muzikale vuurtje op. Ze overspoelden de zaal met covers
die iedereen kende. Het plezier
straalde af van deze zesmansformatie. Basgitarist Stok van den
Burg en zijn kompanen toonden aan dat ze een lange playlist
hebben, heel veelzijdig. Helaas
was twee uur later hun tijd gekomen, maar D3D Jamband had
nog veel langer kunnen spelen.

Derk
Toen kwam het aanstekelijke
optreden van de Kortenhoefse
Frank Sinatra. Derk de Kloet
veroverde de zaal binnen de
kortste keren. In een kek wit jasje swingde hij Roll over Beethoven. Het was bijna onmogelijk
om niet mee te bewegen. Derk
dook regelmatig de zaal in om
z’n fans aan het dansen te zetten
en het lukte. Yeah, baby, shake,
rattle and roll, heupwiegend gaf
Derk een geweldige show. Tussendoor blies hij fraaie soli op
z’n saxofoon hetgeen nog meer
passie gaf aan z’n optreden. De
Kloet was ook in staat om met
rauwe stem blues over het voetlicht te brengen. “I need you,
you’, wie kent het niet van de
Blues Brothers, Derk maakte er
zijn eigen interpretatie van die
direct werd opgepikt door het
doldwaze publiek. Toen de Kortenhoever ‘My Way’ inzette met
het bekende zwoele sentiment
pakte vrijwel iedereen zijn of
haar buurman bij de schouders
en wiegde mee. Onvermoeibaar
gooide de zanger met de gouden
stembanden nog een paar hits
de zaal in, het werd een memorabel halfuurtje. Een energiek
optreden dat nog lang zal blijven
heugen.
Op z’n kop
De coverband Tape That zette zoals beloofd de Fuik op z’n
kop. Tot in de nachtelijke uurtjes entertainde het achttal de
zaal met een gevarieerd reper-

toire. Het zangduo weet hoe je
contact maakt met je publiek.
Yvonne van de Riet heeft een
performance die aanslaat, met
haar stem en expressie, met haar
hoge oranje laarzen, staat er iemand die de songs een eigen
accent geeft. En Frits, met oranje
colbertje, is een bijna perfecte
aanvulling. Ook van alle genres
thuis. Alles is Liefde spatte er
vanaf, maar ook de onverwoestbare klassieker Ain’t got no werd
echte soul waar Nina Simone
jaloers op zou zijn. Het zweepte
je op om vooral mee te dansen,
de ultieme droom van Yvonne
en Frist. De blazers deden hun
pasjes ook braaf mee, de band
is een eenheid met een passende
rol voor iedereen. In hoog tempo werd de ene na de andere hit
de Fuik ingeslingerd. Yvonne en
Frits leken er geen genoeg van
te krijgen. Ronduit ontroerend
was het eerbetoon aan de jonge
dj, componist Avicii die plotseling overleed op 20 april. ‘When
the sky was falling down’ is een
tekstregel die je nooit meer vergeet. Mooi dat Tape That zo geinspireerd de Zweed herdacht.
Het is toch een heuglijk gevoel
dat OranjePop wordt bezet door
voornamelijk lokale artiesten
die op hoog niveau een zaal
kunnen bespelen. Daar mag je
best een beetje trots op zijn als
inwoner van de vijf dorpen.
Foto: Met dank aan ADM Profoto (Arthur de Mie)

Schuimparty kom jij ook?
‘s- GRAVELAND- Op vrijdag 11
mei organiseert Stichting Festiviteiten ‘s-Graveland van 18.00
tot 20.30 uur een feest voor de
kids van het Gooi van 9 tot 15
jaar. En dit is niet zomaar een
feest, maar een echte schuimparty.
Tijdens deze schuimparty draait
het dj duo Gio en Rox lekker
beats terwijl je in het schuim
staat te dansen of op de foto
gaat in onze onvergetelijke foto
booth. De entree en het fris van
dit feest zijn geheel gratis en ouders zijn welkom in ons Grand
Café. Het fris tijdens dit feest
word gesponsord door de Jum-

bo uit Kortenhoef. De schuimvloeistof die tijdens dit feest
wordt gebruikt is onschadelijk
voor kleding en is luchtdoorlatend, dit betekent dat je onder
het schuim gewoon adem kunt
halen. Hoe cool is dit?!
Ben jij wel een op een Schuimparty geweest, En dan nog wel
in de grote feesttent van ‘s-Graveland waar al heel veel grote
artiesten hebben opgetreden?
Dit is je kans om samen met
je vrienden een onvergetelijke
avond te hebben, en je krijgt
ook nog wat leuks mee om deze
avond niet te vergeten.
Tot vrijdag 11 mei, vergeet ons
niet te volgen @sfgkids!
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Muziek

Door: Herman Stuijver

Aanstekelijk enthousiasme bij
Cuypersensemble
s- GRAVELAND- Op een warme
lenteavond werd het publiek in
de Stalpaertkerk aan het Noordereind verblijd met een kort en
krachtig concert van het jeugdstrijkorkest Cuypersensemble.

