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Kunstroute ‘s-Graveland
tijdens Pinksterdagen
WIJDEMEREN - In het prachtige waterrijke gebied rondom ’s-Graveland stellen 18 kunstenaars hun ateliers open tijdens de Pinksterdagen, op 19, 20 en 21 mei van 11.00 tot 17.00 uur.
Het gevarieerde werk van de
diverse kunstenaars is zeker
weer een reden om de boeiende Kunstroute langs de kunstenaars op uw programma
te zetten. In het verleden is de
omgeving van ’s- Graveland,

Ankeveen en Kortenhoef altijd
een zeer inspirerende omgeving geweest. De Kortenhoefse
School, voortgekomen uit de
Haagse School, is een begrip
binnen de kunstgeschiedenis.
Nog steeds wordt deze omge-

ving voor kunstenaars als een
zeer inspirerende omgeving
gezien. De combinatie van een
prachtige omgeving en de ateliers maakt de route zeer uniek.
Variatie
U kunt schilderijen in diverse technieken bewonderen,
maar er is ook veel keuze in
keramiek, beeldhouwwerken,
sieraden en fotograﬁe. Er zijn
kunstenaars die werken in opdracht, van portret tot landschap en van abstract tot toegepaste keramiek. U kunt de stijl
van de kunstenaars herkennen
op de Overzichtstentoonstel-

AUTO LANCKER

UW MITSUBISHI-DEALER
VOOR DE REGIO

Auto Lancker

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

Henk Ravenhorst maakt zijn debuut op de Kunstroute

ling in de Oude School aan de
Kortenhoefsedijk 145. De Kunstroute wordt gekenmerkt door
vele bijzondere locaties in Kortenhoef, ‘s- Graveland en Ankeveen die u zullen verrassen met
een ruime verscheidenheid aan
kunst en is te starten vanaf iedere locatie. Hoe u de route ook
aﬂegt het is altijd weer een belevenis. Er is een Kunstroutekaart
te vinden op de folder (overal verkrijgbaar) en op www.
kunstroutesgraveland.nl Alle
exposanten van de Kunstroute
zijn te herkennen aan de driekleurige wimpels die buiten
hangen. Alle locaties zijn open
op 19, 20 en 21 mei van 11.00
tot 17.00 uur.

Ingrid Jansen voor haar galery
Art to Join met de wimpel van
de KunstRoute
Welkom
U wordt welkom geheten door:
Beeldentuin de Zanderij, Johanna Kessler, Emma van der
Meulen, Clara Bastian, Tony
Beijdorﬀ, Gea Lamme, Henk
Ravenhorst, P + M Ateliers,
Ingrid Jansen, Ria Berg, José
Walinga, Bert Bisperink, Studio
Brokaat Yvonne de Boer, Nico
van der Wolk, Martien Beenen,
Jean Marx, Maarten Vlam en
Rob Jacobs.
Zie ook:
www.kunstroutesgraveland.nl.

Later verschijnen
Weekblad Wijdemeren
zal i.v.m. Pinksteren
verschijnen op donderdag 24 mei!
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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 - 252928
06 - 11238777

◗ H. Antonius
Zo. 20 mei: 09.30 uur: w&cv.
W. Balk; W.v.liturgie,
Wo. 23 mei: 19.00 uur: euch.
J. Dresmé.
◗ St. Martinus
Za. 19 mei: 19.00 uur: w&cv.
W. Balk; AllDirections,
Do. 24 mei: 09.30 uur: w&cv..
W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart
Zo. 20 mei: 19.00 uur: euch.
L. Wenneker; Maria Martinus,
Ma. 21mei: 09.30 uur: w&cv.
W. Balk.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 20 mei: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk, H. Avondmaal.
◗ De Graankorrel
Zo. 20 mei: 10.00 uur:
Dr. M. van Veen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 20 mei: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren,
Ma. 21 mei: 09.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 20 mei: 09.30 uur:
Dr. J. Mulder, Hilversum.
◗ Oec. Streekgemeente
Zo. 20 mei: 11.00 uur: W&T
Corrie van Egmond.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 20 mei: 10.00 uur:
Br. T. Meij.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 20 mei: 12.00 uur:
Pinksterviering in weiland
Ds. H. van Veen.

