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Wijnie en Henk
verdienen een lintje
KORTENHOEF- Samen met 2906 andere Nederlanders ontvingen
Kortenhoevers Wijnie Braamskamp- Krook en Henk Verhagen een
Koninklijke onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Uit handen van burgemeester Ossel kregen ook de Loosdrechters
Thea Faase, Gerrit de Lange, Bart ten Herkel, Dirk Ridder, Jan Westering en Martin Heineke een lintje. De laatste werd zelfs ‘ridder’
(een trapje hoger), omdat hij werd betiteld als Nederlands ‘beste
plassenzeiler’.
Wijnie Braamskamp-Krook
(78) is al meer dan 20 jaar diaken en penningmeester bij de
diaconie van De Graankorrel in

’s-Graveland. Ze beheert de ﬁnanciën en bezoekt ouderen en
mensen die dat nodig hebben.
Sinds 2001 verzorgt mevrouw

Braamskamp als vrijwilliger bij
Hospice Kajan in Hilversum
mensen die zich in hun laatste
levensfase bevinden. Naast de
verzorging biedt zij een luisterend oor. Ze steunt en bemoedigt hen met humor en respect.
Mevrouw Braamlamp staat bekend als een bijzondere vrouw
met een groot hart. Een zeer
sociaal bewogen persoon die
altijd volledig belangeloos voor
haar medemens klaar staat.

Autocross in Horstermeer
HORSTERMEER- Het houdt niet
op met evenementen in Wijdemeren. A.s. zaterdag is het vanaf
11.00 uur feest voor de crossliefhebbers. Dan kunt u op het weiland van de familie Voshaart op
de Middenweg genieten van de
Autocross.
Er zijn al 118 deelnemers verdeeld over diverse klassen:
Sprinters- Kevers- DamesToerwagens- Standaard en Junioren. Nederhorst den Berg
en omgeving kent vele crossers,
onder wie enkele op nationaal
niveau. Denkt u maar aan: Jari

Kroon, Kaya Kroon, Jan Maarten Schuurman, Jasper Pouw
en Mickey van de Wilt. Tegen
zessen zijn de wedstrijden afgelopen na de voorrondes en ﬁnales. Het wordt weer spectaculair.
Met aan het slot de gekste der
gekste races de ‘Crazy Race’. Dan
is het de bedoeling dat er één
vehikel overblijft na talloze botsingen. Kom genieten van deze
monsters op vier wielen met
stof, herrie en modder!
Nieuw bij deze jaargang zijn de
mini-buggy’s voor kids tussen 6
en 12 jaar. In ieder geval doen de
zoons van Sebastiaan Schuur-

man en kleinzoons van Thomas
Schuurman hieraan mee.
Veiligheid
De organisatie wijst erop dat er
streng op de veiligheid wordt gelet. Met geulen langs het circuit,
zandhopen, hekken, enz. Men
vraagt ook met klem om de medewerking van het publiek. Blijf
op afstand, achter de hekken en
volg de aanwijzingen van de regelaars op. Ook is het verstandig
als Wijdemeerse bezoekers zoveel mogelijk op de ﬁets naar de
Horstermeer komen.
www.autocrossteamnederhorst.

Henk Verhagen (78) vervult
sinds 2008 diverse functie bij
de Historische Kring ‘In de
Gloriosa’. Hij beheert de bibliotheek en houdt zich bezig met
het digitaliseren van het archief. Daarnaast zet hij zich in
voor alle gelegenheden waarbij
de Historische Kring zich aan
het publiek toont, zoals de vele
tentoonstellingen, de kraam
tijdens braderieën en de organisatie van Open Monumentendag. Ook is Henk met veel
plezier bestuurslid (sinds 1995)
bij de Kortenhoefse IJsclub Onderling Genoegen. Daarvoor
was hij actief in het bestuur
van
woningbouwvereniging
Volkshuisvesting ’s-Graveland.

Ook bij het jaarlijkse NK Palingroken maakt hij deel uit van
de organisatie. Henk Verhagen
wordt gezien als een betrouwbare en loyale vrijwilliger en
bovenal een zeer plezierig en
ruimhartig persoon.

AUTO LANCKER

UW MITSUBISHI-DEALER
VOOR DE REGIO

Auto Lancker

Hogeweyselaan 215
Weesp
T. 0294 – 416 619
www.autolancker.nl
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam
en M.Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

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 Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Klusjesteam Loosdrecht/Kortenhoef
035 - 6834493
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. 6 mei: 09.30 uur: euch.
J. Dresmé; W.v.liturgie,
Wo. 9 mei: 09.30 uur: euch.
J. Dresmé.
◗ St. Martinus
Zo. 6 mei: 11.00 uur: euch.
J. Dresmé; M.Martinus/AllDirections,
Wo. 9 mei: 19.00 uur: euch.
J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart
Za. 5 mei: 19.00 uur:w&cv.
W. Balk.
Verzorgingshuizen
◗ Veenstaete
Vr. 4 mei: 15.00 uur: euch.
J. Dresmé.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 6 mei: 10.00 uur:
Drs. D. Keizer, Wageningen,
19.00 uur: Zangdienst
◗ De Graankorrel
Zo. 6 mei: 10.00 uur:
Ds. J. Bodisco Massink.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 6 mei: 10.00 uur:
Ds. Y.H.M. Hsu, Baambrugge.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 6 mei: 09.30 uur:
Ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen.
◗ Oec. Streekgemeente
Zo. 6 mei: geen dienst.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 6 mei: 10.00 uur:
Br. G. Nijenhuis.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 6 mei: 10.00 uur:
Ds. L. Grijsen,
16.00 uur: Klaas de Vries.

Programma GooiTV
Vanaf 2 mei zendt GooiTV een aangepast programma uit:
- In het Gooi is er een typisch oorlogsmonument. Bert Kremer en
Guus Marinus gingen op onderzoek uit.
- Sjoerd Stoop gaat deze week weer in gesprek met burgemeester
Han Ter Heegde van Gooise Meren.
Vanaf 9 mei zendt GooiTV een aangepast programma uit:
Het Gooi Bevrijd; een evenement ter herdenking en viering van de
bevrijding van het Gooi en Omstreken na de Tweede Wereldoorlog.
De presentatie is in handen van Andreas van der Schaaf.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
vr. 04 mei
19.00 u.
vr. 04 mei
19.10 u.
za. 05 mei 09.00 u.
za. 05 mei 09.30 u.
za. 05 mei 11.00 u.
za. 05 mei 12.00 u.
zo. 06 mei 15.00 u.
wo. 09 mei 20.00 u.
10-13 mei 10.30 u.
do. 10 mei 05.00 u.
do. 10 mei 06.30 u.
do. 10 mei 09.30 u.
do. 10 mei 20.00 u.
vr. 11 mei
11.00 u.
vr. 11 mei
20.15 u.
vr. 11 mei
21.00 u.
za. 12 mei 09.00 u.
12/13 mei 10.00 u.
12/13 mei 11.00 u.
za. 12 mei 12.00 u.
za. 12 mei 21.00 u.
di. 15 mei
16.00 u.
do. 17 mei 20.15 u.
vr. 18 mei
15.30 u.
19, 20, 21 mei11.00 u.

WAT
Dodenherdenking Nederhorst
Dodenherdenking, stille tocht
Lentemarkt Ankeveen
Bevrijdingsontbijt (tot 11.30 u.)
Autocross Horstermeer
Willibrordkerk open
D3D Jamsessie
Installatie nieuwe wethouders
Expositie schilderijen Klaas v.d. Lee
Dauwtrappen Kortenhoef
Dauwtrappen Nederhorst den Berg
Hemelvaartsdienst gez. kerken
Tribute Night
Gezellige ochtend met muziek
Jan Akkerman Band
Muziekfeest
Jaarmarkt met vee
Klusweekend speeltuin Bergse Akker
Expositie Emilie Lindenbergh
Kerken Nederhorst den Berg open
Muziekfeest
Afscheid 3 wethouders 2014-2018
Elke Vierveijzer zingt Maarten v. R.
Grasbaankoersen in Amerikaanse stijl
Kunstroute langs 18 ateliers

WAAR
OLV Mariakerk, NdB.
Smidsbrug, ‘s-Graveland
Marktplein Ankeveen
Kasteel Nederhorst
Voshaart, Middenwg, NdB.
Nederhorst den Berg
De Drie Dorpen, Ankeveen
Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
Kasteel Nederhorst, NdB.
Oude School, Kortenhoef
Sportlokaal, Reeweg 12-3
Dwarsweg 20, NdB.
SFG- Feesttent, ‘s-Graveland
SFG- Feesttent, ’s-Graveland
De Dillewijn, Ankeveen
SFG- Feesttent, ’s-Graveland
Noordereinde, ’s-Graveland
Dammerweg, NdB.
Oude School, Kortenhoef
Willibrord- en OLV- kerk
SFG- Feesttent, ’s-Graveland
Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
De Dillewijn, Ankeveen
Melkmeent, Hilversum
K’hoef, A’veen, s- Graveland
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Door: Herman Stuijver

Coalitieakkoord ‘Weinig omvang, wel ambities’
WIJDEMEREN- Achter een volle
tafel voor een vrijwel lege zaal
presenteerden de vier nieuwe
coalitiepartijen met informateur Jan Franssen het bestuursakkoord voor 2018-2022.
Door: Herman Stuijver
Informateur Franssen opende
de bijeenkomst met de verrassende mededeling dat hij pas
betrokken was bij de formatie
nadat CDA, Dorpsbelangen,
VVD en D66 overeenstemming
hadden bereikt over de herindeling. Dus geen tussenstappen
in het fusieproces, maar alles
richten op één gemeente Gooi
en Vecht binnen 10 jaar. Dat het
akkoord met het motto ´Sterke
dorpen, regionaal verbinden’
nauwelijks vier A4-tjes telt, zegt
volgens de Staatsraad niets over
de omvang van de ambities.
Die zijn er volop. Vertrouwen
was volgens Franssen de basis.
Namens het CDA zei onderhandelaar Eric Torsing dat hij
blij was met de snelheid en de
kundigheid van de informa-

teur. Dorpsbelangen- raadslid
Ria Hennis vond het akkoord
‘een feest’ na een heftige maand.
Ook D66 ‘er Nanne Roosenschoon roemde de positieve
sfeer. Sieta Vermeulen- Franssen was tevreden over de jonge VVD- wethouder. Waar Jan
Franssen aan toevoegde dat de
meeste tijd had gezeten in het
bedenken van een titel voor het
document.

Dus geen tussenstappen in
het fusieproces, maar alles
richten op één gemeente
Gooi en Vecht binnen 10
jaar.
Hij meent dat het einddoel van
één gemeente Gooi en Vecht
realistisch is, omdat de provincie nog geen regelingen heeft
die drie gemeenten in deze regio mogelijk maken. Hij wees
erop dat Wijdemeren intensiever dan voorheen de Gedeputeerden van Noord-Holland
aan zal spreken op de eenheid
van dit gebied. Daarvoor wordt

ook een strategisch adviseur
ingehuurd die mogelijk ook
door provincie en ministerie
wordt geﬁnancierd. Die specialist moet een project begeleiden
waarin een democratisch proces van onderaf wordt begeleid.
Beoogd wethouder Jan-Jaap
de Kloet herhaalde nog eens
de vier grote opgaven, namelijk het Gebiedsakkoord Loosdrechtse Plassen, de verbeterde
organisatie binnenshuis, de
herindeling en de op handen
zijnde Omgevingswet.
Dat de werkomvang en dus de
beloning voor de vier wethouders met een halve fte. wordt
opgeschroefd, vond Eric Torsing logisch om een goede kwaliteit van bestuurders te borgen.
Van Rijn (27) en De Kloet (56)
krijgen een 100% functie en
Klink (33) en Boermans (45)
een 0,9- baan.
Met De Lokale Partij die buiten de boot viel had men een
emotioneel gesprek gevoerd.
Ook de PvdA/ GroenLinkscombinatie was teleurgesteld
dat men niet mee mocht doen.