Op een mooie locatie met uitzicht over ‘sportief groen’ gelegen
4-kamer appartement met royale hal die voor meerdere doeleinden geschikt is, een berging in de onderbouw en een
gemoderniseerde keuken en badkamer en zoveel meer!!!

Vraagprijs: € 232.000,- k.k.

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

Wie er niet bij was, heeft het
enthousiasme van de circa 25
strijkers en dirigent Maurits
Wijzenbeek gemist. Want dat
werkte aanstekelijk gedurende
ruim een uur. De opening met
The Entrance of the Queen of
Sheba van Händel klonk haarzuiver, waarbij de eerste violiste
op uitnemende wijze het voortouw nam. Wekelijks repeteren
de jongeren tussen 10 en 17 jaar
op de woensdagavond in Hilversum. Het gaat om getalenteerde
violisten, altviolisten en cellisten,
nu was er zelfs een bassist bij die
opvallend relaxt zijn partij mee
tokkelde. Het tweede stuk van
Ferencs Farkas was wat de dirigent ‘een tour de force’ noemde,
met de vele tempowisselingen.
Het ging het jonge gezelschap
ogenschijnlijk gemakkelijk af.
Carl Philip Emanuel Bach, een
van de vele zonen van Johann
Sebastian, zag al snel in dat hij
zijn vader niet kon evenaren.
Dus richtte hij zich op totaal andere muziek. Zoals het concert
voor cello en strijkorkest in A,
een compositie uit de Sturm und
Drang- periode (1767-1785).
Een droevig stuk in drie delen,
met heftige emoties. Nu was er
een solist aangesloten: de Brit
Charles Watt op de cello. Wat
hij uit de snaren van zijn instrument toverde was fenomenaal,

leve je lenzen!
Op veel feestjes waar wij verschijnen, komen ogen en lenzen ter sprake.
Daglenzen, maandlenzen, nachtlenzen, harde lenzen, noem maar op.
De ene lensdrager weet nog meer dan de andere. En toch een grote kans
dat ze allemaal lenzen van Briljant hebben.
Briljant denkt namelijk niet in standaardoplossingen en heeft voor elk
oog een andere mogelijkheid met een eigen verhaal. Laat u adviseren
door de echte specialisten van Briljant. Daar ziet u meer mee.

Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoef
T 035 65 60 548
www.oogzorg-briljant.nl

zo expressief en doorleefd. Voor
de jongeren was het spannend
of het samenspel met deze topmusicus tot zijn recht kwam. Je
zag ze turen naar de partituur en
in zichzelf tellen om op het juiste moment in te vallen, maar het
liep gesmeerd. Het leuke was dat
niet alleen het publiek een ovationeel applaus had voor deze coproductie, ook dirigent Wijzenbeek klapte voor zijn pupillen.
Daarna twee walsen die samen

Dvoraks opus 54 vormden, een
fraai klankbeeld. De strijkers
streken zich ook met power en
geestdrift door het pittige St.
Paul’s Suite for Strings, met verschillende aardige soli. Na het
slot met Andantino uit het opus
24 van Karl Schumann was de
ontlading in de kerk, zowel bij
de luisteraars als de musici. Een
staand applaus, bloemen en
blijdschap.

Geen rommelmarkt kerk Kortenhoef
Jarenlang was het vaste prik: op de eerste zaterdag in september, tegelijk met het kampioenschap palingroken, organiseerde
de Hervormde gemeente van Kortenhoef een rommelmarkt op
het kerkterrein. Een leuke en gezellige activiteit, die veel bezoekers trok en altijd een mooi bedrag voor de kerk opleverde. Het
was echter ook elk jaar een grote klus, die voor krimpende groep
van actieve en betrokken kerkgangers steeds minder haalbaar
bleek. Daarom is er dit jaar, op zaterdag 1 september géén rommelmarkt. Mocht u een enthousiaste verzamelaar zijn, met de
gewoonte om spullen te bewaren voor dit doel, dan danken wij
u uiteraard hartelijk voor uw inbreng en trouwe steun. Spullen
sparen voor ons is dus niet meer nodig, maar u kunt er vast ook
iemand blij mee maken.
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Boeken

Door: Karin van Hoorn

We Love Books
‘s- GRAVELAND - Een van de vele
schrijvers/boeksamenstellers
uit Wijdemeren en de nabije
omgeving, waar Etienne van
kantoorboekhandel CW76 trots
op wees, is Johanna Kessler.
Haar boek, ‘We Love Books,
boekenliefhebbers in woord en
beeld’, is een prachtig fotograﬁsch tijdsbeeld geworden van
boekenliefhebbers
We zitten aan de keukentafel
met uitzicht op het paradijs,
want Johanna heeft het geluk
te wonen in een prachtig stukje
’s- Graveland. Koﬃe, chocola,
en Het Boek op tafel. Ze vertelt:
“Ik ben tegenwoordig vooral
fotograaf en was bezig aan een
fotoserie van vrouwen met hun
hond, geïnspireerd door een
schilderij van Lucian Freud,
‘vrouw met hond’. Op een van
mijn foto’s, ‘naakte vrouw met
hond voor boekenkast’, kwamen
onverwachte reacties. Iedereen
wilde weten welke titels in die
kast stonden.” Ze lacht hartelijk.
“Dát vonden mensen dus inte-