Programma GooiTV
Vanaf 16 mei zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-TV Magazine met onder andere een vaarexcursie op de Loosdrechtse
Plassen, de braderie in Loosdrecht, de start van ANWB Automaatje;
-In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat in de bibliotheek van Bussum
met diverse mensen over de betekenis van herdenken.
- Eindredacteur Herman Stuijver is in gesprek met Freek Ossel, de burgemeester over de Oostelijke Vechtplassen, de wijzigingen in de APV,
de ARHI- procedure van Noord-Holland en De Drijvende Kracht;
- RegioHub gaat over Jeugd en Gezin.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en
KPN (kanaal 1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
wo. 16 mei 20.00 u.
do. 17 mei 19.30 u.
do. 17 mei 20.00 u.
do. 17 mei 20.15 u.
vr. 18 mei
15.30 u.
19, 20, 21 mei11.00 u.
za. 19 mei 12.00 u.
za. 19 mei 16.00 u.
zo. 20 mei 15.00 u.
ma. 21 mei 09.00 u.
di. 22 mei
20.00 u.
wo. 23 mei 13.00 u.
wo. 23 mei 18.00 u.
wo. 23 mei 19.00 u.
wo. 23 mei 20.00 u.
do. 24 mei 08.00 u.
do. 24 mei 20.15 u.
za. 26 mei 12.00 u.
za. 26 mei 17.00 u.
za. 26 mei 13.00 u.
za. 26 mei 20.00 u.
26/05- 17/06 11.00 u.
zo. 27 mei 10.00 u.
ma. 28 mei 19.45 u.
za. 02 juni 20.15 u.

WAT
Commissie Ruimte en Economie
Bijeenkomst Energiecoöperatie
Commissie Bestuur en Middelen
Elke Vierveijzer zingt Maarten v. R.
Grasbaankoersen in Amerikaanse stijl
Kunstroute langs 18 ateliers
Kerken Nederhorst den Berg open
Afscheid André Janmaat, 30 jr. 3DLoop
‘Meer Fun aan het Water’ Jamsessie
Buiten Rommelmarkt 4xG
ALV Floraliavereniging
AGV Onderlinge turnwedstrijden
Info Zonnepark Wijdemeren
Ophalen plantenkweekwedstr. Floralia
Extra commissieverg. (Kadernota)
Metercontroledag (diabetes)
Adriaan van Dis (Kunst aan de Dijk)
Kerken Nederhorst den Berg open
35+ Voetbaltoernooi VV Nederhorst
Open middag Hist. Kring (tot 16.00 u.)
Grande Finale Maestro d’ Amicitia
Expositie Janus de Winter
Ronde van Kortenhoef
Lezing ‘Land van Glas’ Koen van Wijk
Lenteconcert Amstel Strijkers

WAAR
Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
Scouting, Kwakel 52, K’hoef
Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
De Dillewijn, Ankeveen
Melkmeent, Hilversum
K’hoef, A’veen, ‘s- Graveland
Willibrord- en OLV- kerk
Dirks Sportcafé, Kortenhoef
Ottenhome, Kortenhoef
Parkeerplaats De Fuik
’t Achterom, Kortenhoef
Sporthal De Blijk, NdB.
De Molen, Loodijk, Ankeveen
Kerklaan 18, Kortenhoef
Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
’s-Grav. Apotheek, Meenthof
Oude Kerkje, Kortenhoef
Willibrord- en OLV- kerk
Sportpark Meerzicht, NdB.
Kerklaan 89, Kortenhoef
Sporthal De Fuik, Kortenhoef
Oude School, Kortenhoef
Kortenhoef
Spieghelhuys, NdB.
Oude Kerkje, Kortenhoef
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Door: Herman Stuijver