Franssen vond het van groot
belang dat de vier coalitiepartijen ook veel samenwerking
zoeken met de twee oppositiepartijen. Hij vond het zelfs een
democratische plicht om open
te staan voor interventies vanuit de raad. Dat DLP en PvdA/
GrL. gaandeweg het proces niet
waren bijgepraat, vond de informateur ‘gebruikelijk’. Alle andere raadsleden hadden ook kort
voor de persconferentie het bestuursakkoord ontvangen. Tot

Rik Jungmann terecht ‘Drijvende Kracht’
KORTENHOEF- Bij het afscheid
van de Wijdemeerse Webkrant
kreeg redacteur Rik Jungmann
uit handen van locoburgemeester Theo Reijn als tweede
de gemeentelijke onderscheiding ‘Drijvende Kracht’.
Dat Rik Jungmann terecht
werd gekwaliﬁceerd als ‘drijvende kracht’ binnen Wijdemeren bleek uit de vele loftuitingen die hem ten deel vielen op
de receptie zaterdagmiddag jl.
Jungmann heeft 22 jaar vrijwel
dagelijks het nieuws uit de vijf
dorpen via de site ‘wijdemeren.
com’ bijgehouden. Hij noemde
het medium zelf ‘afwisselend,
kritisch en populair’. De vorige
burgemeester Martijn Smit, die
was overgekomen uit Beverwijk, was het duidelijkst over

het stopzetten: ‘zwaar klote’. Hij
volgde tot 1 april de site nog
steeds. Hij vreesde dat het democratisch gat tussen kiezer en
gekozene alleen maar groter zal
worden. Op het gemeentehuis
aan de Rading werd altijd arglistig naar de webkrant gekeken. Het was ‘wij’ als er iets in
staat dat we goed vinden en ‘zij’
als je het er niet mee eens bent.
Martijn Smit bood Rik en zijn
fotograaf Douwe van Essen een
geheel verzorgd dagje Beverwijk aan.
Ook ex-burgemeester Wim
Kozijn prees de werkzaamheden van Jungmann. Het was
hem ontgaan dat de WWK al
actief was tussen 1997 en 2002,
de ’s-Gravelandse periode. Dat
had ongetwijfeld te maken met
het pre-internettijdperk dat

Wij nodigen alle burgers uit,
jong en oud, deze herdenking
in de Van Heumenhof bij te
wonen. De Oranjecomités ver-

zoeken u als eerbetoon aan al
onze gevallenen, vanaf 18.00
uur de vlag halfstok te hangen.
Het programma is als volgt:
Om 19.10 uur: vertrek ‘Stille
tocht’ vanaf de Wilhelminahof
naar het herdenkingsmonument bij de van Heumenhof
te Kortenhoef. Er is een erewacht van scoutinggroep Klaas
Toxopeus’ en de lokale brandweerpost. Muziekvereniging

slot probeerde Eric Torsing nog
uit te leggen waarom de ex-wethouders Betske van Henten en
Theo Reijn waren gepasseerd.
Na het verlies van drie raadszetels was er nog maar plek voor
één CDA- wethouder. Hoewel
het tweetal keihard had gewerkt
en veel had bereikt, was de keuze gevallen op een kandidaat
voor de toekomst.
bevroeden dat het echtpaar
Dela en Rik Jungmann in de
beginjaren ruim 500 gulden
maandelijks besteedde aan telefoonkosten? Het was daarna
nog lang gezellig met veel oudgedienden in het Kraaiennest.
Locoburgemeester Theo Reijn
reikt de Drijvende Kracht uit.

toen nog algemeen was. Kozijn was vol bewondering over
het feilloze Nederlands in de
berichten en hij loofde het onderscheid tussen feit en mening
waar Jungmann zich streng aan

hield. Samen met dochter Nadja had Rik uit het goed gevulde
archief nog een quiz samengesteld. Het bleek niet eenvoudig
om alle 10 vragen juist te beantwoorden. Wie had kunnen

Dodenherdenking Kortenhoef
KORTENHOEF- Op de avond
van 4 mei herdenken wij in het
bijzonder de slachtoﬀers die
gevallen zijn tijdens de Tweede
Wereldoorlog en tijdens oorlogshandelingen na de Tweede
Wereldoorlog.

Eric Torsing bedankt
Staatsraad Jan Franssen

BMOL een muzikale bijdrage
ten gehore. Enkele sprekers, o.a.
een van de afgevaardigden van
het college en leerlingen van
de basisscholen zullen spreken
over oorlog en vrede, onderdrukking en vrijheid in relatie
tot het verleden en het heden.
Daarna kranslegging door leden van het gemeentebestuur
van Wijdemeren, gevolgd door
afvaardigingen van de Oranje-

comités van Ankeveen en Kortenhoef/ ‘s-Graveland. Na The
Last Post door trompettist is er
twee minuten stilte.
Mocht u als vereniging bloemen willen neerleggen, neem
dan vooraf contact op met
Pieter Luijer (pluijer@live.nl).
Achteraf zal er koﬃe en thee
geschonken worden bij de
brandweerkazerne

Wandeling na verlies
Op zondag 6 mei organiseert
Miranda van den Eijnden van
Artesia weer een wandeling
door het bos. De wandeling
is voor iedereen die verlieservaring(en) door overlijden
kent en hier aandacht aan wil
geven. Hoe kort of lang geleden dit verlies ook geweest is.
We vertrekken om 10.00 uur
bij de Beeldentuin De Zanderij, Oude Meentweg 2 te
‘s-Graveland.
Kosten: € 10,00 (contant).
Aanmelden: info@praktijkartesia.nl of bel naar 0623665687. Zie ook: www.
praktijkartesia.nl .

Kopij
Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) en
foto’s als JPG bestand opsturen
voor vrijdag16.00 uur en voor de
weekendactiviteiten is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375
Tandprothetische
praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties klaar terwijl u wacht (ind.
mogelijk). E. du Perronstraat 38,
1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat,
compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106,
Ned. Den Berg. 0294-251451.
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Div. bedrijfs/opslag ruimtes te
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De slenk” Telnr:
035-656 3517 Frans@verhuizers.nl
AB FAAS VERHUIZINGENVerhuizen, opslag, en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
GRATIS waardebepaling???
035 - 656 0235
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
Te koop droog
berken haardhout.
Per krat gestapeld 2 m3 € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl

ARENS MAKELAARS NVM
NEDERHORST DEN BERG
AAN- VERKOOP TAXATIES
TELEFOON 0294 - 746 941

ENERKI SPA zoekt nieuwe
collega-ondernemers.
Informatie www.enerki.nl
info@enerki.nl 0651360992

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

Word jij onze
nieuwe collega??
voor onze slagerij
in Breukelen zijn wij op
zoek naar een parttime
medewerker(ster). Voor meer
informatie mail naar
slagerijdalhuisen@outlook.com

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende oﬀerte
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
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
De Serre is weer open.
Wo t/m zo 10:00-17:00.
www.deserresgraveland.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keuze
aan mooie stoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 / 035 6562959.

Telescopische glasbewassing
Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland
035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E

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

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517 www.opslagVL.nl

Zoek jij een parttime of vaste
baan in de horeca? Wil je bij
een top restaurant werken
met een enthousiast en jong
team en ben je min. 16 jaar?
Restaurant Vlaar zoekt per
direct afwassers en medewerkers bediening. Bel voor
een kennismakingsafspraak
met Carine Lammers via tel.
035-6561661. RESTAURANT
VLAAR, Noordereinde 129 in
’s-Graveland.

Kopij
Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) en
foto’s als JPG bestand opsturen
voor vrijdag16.00 uur en voor de
weekendactiviteiten is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur.
Aanleveren advertenties
Als (HR)PDF of EPS bestand voor
maandag 10.00 uur.

Programma mei/juni 2018
Zondag 6 mei
Kindervoorstelling, Valentijn
De Drakentemmer – vanaf 4 jaar
Aanvang 11.00 uur. Kaarten € 7,50
Vrijdag 11 mei
Concert, Jan Akkerman Band
Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 25,00
Donderdag 17 mei 2018
Muziektheater, Elke Vierveijzer
Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 18.00
Zondag 3 juni
Concert Bultpop, met ‘No Sweat’
Zaal open 16.00 uur. Aanvang 16.30
uur Kaarten € 7.00 aan de deur.
Voorverkoop € 6.00 via het
Wapen van Ankeveen
Theater De Dillewijn • Stichts End 57
1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 3 mei ﬁlm, vr. 4 mei theater,
za. 5 mei cabaret, zo. 6 mei ﬁlm,
za. 12 mei toneel, zo. 13 mei
jeugd. 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.
‘t Wijdehuis, hier kun je buurtgenoten ontmoeten, een kopje
koﬃe/thee drinken of deelnemen aan een ontmoetingsgroep. Consumptie tegen kl.
vergoeding. ’t Wijdehuis K’hoef,
Veenstaete ingang Parkln. via
brug: wo 10– 12: koﬃe inloop,
ma en do 12:30 – 16:30 ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12
koﬃe inloop, wo 12:30 – 16:30
ontmoetingsgroep. Wij zoeken
nog vrijwilligers! Info of aanmelden: Herma Kleve, Versa
Welzijn, hkleve@versawelzijn.
nl of 035- 6231100
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Door: Mark Hilberts

Provincie verklaart Horn- en Kuijerpolder
tot weidevogelgebied
NEDERHORST DEN BERG- Op
maandag 23 april hebben de
Provinciale Staten van NoordHolland op basis van een eerder PARK- advies (Provinciaal
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit)
besloten om in de provincie
Noord-Holland 1350 hectare
extra vogelweidegebied aan te
wijzen. Bij dit gebied hoort ook
de Horn- en Kuijerpolder in Nederhorst den Berg.
De provincie wil daarmee de
teruggang van de weidevogelpopulatie in Noord-Holland
tegengaan. De polder werd nog
niet beschermd door de PRV
(Provinciaal Ruimtelijke Veror-

dening) en dus liep het gebied
mogelijk risico onderdeel te
worden van nieuwe (stedelijke)
ontwikkelingen. Het PARK-advies luidt ‘het beschermingsregime in deze weidevogelleefgebieden te handhaven op
basis van hun kwaliteit als open
landschap’, aldus het besluit in
de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Na de vaststelling van
de PRV door Provinciale Staten
deze inwerking te laten treden
door publicatie in het Provinciaal blad per 1 mei 2018.
Voor bewoners en de vele dagjesmensen in het gebied is het
geen nieuws. De Horn- en
Kuijerpolder is een uniek na-

tuur én agrarisch gebied met
een grote diversiteit in ﬂora
en fauna. Ook de cultuurhistorische waarde van het in de
volksmond geheten ‘kleine’ en
‘grote eiland’ geheten polder is
groot. De oudste boerderij in

Kernenbeleid nu op papier
WIJDEMEREN- Met een dik pak
papier hebben B&W een uitwerking van een kernenbeleid
aan de raad gezonden. In de
voorgaande periode bestond
de wens om de kernen centraal
te stellen en de invloed van de
inwoners te vergroten. Welnu,
de nieuwe raad kan aan de slag.
Door: Herman Stuijver
Het bureau Twynstra Gudde
heeft interviews afgenomen
met drie raadsleden, twee collegeleden, vijf ambtenaren en
twee inwoners. Bij een latere
werksessie kwamen er nog eens
twee inwoners uit Loosdrecht
bij. In het rapport staan de sterke punten en de knelpunten.
Daaruit komen voort de zgn.
werkprincipes en de activiteiten
voor het komend half jaar. Dat
de kracht van de verschillende
kernen groot is en de identiteit

sterk werd nog eens vastgesteld.
Ook concludeert men dat het
kernenbeleid los staat van een
eventuele herindeling, juist des
te noodzakelijker is. Nu wordt
er ook van alles georganiseerd
door de kernen, maar nog teveel ad hoc. Er moet meer samenhang komen, er is nog een
weg te gaan. Gaandeweg kwam
dit motto naar voren: ‘Zo’n goede verstandhouding tussen gemeente en inwoners dat we ook
ongemakkelijke
gesprekken
met elkaar kunnen voeren’. Het
algemene belang van een kern
kan botsen met het individuele
belang.
Sterke en zwakke punten
Een greep uit de lijst met sterke
punten: het Klant Contact Centrum kent een hoge score op
terugbellen, de dienstverlening
van zorg en welzijn wordt hoog
gewaardeerd, de Appelboom

werkt als verbindend platform
en er is een rijk verenigingsleven met veel initiatieven. Maar
er was ook een opsomming van
knelpunten: de gebiedskennis
van ambtenaren moet beter, de
doorlooptijd van vergunningen
is vaak te lang, lastige gesprekken worden vaak vermeden,
vragen van bewoners worden
lang niet altijd opgevolgd, in de
raad overheerst de partijpolitiek en bewoners reageren vaak
uit eigen belang.
Die tegengestelde belangen leveren soms een spanningsveld
op. Professionals moeten met
één been binnen de organisatie
werken en met het andere been
in de kernen. Dat levert een vel
met 26 spanningsvelden op.
Houd je een kern compleet met
belangrijke voorzieningen of
kies je voor een kern met een
bepaalde specialisatie? Laat je
iets nieuws afhangen van per-

de Kuijerpolder ‘Dorpszicht’
(Eilandseweg 11) dateert zelfs
uit de periode rond 1596.
De Horn- en Kuijperpolder
maakt eveneens deel uit van de
Stelling van Amsterdam en de
soonlijke initiatieven of moet
een gemeente meer stimuleren?
Vooruit tot 2022
De discussies leiden tot een
lijst met op zichzelf 15 logische
werkprincipes, bijvoorbeeld
dat je transparant moet werken, dat een medaille twee kanten heeft, dat je alle contacten
opvolgt, dat ‘nee’ ook een antwoord is, dat je meer mensen
betrekt bij een probleem en dat
je redeneert vanuit het belang
van de bewoner.
De opstellers zien vooralsnog
niets in nieuwe structuren als
een dorpsraad. Wethouder JanJaap de Kloet noemde onze gemeenteraad al een dorpsraad.
Voor het komende half jaar
denkt men aan de volgende
acties: het samenstellen van
gebiedsteams, een spreekuur
per kern, een spoedcursus voor
ambtenaren over het kernenbeleid, een budget per kern, bij-

De toekomst van Wijdemeren
hangt niet af van fusie
De toekomst lijkt ver weg maar
is in wezen al begonnen. De
zorg voor een duurzame toekomst wordt ook steeds actueler. Zeker nu grote ambities
concreet worden gemaakt.
Een klimaatakkoord over het
beperken van de opwarming
van de aarde en het verminderen van het gebruik van fossiele
brandstoﬀen; In 2030 de gaskraan dicht; CO?-neutraal in
2050…. Het vraagt een enorme
inspanning van ons allemaal,
overheid, bedrijfsleven en par-

ticulieren. Daarom is het goed
om meteen al dicht bij huis te
beginnen. Samen aan de slag
met de energietransitie kan een
enorme impuls geven aan de
duurzaamheid van je dorp.
Toch zijn ook de vragen hoe
kun je energie besparen in je
eigen huis? En hoe kun je de
energietransitie
aanpakken
vanuit je eigen dorp? Nog niet
zo eenvoudig. Met de Energiecoöperatie Wijdemeren willen
we graag een motor zijn en
samen met bewoners naar antwoorden zoeken.