ressant. Niet die vrouw,
niet die hond, maar de
boeken. Toen besefte ik:
dit is ook een tijdsbeeld.
We leven in het digitale
tijdperk. Hoeveel mensen hebben over een tijdje nog een boekenkast
in hun woonkamer? Die
groep lijkt steeds kleiner
te worden. Toen besloot
ik de nadruk te leggen op
de betekenis van het papieren boek.”
Ode
We praten over onderzoeken
waaruit blijkt dat steeds minder
mensen lezen. Jongeren lezen
misschien tien minuten per dag.
Vaak van hun telefoontjes. Of
via internet. Korte berichten.
Elektronisch lezen is in opmars.
Een gewoon papieren boek, met
bladzijden die je met je hand
omslaat, waarvan je de drukinkt
bijna ruikt, raakt in de vergetelheid. We Love Books is een ode
aan dat boek. “Ik heb ongeveer
tachtig mensen gevraagd om bij

de foto een tekst over hun passie te schrijven. Het werden heel
verschillende verhalen over verzamelwoede, over geschiedenis,
over romans. Bevlogen verhalen
en essays over boekenliefde en
boekengekte. Niet alleen door
oude mensen, ik heb ook jonge
mensen gefotografeerd. Want ze
zijn er nog wel hoor, jónge boekenliefhebbers!”
Zelf
Tweeëneenhalf jaar heeft Johanna aan ‘We Love Books’ gewerkt

Nieuwe band voor jeugd: Madjet
KORTENHOEF- Bezoekers van
het voorjaarsconcert van BMOL
of van de muziekavond van de
St. Antoniusschool hebben het
al gehoord en gezien: Madjet
is nieuw, muzikaal en dé plek
waar je moet zijn als je als jongere muziek wilt maken. Voor
iedereen die dat gemist heeft,
stelt Madjet zich graag voor.
Het begon allemaal met 7 kinderen, de meeste uit groep 8
van de Antoniusschool, die
in november 2017 bij elkaar
kwamen om met elkaar muziek te gaan maken. Er werd
naar nummers geluisterd, instrumenten bij elkaar gezocht,
Youtube ﬁlmpjes bekeken en
oefenen maar!
Het oefenen is een feestje. De
kinderen pakten het zo snel
op dat er al snel gezocht moest
worden naar meer muzikale
begeleiding. Dit was zowel een
kans voor BMOL als voor MadJet, BMOL was al op zoek naar
een manier om een jeugdgroep
op te zetten en Fieke Neijsen
stelde zich graag beschikbaar
voor het leveren van de muzikale begeleiding.
Voorletters
Mad Jet is een echte live band
en het is zeker de bedoeling
deze band verder gaat groeien en dat nog meer jeugd enthousiast aan de slag gaat met
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. Alles zelf gedaan, behalve de
distributie. Dat wordt gedaan
door een Friese uitgever, die heel
toevallig, Wijdemeer heet. In eigen beheer uitgegeven. De foto’s
heeft ze natuurlijk zelf gemaakt,
dat is haar vak. Maar papiersoort, lettertype en pagina-indeling: zelf. Vormgeving met
advies van goede vormgever. De
tekstbijdragen heeft ze samen
met een vriendin, gecorrigeerd,
geredigeerd. “Het was heerlijk
om te doen en ik heb er zoveel
van geleerd.”
Dat permanent willen leren,
dat zit in haar genen. Daarom
is ze vier jaar geleden naar de
fotoacademie gegaan. Dat is zo
kostbaar. Zichzelf voortdurend
uitdagen. En dan ligt al die energie in de vorm van een prachtig
boek voor je.
Op de vraag wat haar drijfveer
was, antwoordt ze meteen: “IJdelheid!” Dat relativeert ze onmiddellijk. “Er komt iets samen
uit mijn oude vak en het nieuwe.
Als psychotherapeut luisterde
ik naar het verhaal van mensen.
Nu, in het boek, heb ik dat weer

gedaan. Ook nu was ik faciliterend voor andere mensen, zodat
zij hun verhaal konden vertellen.”
Heel trots mag ze zijn op het
feit dat Biblion, de organisatie
die bibliotheken adviseert bij de
aanschaf van boeken, en daar
behoorlijk kritisch in is, háár
boek geselecteerd heeft. “Mijn
boek heeft nu een plek tussen
andere boeken.”
Maar het allerbelangrijkste: “Dit
is een positief boek! Het zijn
verhalen van mensen die houden van boeken. Het is alleen
maar positief. Hoe bijzonder is
dat.”
Laatste vraag: dit boek gaat over
boekverzamelaars. Verzamelt ze
zelf ook boeken? Brede lach: “Ja,
ik koop en krijg veel fotoboeken.
En nu verzamel ik ook boeken
over boeken.”
Titel: We Love Books
Subtitel: Boekenliefhebbers in
woord en beeld.
Fotograﬁe en samenstelling:
Johanna Kessler
ISBN 978-94-92052-43-8