Wisseling van de wacht in gemeenteraad
WIJDEMEREN- De zetelverdeling in de raad was al gewijzigd na de verkiezingen van
21 maart. Vorige week woensdag was het eigenlijk pas de
start van een nieuwe periode
met een Bestuursakkoord van
CDA-Dorpsbelangen-VVD-D66
(13 van de 19 zetels). Met nieuwe wethouders en nieuwe
raadsleden. En een kleine oppositie van De Lokale Partij en
PvdA/ GroenLinks.
Het was zo vol in de raadzaal
dat zeker 20 gasten staand de
vergadering moesten bijwonen.
Meer stoelen was niet toegestaan vanwege een bepaalde
veiligheidsnorm (?). Er waren
veel familieleden die soms met
verwondering toekeken hoe het
toegaat in de gemeentelijke politiek. Wie gehoopt had op een
vluggertje met bloemen, kussen
en felicitaties kwam bedrogen
uit. Alle partijen gaven ook hun
mening over de inhoud van
het coalitieakkoord 2010-2022
met de pretentieuze titel ‘Sterke
dorpen, regionaal verbinden’.
Vooral de oppositie maakte er
werk van. Maar eerst mochten
de nieuwe coalitiepartners uitleggen waarom ze zo tevreden
waren over hun samenwerking.
Volgens CDA- onderhandelaar
Eric Torsing was ‘vertrouwen’
een van de toverwoorden. Hij
had bemerkt dat het viertal

partijen de bereidheid had ‘elkaar iets te gunnen’. Vervolgens
gaf de Ankevener een samenvatting van de gezamenlijke
afspraken waarover men het
eens was geworden. “Geen
breekpunten” meende Torsing
“maar moeilijke onderwerpen.”
Jan-Jaap de Kloet van Dorpsbelangen zei dat hij klaar was met
bekvechten en dat hij 9 mei zag
als een ‘vertrekpunt voor vier
intensieve jaren’. Namens de
VVD constateerde Sieta Vermeulen dat er weinig ﬁnanciële
ruimte was voor nieuw beleid.
Ze vond het streven naar één
Gooi en Vechtgemeente passen binnen wat de VVD altijd
gewenst had. Nanne Roosenschoon van D66 zag kansen om
met het kernenbeleid de bewoners te raadplegen over wat ze
willen.
Oppositie pakt uit
Gert Zagt van De Lokale Partij
besprak het Bestuursakkoord
uitvoerig. Het was ook zuur dat
de grote winnaar nu veroordeeld was tot de oppositie. Zagt
noemde dat het gevolg van achterkamertjespolitiek waarin al
van quitte af besloten was om
buiten de DLP een coalitie te
vormen. Die hij betitelde als de
‘coalitie van de vier verliezers’.
Hij keek daarbij naar het aantal
stemmen, vergeleken met 2014,
en dan klopt die constatering.

Maar het gaat natuurlijk om het
aantal zetels en dan hebben DB
en VVD ieder twee plekken in
de raad terug gewonnen. Dat
de nieuwe coalitie geen fusie
wil met Hilversum stemde hem
tot tevredenheid, hij zag echter
geen plan om het provinciale fusieproces te stuiten. Ook
Stan Poels (PvdA/GrL.) zag het
woord ARHI (wettelijke term
fusie) nergens in het akkoord.
Hij had geen goed woord over
voor de gang van zaken op weg
naar de nieuwe coalitie. “Die
doet geen recht aan de verkiezingsuitslag. Met nota bene de

enige twee winnaars in de oppositie.”
Het plan om 175 woningen te
bouwen in Nederhorst op de
weilanden van de Horn- en
Kuijerpolder lijkt nu al lastig
omdat Noord-Holland dit gebied recent heeft aangewezen
als beschermd weidevogelgebied. Het vraag- en antwoordspel was dit keer kort, want
daar was deze avond niet voor
bedoeld.
Stemmingen
Over de kandidaat-wethouders
werd schriftelijk gestemd. Dat

Kent u de energie-staat van uw
eigen woning?
Als energiebewuste huiseigenaar hebben we veel te leren.
Hoe energiezuinig is mijn huis?
Wat kan ik nog verbeteren? Wie
heeft er handige tips?
De energiecoöperatie Wijdemeren heeft een checklist
gemaakt waarmee u de energie-staat van uw woning kunt
toetsen. Die staat op onze

website. Even opslaan op uw
eigen computer en dan kunt u
hem zo gebruiken http://energiecooperatiewijdemeren.nl/
checklist-eigen-woning/
Hebt u daarna nog vragen dan
gaan de energiecoaches graag
met u in gesprek. Zelf kunt u
ook nog in het weetjesboek van
de energiecoach kijken. Vol met

informatie. Ook dat is te vinden
op de website.
Donderdagavond 17 mei
(19.30 uur inloop en koﬃe)
organiseren we een avond voor
leden van de energiecoöperatie.
We worden gastvrij ontvangen
door scouting Klaas Toxopeus
in Kortenhoef (Kwakel 52).
Wilt u ons steunen en lid wor-

den dan kunt u zich aanmelden
via de website. U bent van harte
welkom!!
Wilt u meer weten?
Mail dan naar info@energiecooperatiewijdemeren.nl
of
neem telefonisch contact op
met de coördinator (Anne-Marie Poorthuis 06-12395394).