Dat groeit. We zijn er trots op
dat we elke week een paar nieuwe leden krijgen voor de Energiecoöperatie. Dat we nu al een
team van vijf energiecoaches
hebben die zich trainen om in
gesprek gaan met bewoners die
stappen willen zetten in energiebesparing van de eigen woning en die mee willen denken
over de energietransitie en de
duurzaamheid van hun dorp.
Vindt u het ook een uitdaging
om te investeren in de duurzaamheid van uw eigen dorp?

We zijn op zoek naar de netwerkers in de dorpen die
kunnen helpen om bewoners
enthousiast te maken en te betrekken bij de energietransitie.
We willen graag een motor zijn
maar hebben iedereen daarbij
nodig. Zullen we krachten bundelen? Neem dan contact op
met info@energiecoöperatiewijdemeren.nl
Kijk verder op http://energiecoöperatiewijdemeren.nl voor
informatie over de energietransitie en de energiecoöperatie.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
en heeft de beschermde UNESCO Wereld Erfgoedgebied status. Het openhouden van dit
gebied geldt als een belangrijke
voorwaarde van UNESCO.

eenkomsten met burgers over
de kernen, op safari bij andere
gemeentes om ideeën op te
doen, enzovoort.
Kortom, een pittig document
met veel kansen. Waarbij het
wel opvallend is dat heel veel
punten vanuit het ambtelijk apparaat worden bekeken.

Reparatieteam afwezig
Het reparatieteam dat elke
zaterdag van 11:00 tot 13:00
in het Sociaal Cultureel Centrum aan de Blijklaan in Nederhorst den Berg te vinden
is, houdt ook even vakantie:
op 5 mei zijn zij er niet. Vanaf 12 mei staan zij, drie man
sterk, weer voor u klaar! Dan
kunt u weer terecht met uw
kleding, klein huishoudelijk
apparaat of houten meubel:
zij zullen hun best doen het
voor u te herstellen.
Klusjesteam Wijdemeren
De coördinator van het Klusjesteam voor Kortenhoef,
’s-Graveland en Ankeveen
gaat op pelgrimstocht naar
Santiago de Compostella. Hij
is dan 5 maanden onderweg,
vanaf 10 mei t/m eind september.
Voor een klusje kunt u dan
bellen met de coördinator
voor Nederhorst den Berg
of Loosdrecht. Op maandag, donderdag en vrijdag
kunt u bellen tussen 08.30 en
11.30 uur naar nummer 0356563001, of op maandag en
woensdag tussen 09.00 en
12.00 uur naar nummer 035
68734493.
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5 Mei Autocross Nederhorst

Race naar de bakker
voor een Crosstaart
(slagroom, voor 6 personen)

€ 9,15
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Lezers schrijven...
Mooi bloembollenlint
Wekelijks ga ik voor de boodschappen naar
Ned. den Berg en dan neem ik bij de Super (als
die er nog ligt) een Weekblad Wijdemeren mee.
Als geboren Kortenhoefse wil ik nog enigszins
van het dorpsnieuws e.o. op de hoogte blijven.
Zo lees ik nogal eens dat niet iedere Berger
gelukkig is met de groenverzorging van de gemeente Wijdemeren. Als bezoekster van Ned.

Waar is arhi gebleven?
Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Momenteel loopt er een wettelijke Arhi-procedure (algemene regels herindeling) waarin de
provincie Noord-Holland wil dat Wijdemeren
wordt samengevoegd met Hilversum. Het herindelingsontwerp moet in juli 2018 gereed zijn
en uiteindelijk moet de Tweede Kamer hier een
besluit over nemen.
In het bestuursakkoord van het nieuwe
CDA-Dorpsbelangen- VVD- D66- college van
B&W komt het woord ‘arhi’ helemaal niet voor.
Alsof het niet bestaat. Volgens dit akkoord moet
Wijdemeren de komende periode zelfstandig
blijven. Binnen maximaal 10 jaar moet Wijdemeren opgaan in één gemeente binnen de regio
Gooi en Vechtstreek. Tussenvarianten zijn niet
(meer) aan de orde.
Wijdemeren heeft de afgelopen jaren een zwabberende koers gevaren met betrekking tot dit
onderwerp. Steeds weer waren er verschillende
opvattingen bij politieke partijen over de noodzaak van een bestuurlijke fusie of een ambtelijke
fusie en, zo ja, met wie. Wijdemeren heeft nu al
moeite om al haar taken goed en betaalbaar uit
te voeren voor onze inwoners. We behoren qua
lokale lasten al tot de duurste gemeenten van

den Berg wil ik nu juist deze club mensen een
compliment maken! Wat een mooi en kleurig bloembollenlint heeft u aangeplant. Eerst
krokussen en blauwe druifjes en nu tulpen en
narcissen. Het kan niet anders zijn of de meest
ontevreden mens wordt hier blij van! Heeft
u voor de zomer ook weer iets verrassends in
petto? Nogmaals chapeau en een goede zomer
toegewenst.
Ria van de Velden, Vreeland
Nederland. Met alle nieuwe taken die er op ons
afkomen (b.v. de nieuwe Omgevingswet) zal dit
nog ingewikkelder worden.
Geen nieuw beleid
Door te kiezen voor zelfstandigheid gaat het
nieuwe college in tegen het voornemen van
de provincie. Dat vinden wij onverstandig.
Een bestuurlijke fusie met Hilversum zal ons
als organisatie sterker maken waardoor wij de
inwoners in onze kernen goede en betaalbare
dienstverlening kunnen bieden. Kiezen voor
zelfstandigheid klinkt natuurlijk goed. Maar nu
investeert het college fors ( 1 miljoen per jaar)
in de ambtelijke organisatie en in uitbreiding
van de formatie van de wethouders. Dit leidt
er toe dat er nauwelijks nog geld is voor nieuw
beleid. Geld dat we nodig hebben voor bijvoorbeeld verkeersknelpunten, sociaal beleid en
noodzakelijke investeringen op het gebied van
duurzaamheid. Daarvoor zal er waarschijnlijk
ﬂink bezuinigd moeten gaan worden. Is dat wat
onze medewerkers en inwoners willen? Beter
ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
Door: Sandra van Rijkom
en Stan Poels, PvdA/GroenLinks Wijdemeren

Komische Koningsbingo
NEDERHORST DEN BERG – De
donderdagavond voor Koningsdag vond in zorglocatie
de Kuijer een grootse Koningsbingo plaats. In een stampvolle
kantine was het gezelligheid
troef en konden velen ook nog
een leuke prijs winnen.
Door: Niels van der Horst
We zitten midden in het Lentespektakel. Ook de Koningsbingo maakt daar onderdeel
van uit.

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

AANLEVEREN KOPIJ
Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG
bestand opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten
is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur.
Aanleveren advertenties
Als (HR)PDF of EPS bestand voor maandag 10.00 uur.

Het komisch duo Jan Vrijhoef
en Jan van Wijk, voorzitter van
Nederhorst den Berg Actief,
had plaats genomen achter de
balletjesmolen. Ze zaten klaar
om de komende uurtjes het ene
na het andere nummer om te
roepen. Hoe kwamen jullie aan
de prijzen? “Die hebben we van
de Albert Heijn, en van de bloemenwinkels Lidy en Passiﬂora.
En als stichting hebben we ook
wat cadeautjes gekocht,” zei Van
Wijk.

Hulp
Sommige van de aanwezigen
waren niet meer zo snel of zagen ietsje minder. Daarvoor
was hulp ingeschakeld: Dominique, Suzanne, Anne, Yvette
en Sanne uit groep acht van
de Jozefschool hielpen met het
bijhouden van de omgeroepen
getallen. Mogen jullie ook mee
doen? “Nee, we komen om te
helpen”, klonk het. “Ja en het is
leuk en ook goed om te helpen,
want het is voor een goed doel”,
aldus Dominique.
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Door: Saskia Luijer en Niels van der Horst

Brood en spelen bij Kortenhoefse Koningsdag
Eten en amusement. Een eeuwenoud concept van Julius
Caesar dat ook anno 2018 nog
steeds uitstekend werkt om
het volk te vermaken. Niet voor
niets startte Koningsdag in
Kortenhoef met een Koninklijk
ontbijt en was de dag verder
gevuld met spel en muziek.
Vanaf 9.00 uur kon men aanschuiven voor een ontbijtje in
De Fuik. Een gezellige maaltijd,
gesponsord door de plaatselijke Albert Heijn, met broodjes,
sap en verse eitjes die ter plekke werden gebakken. De echte
vroege vogels waren ’s morgen
al gewekt door de klanken van
Amicitia. Volgens traditie marcheerde de Kortenhoefse fanfare om 8.00 uur over de Dijk
en verzorgde aansluitend een

concert bij de Oude School.
Voor de oﬃciële opening van
de Oranje festiviteiten was locoburgemeester Theo Reijn
naar de sporthal gekomen, samen met collega-wethouders
Betske van Henten, Jan-Jaap de
Kloet en Sandra van Rijkom.
Ondersteund door de stemmen
van zangroep Bluez zongen zij
met alle aanwezigen het Wilhelmus en gaven het startsein
voor de ballonnenwedstrijd.
Aansluitend konden alle kinderen meedoen met de oud-Hollandse spelletjes, zoals sjoelen,
stokken vangen en skippyballenrace. Voor de oudere jeugd
was er zaalvoetbal, pannavoetbal en een demonstratie van de
Odis-springgroep. Op de met
lucht gevulde tumblingbaan
volgden salto’s, ﬂikﬂakken, ara-

Klusweekend
De Bergse Akker
NEDERHORST DEN BERG- Na de
voorproef van de zomer die we
aan het begin van de meivakantie hebben mogen beleven
kunnen we niet wachten tot de
Bergse Akker weer open gaat.
Heerlijk spelen en zwemmen
als het mooi weer is, hoe ﬁjn
is dat! Maar voor het zo ver is,
moeten de handen nog ﬂink uit
de (korte) mouwen. We willen
daarom iedereen oproepen om
in het weekend van 12 en 13
mei te komen helpen met klussen. De klussen die op het programma staan, zijn onder andere: het frezen en schoonmaken
van het zand, schoonmaken
van de steigers en vlot, plaatsen

ballenlijn, schoonmaken winkeltje, nalopen speeltoestellen,
plaatsen schaduwdoeken en ga
zo maar door.
Heb je er weleens over gedacht
om jezelf aan te melden als
stranddienstvrijwilliger maar
wil je eerst nog wat meer informatie? Dan geven we je graag
een rondleiding op 12 of 13
mei en vertellen we je wat een
stranddienst inhoudt.
Om 10 uur gaan we beide dagen beginnen en om 16:00 uur
sluiten we af met een borrel.
Voor lunch wordt gezorgd. We
hopen je dan te zien.

Start Automaatje
Nederland telt ruim 4 miljoen
ouderen. 25 procent daarvan
voelt zich eenzaam. Dat komt
vooral omdat ze niet meer
mobiel zijn. Geen vervoer betekent dat meer dan 1 miljoen
mensen geïsoleerd raken. Met
ANWB AutoMaatje kunnen
zij weer meedoen in de maatschappij.
Gemeente Wijdemeren start
per 1 juni met Automaatje. In
het project zijn veel verschillende instanties betrokken waaronder de Zonnebloem, Versa
Welzijn, Ouderenbonden én
Rotary Club Wijdemeren. Op
7 maart werd de intentieverklaring getekend.

Rotary Club Wijdemeren
De Rotaryclub gaat de rol vervullen van aanjager in de start
van het project. Vooral meer
naamsbekendheid onder vrijwilligers en hulpbehoevenden,
door een promotietour in alle
dorpskernen en het verzorgen
van communicatiemomenten.
Hieronder het ‘tourschema’:
Woensdag 2 mei van 14:00 tot
16:00 uur in Loosdrecht: aanhaken op de ouderenmiddag
van de Feestweek. Op vrijdag
11 mei zijn we vanaf 11.00 uur
in ‘s -Graveland in de Feesttent.
Hier komen ook ouderen uit
Kortenhoef. En op zaterdag 19
mei zijn we op de Ankeveense
markt

bieren en zweefrollen elkaar op
en werd het publiek uitgenodigd om ook een sprong te wagen. Wie deze uitdaging wat te
groot vond, kon natuurlijk rustig slenteren langs de kleedjesverkoop van de Vrijmarkt. Op
zoek naar speelgoed, boeken,
kleding en andere snuisterijen.
Zo waren er ook koekjes van eigen deeg, zelfgekweekte plantjes en persoonlijk ontworpen
sierraden. En uiteraard muziek.
De nieuwe jongerenband MadJet trok bekijks met een drumstel op het bordes waar jongens
en meisjes een solopartijtje
mochten uitproberen. Enthousiast kroop de driejarige Juda
achter het instrument. Hij tikte
af, gaf een roﬀel op de drums
en klappen op de bekkens. Alsof hij nooit anders gedaan had.