Programma Koningsdag 2018 - Kortenhoef
Hieronder het Koningsdag-programma voor aanstaande vrijdag in én rondom
Sporthal de Fuik in Kortenhoef. Alle activiteiten, behalve de vrijmarkt, het panna-voetbal, de ballonnenwedstrijd en de uitvoering van ODIS, vinden plaats binnen
in de sporthal. Voor jong en oud vele leuke activiteiten en mooie muzikale live-acts.
Ochtendprogramma:
8.00 uur Start Vrijmarkt
9.00 uur Koninklijk ontbijt met gebakken ei en spek
9.30 uur Uitdelen ballonnen
10.00 uur Start zaalvoetbaltoernooi
10.30 uur Oﬃciële opening door burgemeester / wethouder
10.40 uur Oplaten ballonnen
10.45 uur Start Kinderspelen
11.00 uur Optreden Zanggroep BlueZ
11.00 uur Comité biedt een versnapering aan (oranjebitter en oranjesoesjes)
Middagprogramma:
12.00 uur Start Panna-toernooi
12.30 uur Demonstratie gymnastiekvereniging ODIS
13.00 uur Start Kinderbingo
13.00 uur Optreden Derk de Kloet
13.30 uur Start spectaculaire Oranje games
14.00 uur Optreden band ‘Ravage’
15.30 uur BMOL/Amicitia sing-a-long
16.30 uur Optreden band ‘Recovery’

het maken van moderne muziek. Nu is het moment om in
te stappen en samen muziek
te maken. Waar de naam Mad
Jet vandaan komt: De naam
bestaat uit de eerste letters van
de oprichters Marjolein, Marit
Rianne, Merle, Alisha, Dion, Jochem en Tess.
Begint jouw naam niet met een
van deze letters, maar wil je wel
eens zingen met een echte microfoon, achter een drumstel
zitten of op een keyboard spe-

len? Speel je zelf al een instrument en wil je meespelen? Wij
zoeken nog iemand op (bas)
gitaar. En blazers zijn ook erg
welkom.
Of weet je eigenlijk nog niet
waar je goed in bent en wil je
gewoon wat proberen? Mad Jet
oefent 1 keer per 2 weken op
zaterdagochtend van 10.30 uur
tot 12.00 uur in muziekgebouw
‘t Akkoord. Mail ons voor meer
informatie: info@bmol.nl

Recovery
Vier muzikaal doorgewinterde ouwe rotten, met gezamenlijk
meer dan 100 jaar
muzikale ervaring en 2 jonge talenten vóór op de boeg. Deze combinatie van talent, enthousiasme en vakmanschap, dat is Recovery. De band speelt voornamelijk
nummers die toevallig al bestaan. En dat hier toevallig staat, is geen toeval; als die
nummers nog niet hadden bestaan, hadden zij ze zelf geschreven. Dat is kenmerkend voor de keuze van en de liefde voor hun repertoire. Er is bij een show van deze
Gooise band een grote mate van herkenbaarheid. Bregje K. en Dirk J. spreiden de
leadvocalen uit op een breed en transparant muzikaal tapijt, dat gelegd wordt door
Henk B. (toetsen en zang), Mario S. (drums), Dick B. (bass) en Edwin K. (gitaar). Het
enthousiasme waarmee dit gebeurt, werkt elke keer weer aanstekelijk op het publiek, waardoor een feest gezamenlijk naar een hoger plan opgezweept wordt.
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Sport

Door: Niels van der horst en Wim Bornhijm

Warme Bergse Koningsspelen
NEDERHORST DEN BERG - Afgelopen vrijdag werden zoals
gebruikelijk een week voor
Koningsdag de Koningsspelen gehouden. Op het terrein
van voetbalvereniging Nederhorst verzamelden zich een
paar honderd leerlingen van
de Meester Kremer-, Jozef- en
Warinschool voor dit feestelijke
spektakel.
Om kwart voor zeven ’s ochtends arriveerden al de eerste
vrijwilligers en leden van de organisatie op het terrein van de
voetbalclub. Als start zette men
buiten ontbijt klaar voor ruim
400 kinderen. De leerlingen
kwamen vervolgens aan en gingen lekker smikkelen. Het was
een geweldig gezicht om zoveel
kinderen bij elkaar te zien aan
al die lange tafels op het veld. Ze
hadden erg veel pret. Om negen
uur ging de hele meute naar het
hoofdveld voor de aftrap van
deze sportieve ochtend.