Metercontroledag ’s-Gravelandse apotheek
KORTENHOEF- Op donderdag
24 mei organiseert de ’s-Gravelandse apotheek een metercontroledag. Tijdens deze dag
kunnen mensen met diabetes
die aan zelfcontrole doen hun
bloedglucosemeter kosteloos
laten controleren.
Een goed functionerende meter is voor diabetespatiënten
van groot belang omdat hun

handelen hierop gebaseerd is.
Ook kunnen mensen met diabetes tijdens de metercontroledag met hun vragen over zelfcontrole van de bloedglucose
terecht bij de apotheek.
De metercontroledag vindt
plaats op donderdag 24 mei in
de ’s-Gravelandse Apotheek in
Kortenhoef. Wilt u meedoen
aan deze dag, maak dan een

afspraak zodat we een tijdstip
voor u kunnen reserveren. Het
maken van een afspraak kan
door contact met ons op te nemen via het telefoonnummer
035-656 2110 of per mail info@
gravelandseapotheek.nl.

duurde even. Opvallend was
dat Jan Klink (VVD) en Joost
Boermans (D66) unaniem werden gesteund, maar dat Rosalie
van Rijn (CDA) en Jan-Jaap de
Kloet van zes raadsleden geen
stem kregen. Toen moesten de
vier lege zetels in de raad worden ingevuld. Dat ging vlot.
Michiel van Balen (VVD),
Rob Duikersloot (DB), JanWillem Nienhuis (CDA) en
Mario Wouters (D66) werden
ingezworen. Waarbij de laatste
bovendien werd benoemd tot
voorzitter van de commissie
Maatschappelijke Zaken. Ria
Hennis (DB) krijgt Ruimte
en Economie en Alette Zandbergen (DLP) zal Bestuur en
Middelen leiden. Tot slot was
er het ‘wereldrecord handen
schudden’ volgens burgemeester Freek Ossel.

Gewijzigde ophaaldag
Op Tweede Pinksterdag,
maandag 21 mei, is de GAD
gesloten. De inzameling van
het huishoudelijk afval van
deze dag vindt plaats op
dinsdag 22 mei. Dit geldt
voor zowel de containers/
kliko’s, de huisvuilzakken, de
boven- en ondergrondse verzamelcontainers als voor de
pmd-zakken.
Op dinsdag 22 mei zamelen
de wagens in meerdere wijken in dan normaal. Dit kan
uitlopen tot 21:00 uur. Wilt
u ervoor zorgen dat uw container/kliko, huisvuilzak of
pmd-zak op de ochtend van
de ophaaldag om 07:30 uur
aan de weg staat?

4

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  mei 

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
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
Te koop droog
berken haardhout.
Per krat gestapeld 2 m3 € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keuze
aan mooie stoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 / 035 6562959.
ARENS MAKELAARS NVM
NEDERHORST DEN BERG
AAN- VERKOOP TAXATIES
TELEFOON 0294 - 746 941

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

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende oﬀerte
ENERKI SPA zoekt nieuwe
collega-ondernemers.
Informatie www.enerki.nl
info@enerki.nl 0651360992
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.
Alle voeten verdienen
aandacht, ook die van u!
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Tuinman heeft nog tijd
€ 16,- p.u. 06-53373895.
GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921
Ik zoek een HANDYMAN voor
Hand en Spandiensten voor
in en om t Huis b.v. 65 +
Kortenhoef reacties naar
0650 932844

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.