Een jong talent, die wie weet
over een aantal jaar met zijn
eigen bandje op het podium
staat. Net als de lokale artiesten
die ’s middags in De Fuik optraden. Want terwijl een deel van
de sporthal was omgetoverd tot
een springkussenfestijn voor

kids, was aan de andere kant
ruimte voor muzikale live-acts.
Met Derk de Kloet, de band
Ravage, de sing-a-long van
BMOL/Amicitia en het optreden van Recovery.

Flitsende fietsen en felle fluitjes
NEDERHORST DEN BERG – Afgelopen Koningsdag meldden
zich ’s ochtends tientallen kinderen onder de Willie Daskoepel. De Spotfabriek had een
ﬁets-versier-wedstrijd georganiseerd.
Op de Oranjefeestdag kwamen
de kinderen hun kleine stalen
rosjes versieren in de hoop
daarmee de mooiste te maken.
Naast deze uitverkiezing zou
de hele groep ook een bezoek
brengen aan zorglocatie de
Kuijer.
Vanaf elf uur kwamen de kinderen op hun ﬁetsen aangereden. Sommigen hadden thuis
al wat geknutseld of een mooie
outﬁt aangetrokken. Een half
uur later was het een drukte van
jewelste rond de koepel. Slingers, bloemen, plastic buizen
voor bijzondere constructies,
alles werd uit de kast gehaald
om maar zo’n mooi mogelijke
tweewieler te krijgen. Wat opviel waren de vele ﬂuitjes die

overal luid en schel klonken.
Wie wist er niet dat je kinderen geen ﬂuitjes moet geven!?
“Ik zal je eerlijk zeggen…” zei
Marijke Overmars van Spotjes
”die heb ik uitgedeeld. We hadden altijd de muzikanten van
muziekvereniging Crescendo
die mee liepen. Helaas zijn die
erg klein geworden maar we
wilden toch wat herrie maken
als we zo naar de Kuijer gaan.
Die ﬂuitjes had ik alleen beter

uit kunnen delen vlak voordat
we gaan lopen.” Voor nog meer
lawaai was aan de ouders gevraagd potten en pannen mee
te nemen. Zodoende trok om
twaalf uur de meute onder ﬂink
kabaal naar het seniorenverblijf
en na aﬂoop van dit Spotjesfestijn werden de mooiste ﬁetsen
nog in het zonnetje gezet. Zie
ook: www.despotfabriek.nl.
Foto: Ton Keizer

Officiële bekendmaking
verordening (PRV) de ‘Regionale Afspraken
stedelijke ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek’ zijn vastgesteld.

Regionale afspraken
stedelijke ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek
>

Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren maakt bekend dat,
ter uitvoering van het bepaalde in artikel
5a, 5b en 5c van de Provinciale ruimtelijke

De gemeente moet zorgen voor een
duurzaam ruimtegebruik met oog op
de toekomstige ruimtebehoefte en
ontwikkelingen in de omgeving. Dat is
wettelijk bepaald. Die zorg stopt niet bij de
gemeentegrens. De gemeente moet bij elke
stedelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld de
bouw van meer dan tien woningen, nagaan
of er regionaal behoefte bestaat aan die
ontwikkeling.

2 mei 2018

De provincie heeft bepaald dat gemeenten
in een regio met elkaar vastleggen hoe zij
afstemmen over stedelijke ontwikkelingen.
De vastgestelde afspraken voorzien daarin.
De afspraken zien slechts op de wijze van
afstemming. De gemeente besluit zelf
over het al dan niet toestaan van stedelijke
ontwikkelingen.
De regionale afspraken zijn in te zien via:
www.regiogv.nl/gemeenteraden/publicaties
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FAMILIEBERICHTEN

Madelijn
Lieve Kitty
Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef
en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en
heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou
haar huishouden niet compleet zijn zonder
behaarde vrienden. Hond Jagger, kat Madammeke en konijnen Antonio en Schnitzel horen
er dan ook helemaal bij. Ze eet eitjes van haar
eigen kipjes, wordt ‘s ochtends gewekt door
haar eigen haan en rijdt in haar vakanties
graag te paard door de natuur…
Lieve Kitty
Het is 3 augustus. Ik schrijf je dus al 2 jaar en
2 maanden, sinds ik hier zit. Het is ondertussen een heel dik pak geworden. Je bent in die
tijd mijn beste vriendin geworden, al besta je
alleen op papier. Papieren vriendinnen kan je
echt alles vertellen. Zin én onzin. Soms lees
ik terug wat ik je geschreven heb. De verhalen die ik zelf verzonnen heb. De dromen die
ik voor de toekomst heb. Mijn irritaties met
Margot. En de ruzies die ik nog steeds met pa
en ma heb. Ik mag echt helemaal niets. Ik mag
geen lawaai maken, ik mag niet naar buiten,
ik moet vroeg naar bed, ik mag niet naar mijn
vriendinnen toe...ik zit hier opgesloten. Ik ben
al vijftien jaar hè. Vijftien! En ze behandelen
me nog steeds als een klein kind. Ze vertellen me niks. Ja, dat het beter is zo. En dat ik
geduld moet hebben. Maar hoe lang gaat dit
nog duren? Gelukkig kan ik dat wat ik denk en
voel tenminste nog opschrijven, anders zou ik
compleet stikken.
Liefs Anne.

Op haar dertiende verjaardag kreeg de Joodse Anne Frank een dagboek, dat ze ‘Kitty’
noemde, cadeau. Niet veel later dook de familie Frank vanwege de Jodenvervolging in de
Tweede Wereld Oorlog onder in het achterhuis
van een kantoorpand aan de Prinsengracht in
Amsterdam, verstopt achter een boekenkast
die dienst deed als deur. Op 4 augustus 1944
werden Anne en haar familie ontdekt door de
Duitsers. Ze werden allen gedeporteerd. Anne
stierf in februari 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen aan uitputting en vlektyfus. Haar zus Margot en moeder Edith overleden vlak daarvoor. Alleen haar vader Otto
en ‘Kitty’ overleefden de oorlog. Haar vader
publiceerde uiteindelijk Anne’s dagboeken.
Hij herschreef wel de stukken waarin Anne
zich lelijk over haar familie uitliet… Want ze
was immers gewoon een meisje van vijftien. In
de puberteit. Met lastige ouders en een vervelende zus. Later zou ze op haar woorden zijn
teruggekomen en zijn uitgegroeid tot een verstandige vrouw. Als haar de kans was gegeven.
Dat wist hij zeker.

Madelijn de With;
madelijn.wiewatwaar@gmail.com.
Volg mij op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels

Centrumwinkeliers Bussum

Koopzondag

g6m
Welkom op zonda

Bussum

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

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

Dauwtrappen in Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG - Na
het grote succes van de wandeling van vorig jaar organiseren
BlueZone Vitaliteit en SportLokaal weer een heerlijke vroege wandeling. Zij vinden het
belangrijk om de Nederlandse
traditie, om op Hemelvaartsdag vroeg te gaan wandelen, in
ere te houden.
Vroeger stonden mensen op
Hemelvaartsdag al om drie
uur ’s nachts op. Zij gingen dan

blootsvoets en zingend op het
gras dansen. Aan de dauw op
het gras werd een zuiverende werking toegeschreven. De
term Dauwtrappen komt hier
waarschijnlijk vandaan.
Wij vertrekken niet midden in
de nacht, maar om zes uur. We
verzamelen bij SportLokaal,
Reeweg 12-3 in Nederhorst
den Berg. Onderweg worden
we getrakteerd op een ontbijtje
op een bijzondere plek, land-

goed Slotzicht. We eindigen
rond negen uur in Nederhorst,
bij BlueZone Vitaliteit aan de
Eksterlaan 10.
Je bent van harte welkom op
Hemelvaartsdag, donderdag 10
mei vanaf 06.30 uur. Heb je vragen? Neem dan gerust contact
op met Yvonne van Schaik van
SportLokaal, 0651198798 of
sportlokaal@ziggo.nl of Sanny
Gillissen van BlueZone Vitaliteit, SannysSports@gmail.com
of 0651852827.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

ook nog een gratis kopje koﬃe
halverwege.

KORTENHOEF – Volgende week
donderdag, 10 mei Hemelvaartsdag, is het weer zover:
u kunt vanaf 5 uur ’s ochtends
meedoen aan het traditionele
dauwtrappen in Kortenhoef.
Start en ﬁnish zijn bij de Oude
School aan de Kortenhoefsedijk.

Als u op de vroege Hemelvaartochtend uw schreden voorzichtig in het natte Kortenhoefse gras zult zetten, zult u
ongetwijfeld de bijzondere en
magische kracht van de natuur
aan den lijve ervaren.

Of het nu de magische krachten
van het bedauwde gras of de
weidse natuur van de Kortenhoefse polder is, wie zal het zeggen wat deze tocht zo bijzonder
maakt. ’s Ochtends is er al heel
wat te zien en te horen. Mis-

schien komt u een schichtig ree
tegen of wellicht kunt u fraaie
vogels spotten, bijvoorbeeld de
kleine karekiet, de braamsluiper,
ijsvogel of heel misschien wel
een koekoek. De kikkers kunt
u uitbundig horen kwaken. Wat
dacht van de rietgors en hoog in
de lucht de gierzwaluw of voorbijvliegende zwanen, meerkoeten met hun jongen. Kortom, u
hebt de kans om te genieten van
prachtige natuur.
Waar het precies vandaan komt,
weet niemand. Maar dauwtrappen is een heel oude Hollandse

traditie. Het is een folkloristisch
gebruik om op Hemelvaartsdag
blootsvoets in het nog bedauwde gras te lopen. Onze voorvaderen namen aan dat dauw op
deze bepaalde dagen magische
en genezende krachten bezat.
Het is een gebruik dat mogelijk terug gaat tot de Germanen. Maakt u zich geen zorgen,
donderdag mag u uw schoenen,
laarzen of klompen gewoon
aanhouden. U mag wandelen
op terreinen die normaal door
eigenaar ‘Natuurmonumenten’
gesloten zijn.

Feitjes
Vanaf 2000 is de organisatie in
handen van de stichting Behoud
Leefbaarheid Oud- Kortenhoef.
Dit jaar gaat de vroege ochtendwandeling door natuurgebieden van de polder en de
Meerdijk en de Wijde Blik. Ook
het eeuwenoude en landelijk
bekende kerkenpad ‘t Oppad
zult u betreden. Een boottochtje in een praam is onderdeel
van deze dauwtraptocht. Varen
en wandelen voor één prijs. U
betaalt slechts 3 euro en voor
kinderen tot 12 jaar 1,5 euro en
als u uw bonnetje toont, krijgt u

Hemelvaart in de polder
NEDERHORST DEN BERG- Donderdag 10 mei is het weer zover
: het feest van Hemelvaart. Een
feest dat bij uitstek in de open
lucht gevierd moet worden.
Het verhaal van de Hemelvaart
van Jezus vraagt om de blauwe lucht boven je hoofd en de
grond onder je voeten. Daarom
komen we ook dit jaar weer bij
elkaar op het land van de familie Lam aan de Dwarsweg 20 in
de Horstermeer, muzikaal bijgestaan door de Politiekapel,
vogels, schapen en een enkele
ezel. Voor de kinderen is er ook
nu weer een verrassing.
De dienst begint om 9.30 uur,
maar Hemelvaartsdag is na-

tuurlijk van oudsher de dag
waarop men al vroeg op pad
gaat, te voet of op de ﬁets, voor
het zogenaamde ‘dauwtrappen’.
Fietsers uit Nederhorst den
Berg vertrekken rond 7.45 uur
vanaf het Willie Dasplein en
wandelaars vanaf de parkeerplaats achter Horstwaarde. Fietsers en lopers uit ’s-Graveland
en Kortenhoef vertrekken om
8.15 uur vanaf de Antoniuskerk
en die vanuit Ankeveen vetrekken vanaf de Martinuskerk om
8.15 uur. Koﬃe, thee en broodjes staan klaar vanaf kwart voor
negen. Ook als we bij regen uitwijken naar de Martinuskerk in
Ankeveen, Stichts End 23.
De rk-parochies van Wijdeme-

ren, de protestantse gemeente
‘de Graankorrel’ en die van Nederhorst den Berg en de OSG

Kortenhoef nodigen iedereen
uit om te genieten van dit feest.