Opening
Als warming up hadden de kinderen een dans ingestudeerd.
Deze was dit jaar gebaseerd op
het nummer Fitlala van Kinderen voor Kinderen. Dansinstructeur Liselotte en een vijftal
meiden uit groep acht van de
Jozefschool – Liv, Gulia, Jolie,
Kiki en Madelief – spoorden
vanaf hoog op de hoofdtribune de kinderen op het veld aan.
Vervolgens werden alle kinderen naar hun begeleider gedirigeerd en werd het sportieve
programma gestart.
Sport
De kinderen werden zodanig
in groepen verdeeld, dat ze allemaal een mix waren van de drie
scholen. Elke groep doorliep de
sportiviteiten in vijf rondes van
twintig minuten. Vooral de kinderen uit Groep 7 en 8 hadden
het zwaar: na een stevig potje
voetbal werd er in de voetbalbak een bootcamp georgani-

seerd door twee geblokte
sportschool trainers. Het
was inmiddels 26 graden
en het drinkwater was
niet aan te slepen. Enkele begeleiders die het
hadden gewaagd mee te
doen, zaten na aﬂoop uitgeteld in het gras.
Organisatie
“We organiseren dit elk
jaar samen met de drie
scholen uit het dorp.
Erg leuk om zo met elkaar samen te werken.
Het valt elke keer weer op dat
we zoveel enthousiaste verenigingen en ouders bereid
vinden om dit toch vrij grote
evenement in goede banen te
leiden”, aldus Jaap Franse van
de Activiteiten Commissie van
de VVN “. Dit jaar werden de
activiteiten ondersteund door
tennisvereniging Nederhorst,
voetbalvereniging VVN, handbalvereniging ASV, volleybal-

Boulers openen
tegen Huizen
ANKEVEEN- Aanstaande zaterdag is de jaarlijkse clubontmoeting met onze boulevrienden uit Huizen. Dit toernooi
dat al heel wat jaren op onze
banen wordt gespeeld is tevens de opening van het nieuwe boulejaar.
Dit jaar is de organisatie in
handen van ASV Petanque’91,
wat inhoudt dat zij zorg dragen
voor de prijzentafel en de totale

wedstrijd. Deze dag begint om
11.00 uur en wordt hopelijk net
als alle andere jaren een feest
voor de deelnemers. Met veel
boulers en onze nieuwe aspirant- leden die ook voor een
eerste keer dit mee gaan beleven. Als u geïnteresseerd om
deze sport te komen zien, loop
dan door het ingangshek achter
de markt. Men zal u dan welkom heten en eventueel tekst
en uitleg geven hoe het spel

zich voltrekt. Zullen we zeggen
tot zaterdag 11.00 uur?

vereniging Nederhorst, hockeyvereniging MHC Weesp, het
Sportlokaal en Dansschool Van
Harten! Zelfs IJsclub Nederhorst was van de partij. “Ja, zij
regelden met verkeersregelaars
alle verkeersstromen rondom
het terrein”.
Slot
Bij de afsluiting op het hoofdveld werden alle begeleiders,
sportverenigingen en sponsoren onder luid gejoel door
de kinderen bedankt. Daarna
volgde een massaal ‘vakantie,
vakantie!’ uit de kelen van vierhonderd kinderen. Ze verlieten
moe maar voldaan het veld met
een Koningsspelen 2018-vaantje van sponsor Stichting Voetbalcomplex Nederhorst. De
meivakantie was begonnen.
Hielden Jaap Franse en de rest
van de organisatie hoop dat de
koning zelf ook een keer komt
kijken? “De organisatie stuurt
elk jaar een brief naar de koning met een uitnodiging om
deze dag in Nederhorst den
Berg te komen vieren. Wie weet

Foto: Jaap Franse
dat het een keer lukt. Dat zou
natuurlijk heel bijzonder zijn!”

Post ’s-Graveland

Nieuws Brandweer
Op woensdagmorgen 18
april om kwart voor 9 zag
iemand vanuit Kortenhoef
grote rookwolken in de richting van de Kortenhoefsedijk. Hierop kregen wij de
alarmering ‘brandgerucht
Kortenhoefsedijk’. Na onderzoek kwamen wij er al
snel achter dat het inderdaad
vanaf de Kortenhoefsedijk
kwam. In de polder was een
grote hoop groenafval in de
brand gestoken. Op last van
de politie hebben wij dit uitgemaakt.
Donderdagmiddag
rond
half 6 kwam de vraag voor
een dienstverlening vanuit
Veenstaete. In een deel daarvan was de lift kapot en kon
een bewoonster niet meer
naar boven. Met behulp van
een trapstoel hebben wij
haar 3 verdiepingen hoger
op haar kamer gebracht.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose
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Door: Marc Degekamp, Ad van Benschop, Dick Blom en Cees Stalenhoef