Geen/halve wenkbrauwen ?
Microblading is de oplossing. Ideaal op vakantie.
Pijnloos en 1 jaar gar.
Nu Eur. 225,= Ned d Berg
Tel. 06 265 169 22
www.babsinksaloon.nl
GGD goed gekeurd
Wie wil gras maaien 1xp w
Kortenhoef 0646322452
T.h.a. in Nederhorst den
Berg 140m2 opsl./bedr.
ruimte op afgesloten
terrein. Loods is voorzien
van water, elektra en 2
grote overheaddeuren.
€ 750,- per maand.
06-54271409

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 17 mei ﬁlm, di. 22 mei theater, do. 24 mei ﬁlm, vr. 25 en
za. 26 mei theater. Info: www.
wesopa.nl
Leren bridgen? In september
start op maandagavond een beginnerscursus in de Bergplaats,
Ned. den Berg, met gekwaliﬁceerde docent van de Bridgebond. Inl. 0620514045.
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
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé
Wijdemeren. In de Brasserie
van Veenstaete te K’hoef. Weggooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl
of
bel: Marjolijn Bezemer: 0648545227.
Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje?
Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.
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Lintjes

Koninklijke onderscheiding voor Ankie en Albert
KORTENHOEF- Op woensdag
9 mei ontvingen Ankie Boeschoten en Albert den Bouwmeester uit Kortenhoef een
Koninklijke
Onderscheiding
uit handen van burgemeester
Freek Ossel. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
Mevrouw Boeschoten en de
heer Den Bouwmeester hebben
van 1992 tot 2012 via het Leger
des Heils crisisopvang geboden
aan 41 kinderen in de leeftijd
van nul tot vier jaar. Twintig
jaar lang stonden zij dag en
nacht klaar voor kwetsbare kinderen met weinig toekomstperspectief. Vaak hadden deze kinderen ernstige lichamelijk en/
of psychische problemen. Elk
kind werd binnen de mogelijkheden liefdevol opgenomen in
het gezin. Zij werden gewaardeerd om hun unieke verhaal
en bijzondere eigenschappen.

Omdat crisisopvang op elk moment van de dag of nacht kon
zijn, stond het gezin steeds weer
even op zijn kop bij de komst
van een nieuw pleegkind. Toch
was er aan rust en liefde nooit
een tekort.
Langdurige opvang
Daarnaast hebben Ankie en
Albert twee zusjes langdurig
opgevangen. Het eerste meisje
was al onderdeel van het pleeggezin. Toen bleek dat het tweede meisje ook pleegzorg nodig
had, heeft Ankie ervoor gezorgd dat zij ook bij hen in het
gezin kon worden opgenomen.
Ook momenteel bieden zij nog
pleegzorg aan een pleegzoon.
Wat begon als een tijdelijke vakantie-opvang eindigde in een
langdurige plaatsing. De zorg
voor de vele pleegkinderen deden zij naast de opvoeding van
hun twee biologische kinderen.

Bewondering
Burgemeester Freek Ossel:
“Door de opvang hebben veel

van deze kinderen een goede
start in het leven gekregen. De
heer Den Bouwmeester en me-

ANWB AutoMaatje gestart met rijden
WIJDEMEREN- Woensdag 9 mei
is vervoersvoorziening ANWB
AutoMaatje gestart met rijden
in Wijdemeren. Wethouder
Betske van Henten haalde de
eerste deelnemer op, de heer
Storm uit Loosdrecht, en gaf
daarmee oﬃcieel het startsein.
“Inmiddels hebben zich al tien
vrijwilligers aangemeld als
chauﬀeur. Meer vrijwilligers
zijn altijd welkom. Deelnemers,
jong en oud, die niet meer zelfstandig de deur uit kunnen,
kunnen zich aanmelden om
mee te rijden met deze nieuwe
vervoersdienst voor en door in-

woners uit Wijdemeren”, vertelt
wethouder Van Henten. Aanmelden kan bij Wilma van de
Akker van Versa Welzijn via 06
30 238 257 of automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl.
Wijdemeren is de tweede gemeente in de regio Gooi &
Vechtstreek die start met dit
initiatief van de ANWB waarbij vrijwilligers met hun auto
minder mobiele plaatsgenoten
vervoeren naar bijvoorbeeld fysiotherapeut, ziekenhuis of een
dag uit. Er wordt samengewerkt
met Versa Welzijn, Rotary Wijdemeren en Zonnebloem KAG.