Dauwtrappen op een buitenplaats
’s-GRAVELAND- Ook bij Natuurmonumenten kunt u op
Hemelvaartsdag lekker vroeg
dauwtrappen vanaf 6 uur.
Aan het einde staat er een
heerlijk ontbijt voor je klaar bij
café-restaurant Brambergen.
Er is een speciale tocht voor
volwassenen en een tocht voor
gezinnen met kinderen van-

af 6 jaar. Voor alle activiteiten
geldt deelname uitsluitend na
aanmelding en betaling vooraf
via de website: www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek; Bezoekerscentrum Gooi
en Vechtstreek, Noordereinde
54b, 1243 JJ, ’s-Graveland.
Foto: © Natuurmonumenten
-Bastiaan van Musscher-

Expositie Kasteel
Nederhorst
Van 10 mei (Hemelvaartsdag) t/m 13 mei is er van
10.30 tot 16.00 uur een tentoonstelling van Klaas van
der Lee (1938). De Nigtevechter exposeert zijn
verstilde landschappen en
dorpsgezichten. Klaas schildert niet letterlijk wat het
fotograﬁsche oog ziet, maar
zoekt naar het weergeven
van de essentie van het landschappelijk beeld. Tijdens de
tentoonstelling is de schilder
zelf aanwezig. Het kasteel is
te bereiken via de hoofdingang de Slotlaan tegenover
het oude hooggelegen kerkje.
Lezing ijsvogels
Voor veel mensen zijn ijsvogels de mooiste vogels in
ons land. Ze hebben opvallend kobalt blauwe vleugels,
rug en kop. IJsvogels vliegen
soms razend snel over het
water. In de regio Gooi en
Vechtstreek zijn voor ijsvogels veel speciale broedwanden gemaakt. Dat heeft er
voor gezorgd dat hier opvallend veel ijsvogels tot broeden komen. In 2017 zelfs 104
paar. De lezing wordt gehouden door ijsvogelkenner Jelle
Harder. Datum: 13 mei van
14:30-15:30 uur en op 15 mei
van 20:00-21:00 uur. Locatie:
Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103 (N524), Hilversum.
De toegang is gratis. Zie ook :
www.vogelweek.nl
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KAN Nieuws mei

Gezocht: Oproepkracht voor magazijn.
In een leuke mode groothandel Hilversum, Kerkelanden.

Maanden juni, juli en augustus.

Door: Willeke Veens - van der Wal, diaken Wim Balk & Mariska Leurs

Klaarzetten van orders, laden en lossen van vrachtwagens.
Divers magazijnwerk.
Gepensioneerden zijn ook welkom.

Bulaggi & More B.V.
www.bulaggi.com
Marcel Visser, tel 035-6252067, marcel@bulaggi.com

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Donderdag 10 mei
v.a. 2.00 uur
Tribute Night

Vrijdag 11 mei

v.a. 1.0 uur Schuimparty
v.a 21.00 uur SnollebollekGs

Brace en Dj Paul Elstak

l
n
.
n
e
t
s
e
e
F
d
n
sGravela
Zaterdag 12 mei

JAARMARKT
Met o.a Band NoSweat
Feestavond v.a. 21 uur

Frans Duijts - Danny Froger
The Originals

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES
SEAN

Lid ABAN

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

Eerste Heilige Communie
Op zondag 15 april hebben
acht kinderen in Kortenhoef
hun Eerste Heilige Communie ontvangen en een week later, op zondag 22 april, zeven
kinderen in Nederhorst den
Berg. In Kortenhoef waren we
ontzettend blij dat kinderkoor
Toontje Hoger zong en net zo
blij waren we met Emotions in
Nederhorst den Berg. Prachtige vieringen met eerbied en
tegelijkertijd met blijheid en
vrolijkheid.
Ziekentriduüm
Op 17, 18 en 19 april was het
jaarlijkse ziekentriduüm van
de r.k. regio Hilversum / Wijdemeren in de Emmaus in Kerkelanden. Geweldig mooie dagen
waar met name veel senioren
naar uit hebben gekeken. Elke
dag was er een Eucharistieviering, kon de ziekenzegen worden ontvangen en was er het
H. Lof. Voor koﬃe, thee, water

en de lunch was ook prima
gezorgd. Fijn dat er zoveel vrijwilligers zijn, die alles zo goed
begeleiden.
Bisdombedevaart naar Assisi
Een grote groep parochianen
uit onze regio Hilversum / Wijdemeren, in het bijzonder uit
Nederhorst den Berg, is op bedevaart met het bisdom Haarlem-Amsterdam. Drie jaar geleden ging de bisdombedevaart
naar Rome en nu naar Assisi. In
totaal zijn zo’n 400 pelgrims uit
ons bisdom op weg. Een aantal
is per bus vertrokken, maar het
grootste aantal per vliegtuig.
Lezen wat er onderweg allemaal wordt bekeken? Dat kan
via de website van het bisdom.
90- jarig bestaan St. Martinus
In de komende maanden zullen
er diverse activiteiten plaatsvinden om het 90-jarig bestaan
van de Ankeveense St.- Martinuskerk te vieren. Op zondag-

morgen 6 mei zal er een feestelijke viering worden gehouden
om 11.00 uur in de St.- Martinuskerk. De viering wordt opgeluisterd door All Directions
en het Maria-Martinuskoor.
Voorafgaand aan deze viering
bent u allen van harte uitgenodigd om te komen ontbijten om
10 uur op het kerkplein voor de
kerk.
Vormsel
Op vrijdag 20 april jl hebben
de vormelingen van regio Hilversum een Taizéviering bijgewoond bij Casella. Na de viering hebben de vormelingen
rond het kampvuur gezeten
waar ze in spelvorm aan de
slag zijn gegaan met thema’s
als fouten (mogen) maken en
vergeving. Op zaterdag 26 mei
zullen de vormelingen hun H.
Vormsel ontvangen van hulpbisschop Hendriks. Op vrijdag
25 mei zullen ze bij elkaar komen om te oefenen.

Kerken in Nederhorst weer open
NEDERHORST DEN BERG - De
kerken in Nederhorst den Berg
staan ook dit jaar weer open op
zaterdagmiddag voor bezoekers, zowel de r.k. OLV. Hemelvaartkerk als de protestantse
Willibrordkerk op de Berg.
Er zijn dan vrijwilligers aanwezig om de gasten te ontvangen,
die het gebouw rustig kunnen
bekijken, even kunnen uitrusten of een kaarsje opsteken.

Als bezoekers informatie over
de geschiedenis en het gebruik
van het kerkgebouw en omgeving willen hebben, vertellen
de vrijwilligers er met veel plezier over. Het zijn bijzondere
gebouwen. De Willibrordkerk
is namelijk de oudste kerk van
de omgeving en kent een geschiedenis van wel 800 jaar. De
r.k. OLV. Hemelvaartkerk heeft
in 2015 haar 125-jarig bestaan
gevierd en is gebouwd in ne-

ogotische stijl door architect
Bijvoets.
De Willibrordkerk is vanaf 5
mei iedere zaterdag open van
12.00 tot 16.00 uur open. De
OLV. Hemelvaartkerk opent
haar deuren vanaf 12 mei iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00
uur.
Zaterdag 8 september (Monumentendag) is de laatste keer
dat u beide kerken in Nederhorst den Berg kunt bezoeken.

Kindervoorstelling in De Dillewijn

‘De Drakentemmer’
ANKEVEEN- Op zondag 6 mei
is er om 11:00 uur een kindervoorstelling ‘De Drakentemmer’.
Stel je eens voor dat er helemaal geen kleuren bestaan,
alleen zwart en wit. Dat is het
geval op het eiland Krijt. Dat
is saai! Ooit is alle kleur uit het
leven van de mensen daar verdwenen. Dat was het werk van
de vuurdraak, maar niemand
weet nog waarom. Totdat een
klein, dapper en nieuwsgierig
jongetje opstaat en op zoek gaat
naar het antwoord op deze geheimzinnige vraag. De drakentemmer is een getekend verhaal
en gaat over jezelf durven zijn
en vriendschap. Twee acteurs
vertellen het verhaal met woorden, liedjes en tekeningen. Met
bordkrijt wordt deze voorstel-

ling verbeeld en soms ook weer
uitgeveegd. De makers lieten
zich inspireren door de tekeningen van Mies van Hout.
Wil je alvast een stukje zien?

Kijk dan op de website: https://
www.dedillewijn.nl/optreden/
de-drakentemmer/. Geschikt
voor kinderen vanaf 4 jaar.
Kaarten à: € 7,50 via www.dedillewijn.nl
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Door: Karin van Hoorn

‘Je zou er bijna zin in krijgen’
‘Als een merel z’n nestje bouwt
tussen mijn lentebloesem /
Hoop ik jou hierbij een teken van leven. In de vorm van
bloem en vogelvrij/ Het gevoel
van samenzijn te kunnen geven.’
Een strofe uit het gedicht ‘Nog
altijd samen’, geschreven door
Danny van Ramshorst, van
‘Mijn boom, een levende herinnering’. Bijna 4 mei, Nationale
Dodenherdenking. Danny van
Ramshorst praat over individuele dodenherdenking. Hoe
je dierbare overledene door
zijn of haar as, een voedingsbodem kan worden voor een
boom: een levende en tastbare
herinnering, een blijvend monument.
“Kijk”, zegt hij bij een boom in
de kasteeltuin van Loenersloot,
“kijk, er komen al knoppen
in”. Met toestemming van het
Utrechts Landschap heeft hij
hier, met de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, nog
niet zo lang geleden, een boom
voor oma geplant. “De hele familie was erbij. Ik had speciaal
kinderschepjes meegenomen

zodat de kleine kinderen mee
konden helpen bij het graven
van de kuil en het planten van
de boom. Een ontroerende
saamhorigheid!”
Idee
Tijdens zijn werk als hovenier
ontdekte Danny van Ramshorst
hoeveel mensen emotionele
waarde hechten aan een boom
of struik in hun tuin. Hoe mooi
zou het zijn als je een levende
herinnering kunt neerzetten.
Werk aan de winkel. Uit een
onderzoek door TNO bleek dat
humane as heel voedingrijk is.
Net als lava. Samen met TNO
ontwikkelde Van Ramshorst
een speciaal kweeksysteem.
En zo groeit het idee van Danny van Ramshorst uit tot een
bedrijf: Mijn Boom, een levende herinnering.
Danny vertelt: “In mijn Plantage staan drie wilgenstruikjes
die samen één wilg worden. Dat
zijn de drie kinderen van de vader, die zijn hele leven wilgenmanden heeft gevlochten voor
een streekmuseum. Binnenkort worden die wilgjes in de

tuin van dat museum geplant.
Hoe mooi is dat.” Of de stoere
Harley-Davidson hobbyist die
samen met zijn vrouw zo vaak
de Route 66 in Amerika heeft
gereden. Natuurlijk moest zijn
boom de Amerikaanse eik zijn.
“Het was ontroerend te zien
hoe zijn motorvrienden, grote,
stoere mannen, met tranen in
hun ogen de Amerikaanse eik
aanraakten en “goed dat je hier
staat, Willem”, zeiden. Zo zijn er
veel verhalen. “Bijna alle bomen
kunnen”, zegt Danny. “Ik zou
zelf een eik willen hebben. Dat
zijn stoere, sterke bomen. Je ziet
ze vaak solitair staan in weilanden. Daar bieden ze schaduw
en bescherming aan, onderdak, aan de koeien en schapen.
Mooie gedachte toch?”
Werkwijze
Tijdens een respectvolle ceremonie in de plantage in
Nieuwveen wordt de as van de
overledene afgewogen. Niet alle
as is nodig. Dat hangt van de
gekozen boom af. Dan wordt
de as verwerkt in de grond. Als
de boom in de grote pot is ge-

plaatst, wordt gevraagd wie er
de eerste begieting wil doen.
“De resterende as gaat uiteindelijk mee de grond in, in een
biologisch afbreekbare urn. Dat
is meteen een garantie, want als
de boom, ondanks de zeer goede verzorging, toch niet aanslaat, krijgt de familie kosteloos
een nieuwe met de overgebleven as”.
Een paar maanden blijft de
boom in de plantage, een soort
enorme kas. Elke dag wordt gecontroleerd of alles goed gaat:
is het niet te warm, te koud,
te nat, te droog. Als de boom
goed geworteld is, gaat hij naar
de deﬁnitieve plek. Dat kan een
begraafplaats zijn, maar ook

een eigen tuin, of een bos, of
een kasteelpark. Zo wordt de as
van de overledene teruggegeven aan de natuur, en voedt letterlijk de tastbare herinnering.
Een herinnering die leeft, groeit
en bloeit. En, ook belangrijk:
een graf of urnenplaats moet
je onderhouden; een boom onderhoudt zichzelf. Eenmaal op
de plek van bestemming hoef
je er alleen maar van te genieten. Hij staat altijd klaar om je
te ontvangen. “Laatst sprak ik
hierover met iemand. Zij werd
zó enthousiast over het bomenverhaal, dat ze zei: “Je zou er
toch bijna zin in krijgen.” www.
mijn-boom.nl; 085-2104142