Voetballen in ‘s-Graveland

Blauwwitten winnen Wijdemeerse derby van ASV
‘s-Graveland heeft de uitwedstrijd tegen ASV ‘65 met 2-3
gewonnen. De mogelijkheden
om de uitslag groter te doen
zijn, waren er, maar werden
niet benut.
De 0-2 voorsprong (Gerben
van Veen en eigen doelpunt)
werd via een onterechte gegeven penalty verkleind tot 1-2,
maar weer op een marge van
twee gezet door een schuiver

van Stefan Burrekers. De mooiste treﬀer van de wedstrijd in de
slotminuut van ASV ‘65 bracht
de verdiende zege niet in gevaar.
Senioren
Het 2e behaalde de verwachting overwinning op hekkensluiter Muiden, maar verloor
doelman Menno van Voorst
met een vervelende rugblessure. Het 3e en 35+ verloren en

baalden want er had meer ingezeten. Za2 draaide lekker tegen
Zuidvogels 7 en won met 5-3
van een van de titelkandidaten.
Jongens onder 11
JO11-1 en JO11-2 speelden
allebei uit in Almere tegen de
nummer laatst van hun competitie en wisten te winnen. JO111 van Forza Almere met 3-6 en
JO11-2 van Buitenboys.

Voetballen in Nederhorst

Opnieuw verlies van Wasmeer
Na de 0-1 thuisnederlaag wisten de Bergers ook het uitduel
niet te winnen. Met 2-0 bleef
Wasmeer aan de goede kant
van de score. Het veldoverwicht, zeker na rust, wist Nederhorst niet om te zetten in
treﬀers.
Nederhorst, zondag zonder
verdedigers Pepijn Schols en
Jean Yves van de Korput, keek
na een voorzichtig begin al

na 5 minuten tegen een achterstand aan toen Leurs wel
makkelijk en geheel vrijstaand
mocht binnen koppen. Nederhorst werd steeds sterker, maar
zag de eindpass vaak mis gaan.
Toen vlak na rust Patrick Vrijhoef de bal veel te zacht terugspeelde was het opnieuw Leurs
die dit cadeau uitpakte en voor
een veilige 2-0 zorgde. Vervolgens werd het bijna eenrichtingverkeer naar het doel van

Wasmeer. Maar veel opgelegde
kansen vielen er niet te noteren.
Op een schot van de vroeg ingevallen Pim Lamme moest de
keeper gestrekt naar de hoek.
Het bleef echter bij de teleurstellende tweede zege van de
thuisploeg.
Nederhorst -2 sneuvelt
Na een 0-0 wedstrijd in en tegen Houten hebben strafschoppen de beslissing gebracht in de

Voetbaldagen
Van maandag 30 april tot en
met donderdag 3 mei zijn de
Voetbaldagen weer. 140 zullen
de tweede week van de schoolvakantie lekker voetballend
doorbrengen.
Programma
Ondanks de vakantie wordt er
volop gevoetbald op zaterdag,
maar juist ook vanwege de vakantie wordt er ook een aan8ste ﬁnale van deze bekerwedstrijd. Hierin bleek de thuisploeg beter en zorgde ervoor
dat het tweede na een succesvolle reeks werd uitgeschakeld.
In de competitie werd er wel
weer gewonnen. Buitenboys- 2
werd in eigen huis met 4-6 verslagen. Nederhorst-3 ging met
ruime cijfers ten onder bij ASV
Arsenal. Nederhorst-4 pakte
doordeweeks een 1-1 gelijkspel in en tegen FC Weesp-3,
maar verloor in het weekend
bij Baarn-2.

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verliest streekderby
In het begin waren er wat kleine kansen voor de Ankeveners,
maar het was ‘s-Graveland dat
uit hun eerste kans meteen efﬁciënt de 0-1 scoorde. Even later werd het zelfs 0-2 door een
grove verdedigingsfout.
ASV ‘65 was verder in de eerste
helft onmachtig om het tij te
keren en liet teveel ruimte op
het middenveld aan de tegenstander en elke afvallende bal
was voor ‘s-Graveland. Na de
rust een iets aandringend ASV

dat het middenveld wat beter
bezet had. Doch de overtuiging
ontbrak om de ontstane kansen af te maken. Aan de andere kant kreeg ‘s-Graveland ook
kansen om de genadeklap uit te
delen, maar de goed keepende
Rico Souverijn hield de Ankeveners in de wedstrijd. Uitblinker Laurens van der Greft
werd na een geweldige rush
neergelegd binnen de zestien
en captain Yoeri Tol verzilverde
de toegekende penalty en dat
betekende de 1-2. Even leken de

blauwwitten te wankelen, maar
ze herpakten zich snel door de
1-3 te scoren en leek de wedstrijd gespeeld. Daarna volgde
een open wedstrijd en was het
Laurens van der Greft die met
een geweldig afstandsschot in
de 88ste minuut de 2-3 liet aantekenen, maar uiteindelijk won
‘s-Graveland verdiend deze
leuke derby, die onder heerlijke
zonnige omstandigheden gespeeld werd. De sfeer na aﬂoop
was zoals altijd bijzonder gezellig. Jeugdspeler Berend van de

Bunt maakte via een invalbeurt
een kwartier voor tijd een prima debuut. Dit is voorlopig de
laatste derby die beide teams
tegen elkaar gespeeld hebben,
aangezien ASV ‘65 volgend seizoen een zaterdagclub wordt.
Na aﬂoop overheerste ook dit
gegeven bij velen en is het natuurlijk jammer dat we zo’n
evenement in de toekomst met
elkaar moeten missen.