Zwemwater
Op 7 mei was er een waarschuwing dat er blauwalg
bij het Vuntusstrand in
Loosdrecht was geconstateerd. Zwemwater, waar is
het schoon en veilig? Voor
de meest actuele informatie
over het zwemwater in onze
dorpen kunt u terecht bij:
www. zwemwater.nl
De heer Storm ontvangt het eerste Automaatje van Betske van Hente

Brandweer redt zwaan
op dak SCC
NEDERHORST DEN BERG- Veel mensen bezochten het Cultureel Centrum in de vijf jaar dat het SCC nu
bestaat.
Door: Gretha Jager
Tot verrassing van de bezoekers
en vrijwilligers was er nu ook een
zwaan op bezoek. Hij zat daar al een
langere tijd. Hoe hij op het dak gekomen is weet niemand. Misschien
voor een tussenstop op reis om even
uit te rusten. Helaas was de plek die
de zwaan gekozen had te klein om
een aanloop te maken en weer weg
te kunnen vliegen. Vriendelijk toespreken hielp niet, een omhooggehouden trap keurde hij ook af. De

vrouw Boeschoten hebben een
niet in woorden uit te drukken
betekenis gespeeld in het leven
van veel kinderen. Ik heb veel
bewondering voor hun ruimhartige, onbaatzuchtige en tomeloze inzet.”

Dierenambulance was niet beschikbaar.
Maar één vraag aan de buurman-brandweer leverde in korte
tijd een brandweerwagen met 8
manschappen op. Een zwaan vangen behoort niet tot hun dagelijks
werk, maar het is ze gelukt. De gastzwaan is op het verder gelegen parkeerterrein neergezet. Vliegen lukte
niet meteen, maar langzaamaan
scharrelde hij naar het water en toen
zagen de redders ‘m wegzwemmen.
Met dank aan de mensen van de
brandweer.

Ongeldige stem
Alette Zandbergen
Jan-Jaap de Kloet van Dorpsbelangen kreeg zes stemmen
tegen bij de stemming over
zijn wethouderschap. Wie dat
zijn, is uiteraard geheim bij
een schriftelijke stemming.
Wel is bekend dat de oppositie van De Lokale Partij en
PvdA/ GroenLinks uit zes
personen bestaat. Bij de stemming over CDA- wethouder
Rosalie van Rijn waren er zes
ongeldig. Een daarvan was
van Alette Zandbergen van
DLP. Zij vond dat ex-wethouder Betske van Henten ten
onrechte door het CDA aan
de kant is gezet. Ze schreef
als statement daarom ‘Betske’
op het stembriefje waardoor
de stem ongeldig werd verklaard.
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Op een mooie pinksterdag…

Overheerlijk
Pinksterbrood

€ 9,50

Lezers schrijven...
Ergeren aan vlaggen
Ook ik heb geleerd dat op 4 mei de vlag pas
om 18.00 uur halfstok mag worden opgehangen. Echter de hele dag door zijn er landelijk al
kransleggingen, waarbij de vlag op een eerder
tijdstip halfstok wordt opgehangen. Wellicht dat
daardoor wat onzekerheid is ontstaan over het
juiste tijdstip.

Als u echter gebrand bent op juiste regeltjes wijs
ik er op dat de term ‘irriteren aan’ slecht Nederlands is. Als er wordt besloten een A5-je op te
stellen (en u doet daar aan mee?), wilt u dan wel
letten het gebruik van correct Nederlands. Het
is ‘ergeren aan’ en u bent geïrriteerd.
J.F. den Hartog-van Barneveld,
Nederhorst den Berg.

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Huiskamer in de buurt
Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

KORTENHOEF/ ’s-GRAVELANDZou jij je buren ook wel beter
willen leren kennen, maar weet
je nog niet hoe? Heb jij kennis
te delen of wil je juist meer weten? Lijkt het je leuk om af en
toe samen te eten of juist ook
met z’n allen te koken?
Door: Madeleine Winnubst
Ben je ondertussen wel door je
eigen boekenkast heen en zou
je boeken (in je eigen dorp)
willen lenen?

Dit (en nog veel meer) probeert
een groep van ruim twintig
buurtbewoners in ‘s-Graveland
voor elkaar te krijgen. Wat willen we precies? Een ontmoetingsplek voor jong & oud in
Kortenhoef of ’s-Graveland. We
willen graag dat je meedenkt,
dus hopen we dat je het enquêteformulier invult. Dan weten
we wat je niet of wel wilt. Kijk
op: www.huiskamerindebuurt.
nl. Meer weten of delen? bewonersverenigingsgraveland@
gmail.com.