Rust weergekeerd boven ooievaarsdorp Ankeveen
ANKEVEEN- De afgelopen weken heeft er een hevige strijd
gewoed rond een aantal ooievaarspalen in Ankeveen. Zelfs
in het donker werden er aanvallen uitgevoerd door elkaar
beconcurrerende ooievaars,
waarbij soms de veren in het
rond vlogen. Nu lijken de nesten verdeeld te zijn en keert de
rust terug.
Al jaren broedt er een paartje
ooievaars op het nest op een
oude zendmast aan het begin
van de Stichtse Kade. En met

succes, jaarlijks vliegen hier
meerdere jongen uit. Ook op
het Hollands End bezet een
paartje sinds een jaar of vier
een nest bovenop een afgetopte
boom. Eerst met zelfgebouwde
nest, maar na een zware voorjaarsstorm met een nest op een
steviger basis. Sindsdien brengt
ook dit paar elk jaar jongen
groot.
Wel ontstond er onrust in het
luchtruim, doordat een jong
paar vorig jaar het oog liet
vallen op een nestpaal schuin
tegenover hen. Dit leidde tot

de nodige schermutselingen.
Dit jaar lijkt de vrede getekend tussen deze buurnesten,
maar nu zijn er nieuwe kapers
op de kust. Met als gevolg heftige gevechten, laag vliegende
ooievaars en veel geklepper en
gedreig. Maar de eerste ‘eigenaren’ wisten stand te houden. De
recente plaatsing van een nestpaal op het Stichts End bood
nieuwe kansen, net als enkele
afgeknotte bomen. Op meerdere plekken in het dorp proberen ooievaars hier nu nesten te
maken door takken te vlechten

Netten beschermen de Karekiet
Noodmaatregelen zijn nodig om de grote karekiet in
de Oostelijke Vechtplassen
te beschermen. De provincie
Noord-Holland, het Plassenschap Loosdrecht en Natuurmonumenten hebben rasters
geplaatst om het waterriet, om
te voorkomen dat ganzen het
aanvreten. Zo krijgt het riet,
waar de grote karekiet graag in
broedt, de kans om te herstellen en te groeien.
De Loosdrechtse Plassen is een
van de laatste broedplekken
van deze kritische rietvogel in
Nederland. Hij heeft overjarig

riet nodig van goede kwaliteit
om zijn nest in te maken. Dit
riet is steeds minder aanwezig
in de Nederlandse natuur. Om
uitsterven te voorkomen, moet
er dus nú wat gebeuren willen
we de grote karekiet niet verliezen als Nederlandse broedvogel.
Noodmaatregelen
Een inventarisatie in de Oostelijke Vechtplassen heeft 80 locaties in beeld gebracht waar het
riet beschermd moet worden.
Dit gebeurt door het nemen
van noodmaatregelen zoals het
plaatsen van netten en rasters,

het aanpassen van de beschoeiing en het snoeien van bomen.
Sinds februari 2018 zijn al op
zo’n 25 (potentiële) broedplaatsen in de Loosdrechtse Plassen,
de Wijde Blik en de Breukeleveense Plas maatregelen uitgevoerd. Voor de overige locaties,
vaak in eigendom van particulieren, wordt een plan van
aanpak opgesteld. De geplaatste
rasters blijven naar verwachting enkele jaren staan. Tussentijds worden de maatregelen
geëvalueerd en wordt de populatie grote karekieten geteld.

in de bovenste vorken van
die getopte bomen.
Wapen van Ankeveen
“Het is niet vreemd dat
er hier concurrentie om
nestplaatsen is” vertelt biologe Arda van der Lee, via
STORK (www.ooievaars.
eu) nauw betrokken bij
het wel en wee van de ooievaars in Nederland. “Hier
in het natte veenweidegebied is
een overvloed aan voedsel voor
de ooievaars. Zij eten namelijk
vooral regenwormen, kevers,

Foto: Wim van Nee
muizen en een enkele mol. En
tegenwoordig hier in Ankeveen
natuurlijk ook rivierkreeften,
een makkelijke prooi. Veel
mensen denken dat ooievaars
vooral kikkers en ook kuikens
van weidevogels eten, maar dat
is niet zo“ gaat Arda verder.
“Dat blijkt ook uit onderzoek
aan hun braakballen. Kortom,
eten genoeg en dan wil je als
ooievaar ook graag een nest.
Zelf bouwen kan, maar zo’n
kant-en-klare paal met nest is
kennelijk ook heel aantrekkelijk” besluit ze. “Vandaar die
gevechten. Maar de rust lijkt
weergekeerd. En hoe bijzonder is het dat er nu binnen een
straal van 2 km wel 5 of 6 ooievaarsparen nestelen? Ankeveen
heeft niet voor niets al eeuwen
een ooievaar in het wapen”.
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Word vrijwilliger bij SailWise
LOOSDRECHT - Zeilen geeft
een ultiem gevoel van vrijheid.
Een gevoel dat veel mensen
met een handicap niet kennen.
Dankzij SailWise (een non-proﬁt organisatie) kan iedereen
genieten van een fantastische
ervaring op het water, ongeacht zijn of haar beperking.
Met de juiste aanpassingen en
begeleiding is het voor iedereen mogelijk om te (leren) watersporten. Alleen met de inzet
van vrijwilligers kunnen wij
onze activiteiten organiseren.
Op watersporteiland Robinson
Crusoe, gelegen middenin de
Loosdrechtse Plassen, kwamen
afgelopen maand 34 nieuwe
vrijwilligers samen op de introductieweekenden. De leeftijd
van vrijwilligers was van 16 tot
63 jaar, een actief, gezellig en
gemêleerd gezelschap. Na het
weekend gaven de nieuwe vrijwilligers aan dat ze het weekend als leerzaam, leuk en een
goede sfeer hebben ervaren.
Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen jaarlijks ruim 1400
gasten genieten van actieve watersport bij SailWise. SailWise is
ruim 40 jaar de enige aanbieder
in Nederland van meerdaagse,

uitdagende watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen
met een beperking. Van zwerftochten over het IJsselmeer en
het Wad met de tweemastklipper Lutgerdina tot zeilen op de
Friese meren met de catamaran
Beatrix. Of genieten van de eindeloze mogelijkheden van It
Sailhûs in Friesland tot het beoefenen van een mix van kleine
watersporten op het eiland Robinson Crusoe bij Loosdrecht.
Vrijwilliger worden?
Ben jij enthousiast, open minded en heb je een gezonde dosis

verantwoordelijkheidsgevoel?
Dan zoeken wij jou voor ons
watersporteiland
Robinson
Crusoe middenin de Loosdrechtse Plassen. Vrijwilliger
worden bij SailWise kan al voor
een paar dagen per jaar. Iedere
vrijwilliger krijgt een introductiedag of weekend. Wij zijn op
zoek naar vrijwilligers met zeilervaring en verpleegkundigen
achtergrond.
Ga naar onze site voor meer
informatie: www.sailwise.nl.
Voor vragen kun je ons bellen:
0228-350756 of een mail sturen
boekingen@sailwise.nl

Expositie schilderijen
Emilie Lindenbergh
KORTENHOEF- Op 12 en 13 mei,
van 11.00 tot 17.00 uur, zullen
in De Oude School, Kortenhoefsedijk 145 te Kortenhoef schilderijen te zien zijn van de Hilversumse kunstschilder Emilie
Lindenbergh, waaronder haar
nieuwste werk.

60 jaar

Speciale jubileum actie

1958 - 2018

Doornenbal & De Rooij

Gratis Robomow strandstoel
bij aankoop van een Robomow robotgrasmaaier
in de maanden mei, juni en juli 2018.

Doornenbal & De Rooij
Landbouwmechanisatiebedrijf
Constructie
Tuin- en Parkmachines
Zaag- en werkkleding
VA keuringsbedrijf
Verkooppunt Aspen

Sinds 1958

WWW.DOORNENBAL-DEROOIJ.NL
Rijksstraatweg 39-41 Nieuwersluis Tel 0294-231290

Het werk gaat over ruimte. De
echo’s in ruimtes van wat geweest is, wat plaatsvindt, en wat
komen gaat. Met de losse toets
geeft Lindenbergh in ﬁguratieve schilderijen met acrylverf

in heel dunne lagen, vooral de
essentie van het gebeuren weer.
Sfeervolle weergaves van het
moment zelf.
Lindenbergh is ook docent tekenen en schilderen en geeft
cursussen en workshops in het
atelier achter het Brinkhuis
in Laren en geeft meerdaagse
schilderworkshops op plaatsen
in Nederland waar schilderkolonies zijn geweest. Ze heeft een
samenwerkingsverband met
het Singermuseum.
www.emilielindenbergh.com.
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Door: Herman Stuijver en Saskia Luijer

Biologische boodschappen op Land -en Boschzigt
’s- GRAVELAND- Wie op de
Leeuwenlaan afslaat naar
Land- en Boschzigt waant zich
in een oase waar omzoomd
door een bosrand en weilanden mens en natuur elkaar
tegenkomen bij de prachtige
tuinen vol biologische-dynamische groenten en fruit. Per
1 mei heeft Sandra Schmidt de
winkel van Sissie Haijtema en
Sijmen Brandsma overgenomen.
“Overigens wil ik even kwijt
dat wij niet gaan stoppen” zegt
Sijmen Brandsma “we gaan
delen van ons bedrijf overdragen op anderen. Op mensen die op onze manier willen
doorgaan. Zo is het ook gegaan met Sandra.” Inderdaad,
Sandra Schmidt is verknocht
aan de winkel met biologische
producten waar ze begon als
stagiaire tijdens haar studie natuurvoedingskunde. Een knus-

se winkel vol groenten en fruit,
muesli’s, pastasauzen, vruchtensappen, kazen, honing, thee,
melk, brood, enzovoort. “Het is
een hele bijzondere winkel op
een mooie plek” opent Sandra
“We verkopen louter biologische producten. Ook leuk
dat we hier onze eigen wijnen,
de Sietske en de Sara, van de
wijngaard hebben. Net als de
honing uit onze korven naast
andere soorten uiteraard.”
Ze wijst op het Wildernisvlees
dat niet afkomstig is van massale boerderijen, maar van runderen, herten en andere beesten in de natuur. Dat sluit aan
op Sandra’s visie op voeding.
“Ik wil ook heel graag met deze
winkel het belang van biologische voeding overdragen. We
moeten stoppen met vullen en
overgaan tot voeden. Bij ons
is alles 100% biologisch, dus
alles zonder bestrijdingsmiddelen.” Ze vertelt geestdriftig

over de tuinderij waar met wisselteelt de tijd wordt genomen
om het groen te laten bloeien.
Ook kiest ze bewust voor vlees
zonder antibiotica. “De mensen
zouden nog beter moeten weten dat er duizenden gifstoﬀen
bijkomen die worden opgeslagen in je lichaam. Het gaat bij
het kweken vaak om in korte
tijd zo snel mogelijk een grote
opbrengst te genereren. Dat is
zo strijdig met de gezondheid.”
Kortom, bewuster kiezen en
behoud van de aarde, zijn de
kernbegrippen. Waarbij je gewoon de seizoenen zou moeten volgen. Geen vreemde importproducten uit verre landen
midden in de winter.
Zes dagen
In de natuurvoedingswinkel
wordt Sandra geholpen door
Esther Ekelmans die natuurgeneeskundige is. Zij kan bijvoorbeeld adviseren bij allergieën

en andere intoleranties bij voeding. En door Willem Aalders
die ook alles weet over de letterlijk dagverse melk, brood en
groenten. Voor Sissie Haijtema
die bijna 30 jaar de winkel bestierde, is het een kwestie van
langzaam terugtrekken. “Ik ben
heel blij met de positieve energie van Sandra. Ze gaat verder
groeien op een rustige manier.

Sissie en Sandra (rechts)
voor de winkel
Ik heb er alle vertrouwen is.”
De winkel is van dinsdag t/m
zaterdag open van 9 tot 18 uur.
Zie ook: www.landenboschzigt.
nl
Land en Boschzigt; Leeuwenlaan 34; 1243 KB ’s Graveland;
035-656 1687.

Kirsten Fennis presenteert Lotto Live
KORTENHOEF - Begin dit jaar
las u in ons Weekblad dat de
Kortenhoefse Kirsten Fennis
met theatershow ‘Jeans’ een
tour maakte langs het Nederlandse publiek. De show was
tot 10 maart in verschillende
theaters te zien en tegen het
eind van het seizoen zocht de
actrice en musicalster iets anders. Groot was haar verrassing
toen zij werd gevraagd voor de
presentatie van Lotto Live.
“Het is in een sneltreinvaart
gegaan, ik heb nog geen tijd
gehad om het allemaal te laten bezinken” vertelt Kirsten
enthousiast. Via een van haar
castingbureaus kreeg ze de
vraag om auditie te doen voor
de mini-spelshow Lotto Live.
De bekende loterij, waarbij zes

genummerde balletjes worden
getrokken, werd wekelijks op
zaterdagavond uitgezonden bij
SBS6. Sinds april is de uitzending echter verplaatst naar Facebook Live. Om zo beter aan
te sluiten bij het veranderende,
meer interactieve mediagedrag
van de kijkers. Ook de opname
vindt niet meer in de studio
plaats, maar in het gebouw van
Lotto zelf, in Rijswijk. Een nieuwe setting dus, met een nieuwe
presentatrice: Kirsten Fennis!
Super spannend
“Het leek me heel erg leuk, dus
ik dacht; ik ga gewoon. Maar
ik vond het super spannend, ik
had nog nooit gepresenteerd!”
Ondanks de zenuwen verliep
Kirstens auditie erg goed en
hoorde ze na de tweede ronde

dat ze als hoofdpresentatrice
was gekozen. Ze kon de volgende dag direct terug komen
om kleding te passen, kreeg
een dag de tijd om de teksten
uit haar hoofd te leren, mocht
op vrijdag komen repeteren
en zaterdag 7 april was de eerste opname. Live. Een strakke
exercitie met een heel nieuw
team. Kirsten: “Het is nog een
ontdekkingstocht. Het ging ook
niet gelijk vlekkeloos, maar we
zijn supertrots op wat we in zo’n
korte tijd hebben weten neer te
zetten. En voor mij is het natuurlijk een heel nieuw veld. En
hoe eng dat ook is, wanneer er
iets op mijn pad komt, grijp ik
altijd elke kans aan. Want zo
kun je doorgroeien. Ik leer hier
weer onwijs veel van.”