Zonnige dressuurwedstrijden B, L en M
NEDERHORST DEN BERG- De
Bergse Rijvereniging hield afgelopen zondag op de Manege
Laanhoeve onder een stralende zon weer dressuurwedstrijden.
De wedstrijden op zich waren
op twee manieren voor de deelnemers erg belangrijk. Op welke plaats zouden ze eindigen tijdens deze wedstrijd en zouden
zij voldoende wedstrijdpunten
behalen om te mogen starten
bij de clubkampioenschappen
van juni dit jaar? Aan de jury –

de in deze omgeving bekendeLies Beuker en haar schrijfster
Laura van den Berg de taak om
dit te beoordelen.
Om tien uur begon men in de
klasse B – manegepaarden/
pony’s. Hier werd de winnaar:
Sara de Jong op Polly met 191,5
pnt.
Daarna volgde de klasse L1 –
manegepaarden /pony’s. Ook
hier 5 deelnemers , met als
nummer 1.
Danique v/d Broek op Held
met 187,5 pnt.

Vervolgens gingen de deelnemers van start op eigen paarden
of pony’s. In de klasse B werd
Isa Springer eerste op Dana
met 197 pnt. en Julia Springer
sprong met dezelfde Dana naar
de 2e plek met 188 pnt.
In de klassen L1, L2 en M was
de eerste prijs voor Monique
Bruinsma op Casino met 201
pnt.
Ten slotte de klasse paarden/
pony’s die extern staan, dus niet
op de manege. Hier was de uitslag:

1.Iris Treur op Asselina met
188 pnt; 2.Tanja v/d Bosch op
Floortje met 185,5 pnt.
Het secretariaat was tijdens
deze wedstrijden weer in de
vertrouwde handen van Monique Veldhuijzen. Alle medewerkers hartelijk dank voor de
inzet tijdens deze wedstrijden.

tal wedstrijden doordeweeks
gevoetbald. Op zondag zijn er
geen thuiswedstrijden. Het 1e
en 2e komen pas op 13 mei
weer in actie.
Ook op Koningsdag
Niet op onze voetbalvelden,
maar in De Fuik (zaalvoetbal)
of op het parkeerterrein van De
Fuik (Panna Knock out toernooi).

Jeugd
JO13-1 had weinig moeite met
tegenstander FC Weesp JO132. Vooral voor rust was het
genieten en pakten ze een 5-0
voorsprong. Na de pauze kwam
er nog een treﬀer bij. JO15-1
boekte een fraaie 0-2 zege op
BFC JO15-2 en ook de JO15-2
blijft het goed doen. Nu werd
er uit bij TOV JO15-2 met 1-3
gewonnen.
Voor meer info: www.vvnederhorst.org of facebook
Nieuws Club
4711
Uitslag
lente-toernooi biljarten (maandag-poule)
16 april: M. Verlaan (5 pt.), Mw.
D. Giavarra (4 pt.), B. Worp (3
pt.), J. van Greuningen (2 pt.),
W. Clements (1 pt.)
Uitslag lente-toernooi biljarten (zaterdag-poule)
21 april: J. van Wijnen & M. Zieleman (22 pt.), C. Jacobs & M.
v.d. Velden (18 pt.), J. van Greuningen & M. Verlaan (18 pt.), W.
Clements & Mw. D. Giavarra (14
pt.)
Uitslag onderlinge competitie
BV Overmeer
19 april: T. Otten – M. Verlaan
0-3, W. Lam – M. v.d. Velden 3-0,
R. Korteling – H. Stalenhoef 3-0
Programma
Donderdag 26 april 19.30 uur:
slotronde onderlinge competitie BV Overmeer seizoen 20172018, zaterdag 28 april 16.00
uur: maandtoernooi biljarten,
maandag 30 april 19.30 uur:
lente-toernooi biljarten
Openingstijden + contactgegevens
Vrijdag 27 april (Koningsdag)
open van 14.30 tot 20.30 uur, zaterdag 28 april open van 15.00
tot 20.30 uur
Bilartclub 4711, Overmeerseweg 5a te Nederhorst den Berg,
tel. 06.20.40.80.58
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Door: Mark Hilberts