Inwoners Kortenhoef bedankt
KORTENHOEF- Het Comité
Ouderentocht Kortenhoef wil
iedereen wederom bedanken
voor de giften die zij heeft ontvangen tijdens de jaarlijkse collecteweek (medio april). Door
uw bijdrage kunnen zij voor de
senioren van Kortenhoef weer
een leuke dagtocht organiseren.
Want het doel is nog steeds om
onze oudste ouderen één keer
per jaar een fantastische dag
met dorps -en leeftijdsgenoten
te bezorgen. Dit jaar voor de
69ste keer!

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.

Opgeven
Bent u inwoner van Kortenhoef en 75 jaar of ouder (mocht
uw partner jonger dan 75 jaar
zijn mag deze uiteraard gewoon mee) en kunt u zich redelijk zelfstandig verplaatsen,
dan kunt u zich maandag 18
juni a.s. inschrijven voor deze
altijd gezellige dagtocht welke
zal plaatsvinden op dinsdag 11
september. Tegen betaling van
35 euro (s.v.p. gepast betalen).
Vergeet ook niet om een legitimatiebewijs mee te nemen,
want onze vrijwilligers kunnen
daarom vragen. Verder is het
niet mogelijk om voor meer
dan twee personen tegelijk in

te schrijven. U leest nog in dit
blad waar en hoe laat u kunt inschrijven.
Verrassing
Waar de tocht dit jaar heen gaat
is nog een verrassing, maar zoals de ouderen van ons gewend
zijn zal het een ieder aan niets
ontbreken. Natuurlijk kan u
rollator ook mee en moet u een
handje geholpen worden, geen
probleem want onze vrijwilligers zullen u graag helpen. Zoals altijd gaan we weer met twee
bussen maar vol is vol dus wees
er op 18 juni op tijd bij!
Nog vragen? Bel ons: 0356562422
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Door: Saskia Luijer en Niels van der Horst

Genieten van gezellige ochtend in Grand Café
‘s-GRAVELAND – Hoe leuk het
‘achter de geraniums’ kan zijn,
bleek vrijdag 11 mei in het
Grand Café van de SFG-Feesttent aan het Noordereinde.
Meer dan honderd ouderen
genoten van een gezellige
ochtend met elkaar. “Ik heb ‘t
geweldig gehad” sprak een van
hen enthousiast. “We hebben
zo lekker gezongen.”
Dat het zo’n succes zou worden, hadden de vrijwilligers die
de ochtend organiseerden niet
verwacht. In allerijl werden er
stoelen bijgezet om iedereen
in het Grand Café een plek te
geven. Jan Verbruggen, een van
de initiatiefnemers, heette iedereen welkom en benadrukte
dat de SFG-Feesttent dit jaar
echt voor jong en oud was.
Sommige bezoekers hadden de
tent al 36 jaar in mei zien staan,
zonder er echter ooit een stap
binnen te hebben gezet. Daar
kwam nu verandering in, met
deze speciale ochtend voor ouderen.
Echte meezingers
Als gangmaker trad een gele-

genheids-shantykoor op, samengesteld uit Het Ruime Sop
uit Bussum en het Ankeveens
Havenloos Mannenkoor. Begeleid door accordeon, gitaar en
contrabas brachten de mannen
bekende zeemansliederen ten
gehore, zoals Op de sluizen van
IJmuiden, Toen wij uit Rotterdam vertrokken en Het kleine
café aan de haven. De meezingers sloegen direct aan bij
de toehoorders. Soms wat aarzelend, zoekend naar de juist
woorden, maar vaak uit volle
borst zong men de teksten mee.
Inhaken en meedeinen, armen
in de lucht en een handklap op
het juiste moment. Vol overgave reageerde het publiek op de
koorleden, die zelf ook veel plezier beleefden aan het optreden.
Handige informatie
Naast vertier en vermaak kregen de aanwezigen ook informatie over handige voorzieningen in de buurt. Zo gaf de
Rotary uitleg over het project
Automaatje dat vorige week in
onze gemeente startte. Daarmee kan iedereen die minder
mobiel is, gebruik maken van