Elke zaterdag
Zo is Kirsten Fennis
komende zaterdag
om 20.30 uur weer
live te zien op www.
facebook.com/lotto.
De mini-spelshow
Lotto Live duurt 20
minuten en start met
een interactief spel,
waarbij de kijkers
bijvoorbeeld kunnen raden hoeveel
ballen er in een vaas
zitten. Daarna wordt
de eerste Lotto trekkingsuitslag gegeven. “Deze is
van te voren opgenomen, in het
geheim, onder toezicht van de
notaris” licht de Kortenhoefse
toe. “Ik zie de uitslag dan ook
voor het eerst.” Kirsten praat
live met de beelden mee, maakt

Vaarexcursies over de Ankeveense plassen
ANKEVEEN- In de mystieke
ochtenddauw varen op de
Ankeveense plassen? Met je
(klein)kinderen op watersafari?
Natuur fotograferen vanuit de
boot? Of even lekker je handen
uit de mouwen steken op één
van de legakkers? Natuurmonumenten biedt voor ieder wat
wils met haar vaartochten door
dit landschap van slootjes, legakkers, rietlanden en moerasbos.
Zaterdag 12 mei begint het
vaarseizoen met een vroege

vogelexcursie bij zonsopgang.
Daarnaast zijn er avondexcursies, fotograﬁe-excursies, OERRR watersafari’s voor gezinnen
en
handen-uit-de-mouwen
excursies waarbij deelnemers
zelf met een zaag de jonge
boompjes te lijf gaan en zo het
moeras beschermen. Je kunt je
aanmelden via www.natuurmonumenten.nl.
Maar ook groepen kunnen de
excursieboot inclusief vaargids
afhuren voor een betoverende
vaartocht over de Ankeveense plassen. Stuur daarvoor

vervolgens bekend wie het interactieve spel heeft gewonnen,
waarna ze afsluit met de tweede
Lotto XL trekking. Mocht je de
uitzending hebben gemist, dan
kun je op YouTube altijd een
compilatieﬁlmpje terugkijken.
Uit nieuwsgierigheid voor onze
lokale presentatrice of gewoon
om te checken wat de winnende getallen zijn. De Jackpot
staat deze week op bijna 4 miljoen, dus grijp je kans.

Kort nieuws
Leren bridgen? In september
start op maandagavond een beginnerscursus in de Bergplaats,
Ned. den Berg, met gekwaliﬁceerde docent van de Bridgebond. Inl. 0620514045.
een mail naar vechtplassen@
natuurmonumenten.nl of bel

boswachter Niels Schouten op
0294-268 222.
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Door: Herman Stuijver en Karin van Hoorn

Bergers heersen bij Ronde van Ankeveen
ANKEVEEN- Traditiegetrouw
bijt Ankeveen het spits af voordat Koningsdag aanvangt. Op
donderdagavond. Het is ook al
sinds mensenheugenis de enige plek in de vijf dorpen waar
het voltallig college van B&W
acte de présence geeft. Dat
hebben de gebroeders Spoor
van de SOFA toch maar mooi
voor elkaar gebokst.
De dansmeisjes hebben hun
pasjes gedaan op het groene gras, de baby’s en peuters
hebben zich over de rode mat
kruipend in de richting van de
troetelbeer voortbewogen, heel
Ankeveen heeft uit volle borst
het Nederlandse en Ankeveense volkslied gezongen en dan
begint de Ronde van Ankeveen.

Dat gaat in het veendorp heel
relaxt. Eerst stuiven de kinderen tussen 4 en 12 jaar over het
Stichtse End. Bij de meisjes tot
en met 8 jaar won Jildau Kamstra en bij de jongetjes was het
James Bootsma. Bij de oudere
kinderen rende Rick van Rijn
als eerste over de ﬁnish en bij
de meisjes zus Anniek.
De spanning bij de ongeveer
40 lopers vanaf 16 jaar liep
behoorlijk op. Hoe goed had
Reinier Nagel in Canada getraind? Hij was na een aantal
jaren terug in de lage landen.
Was de wind niet te sterk op de
Herenweg? Vijf minuten voor
acht vertrok de groep jongeren. Verrassende winnaar was
hier de pas 14-jarige Max Hil-

debrand, gevolgd door favoriet
Joep van Rijn en Thijs Brok.
Knap van die jonge knapen
dat ze in ongeveer 26 minuten
de 6,2 km. afronden. Exact om
20 uur starten de volwassenen.
Hier werd de uitslag een Bergs
feestje, met de nrs. 1, 2 en 3, Rik
Smits (22.05 min.), Reinier Nagel en Raimon Knip (ex-Berger). De schare volgelingen
bleef iedereen aanmoedigen,
met extra veel waardering voor
de vele vrouwen met de achternaam Torsing. Net binnen de
drie kwartier kwam Marloes
Torsing als rode-lantaarndrager uitgeput aan, maar ook zij
werd verkwikt door een halve
sinaasappel van oranjenimf Lydia van Ruitenbeek.

Rik Smits als eerste over de ﬁnish, gevolgd door
junior Thijs Brok die 5 minuten eerder vertrok.

Hoe lekker is dat!
KORTENHOEF- ‘Handen in de
nèèèk…òp-uit-in-neer, òp-uitin-neer’. Wilma Romeijn-Schurink in actie. Een stuk of twintig
Wijdemeerders in actie. Ook op
Koningsdag 2018. Twee keer
per week, twee euro per keer.
Op dinsdag en vrijdag.
Plantsoentje, Zuidsingel. Kortenhoef. Van 09.00 – 10.00
uur. Alle ledematen krijgen
een beurt. Alle spieren ook.
‘Schouders láááág, trek je buik
in’. Door de buitenlucht krijgen de longen veel frisse lucht
binnen. We leven mee met de
natuur. In de lente zien we de
treurwilgen in het plantsoentje
groener worden, in de winter

trekken we een extra trui aan.
Niet alleen het lijf krijgt aandacht. Er wordt en passant ook
lief en leed gedeeld. Een topcombinatie: lichaam en geest,
hart en ziel. Ze krijgen twee
keer per week een grote beurt.
In de buitenlucht. Hoe lekker is
dat! Plus dat Wilma, de leidster,
elke gelegenheid aangrijpt om
het leven te vieren: met kerst
zijn er kerstkransjes, met Pasen
paaseitjes, en met Koningsdag
trakteert ze op oranjesoesjes
en chocolademelk. Hoe lekker
is dat! En soms, héél soms, héél
héél soms, zorgt Jan voor een
vieuxtje of een oranjebittertje.
Als Wilma met vakantie is, een
maand lang, met ingang van 4

mei a.s., gaan we op dinsdag
en vrijdag een uur wandelen.
We vertrekken vanaf het plantsoentje aan de Zuidsingel. 09.00

uur. Wandelen in onze achtertuin: Gooilust, Hilverbeek,
Bantam, Boekesteyn, Spanderswoud. Doe mee! Kom gewoon

SFG Feesten vooral laagdrempelig
’s- GRAVELAND- De organisatoren van de SFG- feesten in het
tweede weekend van mei willen vooral dat iedereen langs
komt, jong en oud. Daarom
houden ze drie dagen lang de
prijzen laag en is de keus gevallen op artiesten met voor elk
wat wils.
Op donderdag 10 mei is er
een Tribute Night in de Feesttent aan het Noordereinde met
twee opkomende lokale bands.
De toegang is gratis. Met het
Ankeveense multi- muziektalent Henk van ter Meij achter
de toetsen vormt Morgan een
energieke party-coverband die
elk feest tot een absoluut hoogtepunt brengt. De bezetting van
9 personen (met maar liefst 4
blazers) zorgt voor een show
met disco, funk en soul, super

muzikaal en vooral dansbaar.
Tussendoor treden de dj’s Gio
Lennox & Jordan Rox op, vooral Kortenhoever Jordin Schouten (Gio) is een bekende die
veel party’s met verve kan opluisteren. Ook zal de D3D Jamband weer van zich laten horen.
Een gelegenheidsband met
muzikanten die elkaar getroffen hebben tijdens de maandelijkse jamsessies in het hart van
ons dorp. De band speelt op een
verrassende eigen wijze.
Vrijdag
Op vrijdagochtend 11 mei komen de ouderen samen in het
Grand Café. Van 11 tot 15 uur
is er gezelligheid met muziek
en oude beelden van de dorpen.
’s Avonds begint de jeugd met
een Schuimparty vanaf 18.30
uur, met heel veel schuim en

gratis entree en frisdrank. Ook
nu zijn de jonge dj’s Gio & Rox
aan het partyen.
Om 21.00 uur de Snollebollekes, we gaan naar links en we
gaan naar rechts. Weet u nog de
inhuldiging van het Ned. Vrouwen Elftal na aﬂoop van het
EK? Welnu, dat zijn de Snollebollekes. Gevolgd door twee topacts: Brace en Dj Paul Elstak,
the legend. Twee generaties
rappers die de tent zullen opblazen, voor slechts een tientje
aan de poort (€ 7,50 in de voorverkoop bij Blokker Meenthof).
Zaterdag
Overdag een grootse Jaarmarkt
met meer vee dan ooit en heel
veel leuke attracties. Daarover
later meer. Op zaterdagavond
is Frans Duijts de grote klapper, samen met Danny Froger

en de topband The
Originals. Een band
die 17 keer optrad
bij de Vrienden
van Aemstel Live.
Muzikanten die alles kunnen spelen
op verzoek, bezig
met een afscheidstournee voordat
ze Duitsland gaan
veroveren. Ze wilden nog één keer
de SFG-tent op
z’n kop zetten. De
avond wordt geopend door de lokale
band No Sweat. Ook
op zaterdag zijn de
prijzen laag: € 15,aan de kassa (€12,50
in de voorverkoop).

en wandel mee! Hoe lekker is
dat! Informatie: wilma.schurink@gmail.com.
Foto: Rob Radersma
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Door: Dick Blom, Marc Degekamp, Ad van Benschop

Voetballen in Nederhorst

2e behoudt kleine kans op kampioenschap
Door Geinburgia met 6-3 te
verslaan houdt het tweede
elftal van trainer Raymond Molenveld en leider Sjaak Stalenhoef nog zicht op het kampioenschap. Dan moet koploper
Kampong nog wel wat punten
laten liggen.
Zondag waren de Bergers te
sterk voor Geinburgia. Al na
5 minuten was het raak via Jeroen Bouwer en via twee treffers van de snelle Levi Matsari
stond het na 18 minuten al 3-0.
Toen de gasten na 24 minuten
tegen scoorden, vervlakte de

wedstrijd tot vlak voor rust.
Lars Huussen soleerde op fraaie
wijze langs drie verdedigers en
de keeper en tekende zo voor
de 4-1. Dit werd niet de ruststand, want via een makkelijk
gegeven strafschop werd het
4-2. Na rust bleef het beeld hetzelfde. Levi maakte er nog twee
en de goed ingevallen Ryan
Vrijhoef raakte nog de paal. De
eindstand werd 6-3 en zo blijft
Nederhorst tweede op de ranglijst met nog een kleine kans op
de titel.
Senioren

Nederhorst-3 behaalde een
zwaar bevochten punt in de
wedstrijd tegen het veel hoger
staande WVHEDW. De voorsprong ging een kwartier voor
tijd helaas verloren. Nederhorst-4 verloor met minimaal
verschil van Baarn-2. Werd het
verleden week nog 4-1, nu bleef
de schade bepekt tot een 0-1
nederlaag.
JO15-1 uitgeschakeld in beker
Zwanenburg JO15-1 bleek een
niet te nemen horde voor de
jongens van John Wever. Toch
mooi dat ze tot in de kwartﬁna-

Voetballen in ’s-Graveland

Tweede verliest in slotfase
De inhaalrace die het tweede
elftal in de 2e helft had ingezet, leverde twee doelpunten
op van Awet Yemane Ogbay en
Jerrel Schouten.
Het wilde op jacht naar de op
basis van de 2e helft verdiende
voorsprong, maar in de laatste minuten doelpuntte juist
APWC twee keer. Door de 2-4
nederlaag zijn de titelaspiraties
van het 2e helaas teniet gedaan.
Senioren
Za2 heeft verschillende titelkandidaten afgelopen zaterdag

een plezier gedaan door een
van de concurrenten, Victoria-3, met 3-2 te verslaan. En
passant voert Za2 nu het rechterrijtje aan. Vr2 moest naar
koploper EDO uit Utrecht dat
nog geen enkele wedstrijd had
verloren en bovendien de 100
doelpuntengrens al had bereikt.
Bewonderenswaardig was de
inzet van Vr2, maar van de 10-1
nederlaag keek niemand op. Op
zondag verloren het 3e en 35+
hun uitwedstrijden bij Batavia
en Weesp, maar won het 4e met
1-3 bij Laren.