Alpe d’HuZes sponsoren op Koningsdag

Mirjam Houtop zet zich in voor de strijd tegen kanker
NEDERHORST DEN BERG - In
maart organiseerde de Bergse
Mirjam Houtop een sponsorloop langs de Vecht. Daarmee
haalde ze al ruim 500 euro op
voor het goede doel. De deelnemers aan de wandeltocht waren laaiend enthousiast over de
tocht en de plannen van Mirjam.
Het eerste begin was er, want in
totaal verwacht de organisatie
Alpe d’HuZes dat de deelnemers (zelf) 2500 euro kunnen
bijdragen in de strijd tegen kanker (KWF kankerbestrijding).
Mirjam is de uitdaging aangegaan om dat doel te bereiken. Ze
zorgde ervoor dat er een website
kwam (deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/mirjamhoutop).
En ze vertelde natuurlijk aan
haar familie, vrienden en collega’s over haar plannen om op
donderdag 7 juni twee keer de
loodzware Alpe d’Huez te beklimmen samen met haar goede

vriendin Anne Ruth.
“Ook mijn omgeving reageerde
heel enthousiast op mijn deelname aan Alpe d’HuZes” zegt
Mirjam (46) enthousiast. “Er
werd gul overgemaakt en daardoor staat de teller nu op 1400
euro”, vervolgt ze. Dat betekent
dat er nog ruim 1000 euro (en
het liefst meer) binnengehaald
moet worden. Met dat doel ging
Mirjam voortvarend aan de slag,
nadat ze het idee had gekregen
om op Koningsdag op de vrijmarkt te gaan staan en spullen
te gaan verkopen voor Alpe
d’HuZes. De organisatie van het
Lentespektakel reageerde ook
enthousiast.
Mirjam: “Ik ben ondernemers
in Nederhorst den Berg gaan
benaderen en is het geweldig
om te zien hoeveel positieve respons ik heb gekregen. Van bijna
elke ondernemer heb ik wel iets
gekregen dat ik mag verkopen
ten bate van het goede doel.” Het

behalen van het gewenste eindbedrag komt hierdoor steeds
meer in zicht.
Anne Ruth
Achter elke deelnemer aan Alpe
d’HuZes zit een verhaal. Dat
geldt ook voor Mirjam Houtop,
in het dagelijks leven werkzaam
op de afdeling personeelszaken
van de Universiteit van Amsterdam, getrouwd en moeder van
drie kinderen. Enkele jaren geleden kreeg een van haar beste
vriendinnen (Anne Ruth) borstkanker. Ze maakte van dichtbij
mee welke impact de ziekte had
op haar bestaan en dat van haar
gezin. Anne Ruth had geluk en
genas van de ziekte. “Mede daardoor besef je hoe belangrijk de
medische wetenschap is om een
kans te hebben om deze vreselijke ziekte te bestrijden. Niet
alleen voor ons, maar ook voor
onze kinderen en kleinkinderen
is dat heel belangrijk.” Mirjam

vindt dat we daarom alles op
alles moeten blijven zetten om
artsen te helpen om (goed) onderzoek te kunnen doen.
Doorzetten
Door willen gaan, niet opgeven
is het parool! Tijdens de beklimming van de Alpe d’Huez zullen

Bewoners Kuijer verwelkomen de lente
Afgelopen week zijn de bewoners van twee afdelingen van
Amaris de Kuijer op visite geweest bij de familie Kemp op
de Kwakel te Kortenhoef om
lammetjes te bezoeken.
Ze konden de lammetjes
niet alleen bekijken maar
ook vasthouden en aaien.
Hermien Kemp en Rick Bakker verzorgden samen met een
stagiair een rondleiding langs
alle facetten van deze biologische boerderij. Zo werden

niet alleen de lammetjes bewonderd, maar ook de kalfjes
en het varken Truus die over
een paar weken weer met haar
biggetjes te bewonderen is.
Aan het eind van de rondleiding
stond Hermien met de koﬃe
klaar met ‘echte’ melk in de tuin.
Zo’n uitje is echt een feestje
voor de mensen die over het
algemeen niet meer over eigen
vervoer beschikken. Blij zijn
we dan ook met de vrijwilligers die het vervoer regelen.
Familie Kemp en medewerkers,

Wijdemeren in Beeld

hartelijk bedankt voor de gast-

vrijheid.

Nu wethouder Theo Reijn zijn taken overdraagt aan zijn opvolger
is het te hopen dat die Reijns grote wens om het bushokje aan de
Leeuwenlaan op te knappen, ook zal uitvoeren.

Mirjam en Anne Ruth daar vaak
aan moeten denken verwachten
ze. Het is hun inschatting dat ze
voor de beklimming van de berg
al snel ruim vierenhalf uur voor
nodig zullen hebben. Daarna
zullen ze met een gondel afdalen en opnieuw de berg bedwingen. Mirjam is daarom fanatiek
in training gegaan. Ze gaat naar
de sportschool, loopt hard en
ze wandelt heel veel kilometers.
Het zal niet alleen zwaar worden, maar ook emotioneel. “Iedere deelnemer heeft zijn eigen
verhaal en met elkaar geef je
tijdens Alpe d’HuZes vorm aan
iets heel waardevols!!”
Donaties
Mirjam en Anne Ruth steunen bij Alpe d’HuZes kan nog
steeds! Een sponsorbijdrage
overmaken kan via https://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/mirjamhoutop Elke euro
is van harte welkom! Kom op
Koningsdag langs op het Plein
in Nederhorst den Berg bij de
kraam ‘Alpe d’HuZes’ en koop
iets leuks!
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