Jeugd
Enkele teams gingen voor
hun uitwedstrijden richting
Amsterdam. MO15-2 ging
op bezoek bij Buitenveldert
MO15-3 en verloor met 8-1.
MO15-1 daarentegen won wel
in Amsterdam van WV-HEDW
MO15-1 met 1-4. In Ouderkerk
aan de Amstel speelde JO11-3
met 2-2 gelijk tegen de plaatselijke JO11-4. RAP JO14-1 (Amstelveen) was met 4-1 te sterk
voor JO14-3.
Nog een maand...
Dan vindt het toernooiweekend plaats bij de vereniging.

Voetballen in Ankeveen

1e elftal verliest ruim van Fortius
De eerste helft ging nog gelijk
op en waren de beste kansen
voor ASV ‘65. Uiteindelijk was
het Yamil Loyali die in de 26ste
minuut via een prachtig schot
de Ankeveners op voorsprong
bracht.
Lang viel er niet van deze voorsprong te genieten en al snel
stond het 1-1. Vlak voor rust
kreeg Benjamin Tol een rode
kaart vanwege aanmerkingen

op de leiding. Na rust een open
wedstrijd die alle kanten nog op
kon gaan. In de 71ste minuut
werd het 1-2. Toen er een tweede
rode kaart aan Ankeveense zijde
viel, vanwege het neerleggen van
een doorgebroken speler werd
het wel heel lastig. Prince Decker kreeg nog een levensgrote
kans, maar had het vizier net
niet op scherp. Uit de volgende
aanval van de Amsterdammers
werd het 1-3 en kort daarna al

1-4. Mentaal knakte er iets bij
ASV en werd er door trainer
Yoessef Bouali op gehamerd om
de 1-4 maar vast te houden en
te vechten voor elke meter om
een echte afstraﬃng te voorkomen. De ploeg was hier helaas
niet meer toe in staat met negen
man. Het was vechten tegen de
bierkaai, Fortius liep uiteindelijk
nog uit naar 1-8. Goalie Rico
Souverijn voorkwam door prima keeperswerk dat de score

le waren gekomen. Maar aan de
4-1 nederlaag viel weinig af te
dwingen.
Leuk om te zien was de wedstrijd van de JO9-1 tegen FC
Breukelen. Tot 9-9 ) ging het
gelijk op, maar in de laatste minuten moest de winst met 9-12
aan de gasten worden gelaten.
Voor meer info
www.vvnederhorst.org of facebook.

Op zaterdag 2 juni het Arie
Janmaat Toernooi voor de jongensteams (10 t/m 15 jaar) en
op zondag 3 juni het Leeuwinnentoernooi voor al onze meidenteams.
Ideeënbus 100-jarig jubileum
Naast de digitale ideeënbus op
onze site staat er sinds afgelopen week een fysieke ideeënbus
in de kantine. Daarin kunnen
plannen gedeponeerd worden
of memorabele verhalen en/
of foto’s voor het te maken jubileumboek. Vergeet naam en
telefoonnummer/email niet te
vermelden.
Informatie www.svsgraveland.
nl / facebook.com / @svsgraveland / info@svsgraveland
nog tot in de dubbele cijfers zou
oplopen. De A-junioren Martijn Smits en Jordi Souverijn
maakten hun opwachting in de
hoofdmacht en deden het naar
behoren. Puck Loggen mocht
ook zijn debuut als basisspeler
maken en kan terugzien op een
goede wedstrijd. ASV moet er
alles aan doen om zich te handhaven in de vierde klasse. De
club gaat naar de zaterdag maar
het is de Ankeveense eer te na
om niet te degraderen naar de
vijfde klasse. Eendracht maakt
macht is nu het credo.

ASV ’91 Petanque versus Huizen
ANKEVEEN - Het jaarlijkse petanquetoernooi vond afgelopen zaterdag weer plaats op de
boulesbanen van A.S.V.’91.
Door: Ric Degekamp
De voorzitter van de club verwelkomde de 28 deelnemers
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en wenste iedereen een mooie
gezellige dag, en gezellig werd
het. Er zaten hele mooie en lange partijen van een hoog niveau
bij. Aan het eind van de drie
partijen kwam er natuurlijk een
winnaar van de baan. De Ankeveners werden met 25 tegenover Huizen met 17 gewonnen

partijen de winnaar. Huizen
had echter wel de beste individuele boulers in huis. Frans
Wiegers was met 3 gewonnen
partijen en saldo van plus 24
de nr.1
Ron Wong was met 3 gewonnen partijen en een saldo van
plus 19 de nr.2 En Cor van

Schaik was met 3 gewonnen
partijen en een saldo van plus
15 de nr.3 en beste A.S.V.- bouler. Nadat ieder een prijsje had
gekregen, kwam aan deze, door
Slagerij Han Janmaat gesponsorde dag, een eind.

Nieuws van
Club 4711
Uitslag + stand
lente-toernooi
biljarten (maandag-poule) Maandag 23 april: W. Clements (4 pt.),
Mw. D. Giavarra (3 pt.), B. Worp
(3 pt.), M. Zieleman (3 pt.), J. van
Greuningen (2 pt.) Stand aan kop:
M. Zieleman 4-16, Mw. D. Giavarra 4-14, W. Clements 4-11
Uitslag maandtoernooi biljarten. Zaterdag 28 april: 1. Mw.
T. Bos & Dhr. M. Zieleman (18
pt.), 2. Mw. L. Pappot & Dhr. M.
v.d. Velden (16 pt.), 3. Dhr. M.
Boelhouwer & Dhr. J. van Greuningen (14 pt.), 4. Dhr. C. Jacobs
& Dhr. J. van Wijnen (6 pt.), 5.
Dhr. R. Boelhouwer & Mw. D.
Giavarra (6 pt.). Eerstvolgende
maandtoernooi biljarten: zaterdag 26 mei 16.00 uur.
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 26 april: J. Kloosterman – T. Otten 0-3, P. van ‘t
Klooster – M. v.d. Velden 3-0, M.
Verlaan – H. Stalenhoef 2-0, R.
Korteling – W. Lam 0-3. Stand
aan kop: 1. P. van ‘t Klooster 2438 (kampioen), 2. M. v.d. Velden
24-38, 3. R. Korteling 24-38, 4.
M. Verlaan 24-36,
Programma: Zaterdag 5 mei
16.00 uur: lente-toernooi biljarten, maandag 7 mei 19.30 uur:
lente-toernooi biljarten
Openingstijden + contactgegevens. Vrijdag en zaterdag van
15.00 tot 20.30 uur (ook voor
niet-leden)
Overmeerseweg
5a te Nederhorst den Berg, tel.
06.20.40.80.58
Alpe d’HuZes kraam
De Alpe d’HuZes -kraam van
Mirjam Houtop was een groot
succes op Koningsdag. Het zonnetje scheen, de bezoekers waren enthousiast en de opbrengst
was geweldig: een bedrag van €
1026,10 is deze dag verzameld
voor Alpe d’HuZes/KWF.
Kopers, donateurs en sponsors:
123 inkt, Albert Heijn Nederhorst, Arens Makelaars, Bakkerij
de 7 Heerlijkheden, Bakkerij ’t
Stoepje, Berko, Bloemsierkunst
Lydi, Brinkers Mode en Lingerie, Charley’s Diner, Daalder
Kaas, Golden Crown, Het Spieghelhuys, Kapsalon La Papilotte,
Kinderfeestjes Boerderij Peter
en Trudi, Liek’s Creations, Mark
Hilberts, Dunnebier Print, NH
Hotel Group, Ottenhome, Passiflora Bloembinderij, Set Fotografie, Slagerij Ton Vernooij,
Smit’s delicious, Spakenburgse
zeevishandel Harry van Goor,
Stichting Nederhorst den Berg
Actief, Stoute Schoenen en
www.eenheeljaarfeest.nl.
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Door: Mark Hilberts

Zoektocht naar verzetsheld Ajaan Hijmans
De vreugde is groot in Nederland als op 5 mei 1945 de capitulatie wordt getekend. Eindelijk is Nederland verlost van de
Duitse bezetting. Tegelijkertijd
breekt er voor veel mensen een
periode van grote onzekerheid
aan. Hebben familie of vrienden de oorlog overleefd? De
Rotterdamse arts Abraham Hijmans moet de wanhoop nabij
zijn geweest! Al meer dan een
jaar heeft hij niets meer van
zijn zoon Adrianus Jacobus Hijmans (Ajaan) gehoord.
Hij laat op 18 juli 1945 een
advertentie plaatsen in diverse landelijke kranten waar
mensen worden verzocht om
contact met hem op te nemen
over mogelijke inlichtingen
over zijn zoon. Adrianus werd
geboren op 11 januari 1919 in
Nederhorst den Berg. In die tijd

was vader Hijmans huisarts in
het dorp. Hij stond bekend om
zijn betrokkenheid voor het
geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind. Een bericht
in de Gooi en Eemlander dat
op 5 oktober 1922 in de krant
verscheen getuigt daarvan:
‘Door den gemeente geneesheer
Hijmans, alhier, zal op vrijdag
des namiddags in het lokaal
der openbare school gelegenheid
worden gegeven tot kosteloze inenting’.
Later in dat jaar (1922) vertrekt dokter Hijmans met zijn
gezin naar Hoogeveen. Daarna
volgen nog verhuizingen naar
Giessen-Nieuwkerk, Rotterdam en Leiden. Zoon Adrianus
studeert in 1942 af als Indoloog
aan de Universiteit van Leiden en krijgt een baan als Indisch-ambtenaar binnenlands
bestuur (in Nederland).

In het verzet
Aan het begin van de Duitse
bezetting woont hij in Rotterdam. Samen met een aantal vrienden kiest hij voor het
verzet. Ze willen vluchten naar
Engeland om de strijd aan te
gaan met Nazi-Duitsland. De
Engelandvaarders kiezen voor
de route via de Pyreneeën naar
Spanje. Vanaf daar willen ze
naar Engeland varen.
‘Op 6 februari 1944, tijdens een
zware voettocht in Zuid-Frankrijk door het besneeuwde gebergte in de Pyreneeën, wordt
het konvooi van ongeveer 25
personen op de Col de Portet
d’Aspet verraden en door een
Duitse patrouille onder vuur
genomen. Slechts een klein
aantal weet te ontkomen. Gevangengenomen vluchtelingen,
waaronder Hijmans, worden

naar de gevangenis Saint-Michel in Toulouse getransporteerd’, schrijven Jeroen van
Zijderveld en Marco van der
Sluis in een publicatie van de
oorlogsgravenstichting.
Rond 9 maart 1944 wordt Adrianus Hijmans weer op transport gesteld en gedetineerd in
Frontstalag Royallieu bij Compiègne. Vlak voor de geallieerde
invasie, op 6 april 1944, wordt
hij overgeplaatst naar concentratiekamp Mauthausen in
Oostenrijk. Daar overlijdt hij
op 30 mei 1944 aan de gevolgen van bronchopneumonie
(longontsteking), volgens het
dodenboek van Mauthausen.
Ter nagedachtenis aan de groep
Engelandvaarders is op de top
van de Col de Portet d’Aspet in
de Pyreneeën in 1990 een monument opgericht. Een granie-

4 mei herdenking in Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG- Traditiegetrouw vindt op 4 mei
een herdenkingsplechtigheid
plaats in Nederhorst den Berg.
Deze plechtigheid wordt georganiseerd door de Oranjever-

eniging Nederhorst den Berg
en zal ook dit jaar plaatsvinden.
De plechtigheid begint om
19.00 uur in de r.k. kerk, waarna
rond 19.45 uur alle aanwezigen
onder begeleiding van muziekvereniging ‘Crescendo’ naar

Wijdemeren in beeld

het herdenkingsmonument in
Nederhorst den Berg zullen
lopen. Hier zullen wij met elkaar twee minuten stil zijn om
de oorlogsslachtoﬀers te herdenken en vervolgens kransen
en bloemen neerleggen. Ook

kinderen van de basisscholen zullen bloemen leggen. De
plechtigheid zal rond 20.10 uur
worden afgesloten met een kort
deﬁlé. Na de plechtigheid is er
gelegenheid om met elkaar kofﬁe te drinken in de Bergplaats.

Oude tijden herleven. Fanfare Amicitia opende Koningsdag
’s ochtends vroeg met marcheren door Oud Kortenhoef.
Waar vind je dit nog?

ten steen met gegraveerde tekst
die is ingekleurd met goudlak.
Hierdoor wordt de herinnering
levend gehouden aan de strijd
die o.a. Adrianus Hijmans voerde voor onze vrijheid.

Kort nieuws
Zingen? Dat kan bij het Gemengd Koor Wijdemeren. Zij
repeteren elke woensdagavond
van 8-10 uur in de Bergplaats,
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U
bent van harte welkom!
Elke donderdagavond klaverjassen in ’t Achterom (achter
r.k. kerk aan de Kerklaan in
Kortenhoef). Tussen 21 sept. en
26 april, aanvang 20 uur. Competitie of gewoon gezellig.
We gaan weer gezellig klaverjassen in de sportkantine de
Blijk op dinsdag avond van
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19
september tot mei/juni. Nieuwe
leden van harte welkom
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