autoritjes met vrijwillige chauffeurs. (U leest hier elders in ons
blad meer over.) Ook was er
aandacht voor het Wijdehuis,
een ontmoetingsgroep in Veenstaete die elke maandag- en
donderdagochtend bijeenkomt.
Verder kon men meer horen
over PioWij, een groep die zich
inzet voor mensen die behoefte
hebben aan contact, aanspraak
en een luisterend oor. Om dit te
bieden organiseert PioWij elke
derde donderdag van de maand

een Smakelijk gesprek in ’t Achterom bij de Antoniuskerk.
Hapjes en drankjes
Helaas was het Grand Café te
licht om op het projectiescherm
de beloofde oude dorpsbeelden
van de Historische Kring te bekijken. Dat was jammer, maar
de dames en heren amuseerden
zich evengoed prima. De sfeer
zat er goed in en het gonsde
in de tent van de geanimeerde
gesprekken. Er werden sapjes,

Paradijselijk kinderstrand aan de plas
NEDERHORST DEN BERG – Afgelopen weekend was het
klussen geblazen op de Bergse Akker. Dit prachtige stukje
natuur werd klaar gemaakt
voor weer een zomer vol zonnen- en waterpret. Alle ouders
kunnen zich verheugen op het
relaxt onderuit zakken in het
zand terwijl hun kroost zich
vermaakt.

ten het terrein achter de oude
brandweerkazerne (Dammerweg 13 en rechts van de dierenarts) van de gemeente. De
doelgroep bestaat uit kinderen
tot 14 jaar. “Ouders komen dan
met de kinderen mee”, aldus
Brigitte. “Ja, maar een andere
volwassene mag ook begeleider
zijn. Haar kinderen mogen ook
met mij mee”, voegt Karen toe.

Lange tijd was echtpaar Pos
de drijvende kracht achter het
reilen en zeilen van het ouder/
kindstrand. Drie jaar geleden
was de tijd gekomen om het
stokje over te dragen. Brigitte
Voogt en Karen van Wichen
vormen inmiddels het bestuur
van de vereniging. Zij pacht-

Voorzieningen
Brigitte legt uit wat de kracht is
van de Bergse Akker: “Het terrein is afgesloten, schoon, er komen geen honden, meren geen
boten aan, wordt niet gerookt
en dus is ideaal voor jonge kinderen. Je hebt er schommels
en andere speeltoestellen, een

winkeltje met onder andere ijsjes en chips, een douche en een
toilet. Verder ligt er een deel
kunstgras en staan er goed onderhouden hekken rondom het
terrein.” Toen ze het drie jaar
geleden overnamen, werd het
min of meer kaal opgeleverd en

hebben ze veel tijd en energie
gestopt in al deze voorzieningen.
Vrijwilligers
Met het oog op de aankomende zomer werden alle spullen
schoongemaakt en nagelopen.

borrels en biertjes geserveerd
en rond het middaguur kwamen er broodjes met kaas, ham
of kroket. Tevreden bezoekers
dus en net zo opgetogen reageerden de vele vrijwilligers.
Zij hadden de ochtend tot in de
puntjes verzorgd, met zelfs een
rollatorvriendelijke loopbrug
naar de toiletten! Al met al een
mooi nieuw initiatief dat zeker
voor herhaling vatbaar is.

Het zand moest worden gefreesd en het winkeltje werd
gebruiksklaar gemaakt. Zaterdag 26 mei om 4 uur is de feestelijke opening van het seizoen
met onder meer een kleurwedstrijd. Iedereen is welkom.
Daarna gaat De Bergse Akker
open op alle mooie zomerse
dagen boven de twintig graden.
De betrokkenheid onder bezoekende ouders is groot en de
werkzaamheden worden met
plezier uitgevoerd. “Klopt, het
hoort er bij en het gaat om zeer
afwisselende werkzaamheden,
maar ieders tijd is wel vaak beperkt. Extra krachten zijn dus
van harte welkom!” aldus het
besturende tweetal.
Zie voor de precieze openingstijden, aanmeldingen, activiteiten en werkzaamheden: www.
debergseakker.nl
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In Memoriam

Door: Herman van der Molen

Piet Spee
Piet Spee was een markante
persoonlijkheid in Nederhorst
den Berg. Je kon niet om hem
heen, qua lengte niet en qua
activiteiten in het dorp niet.
Fluitend, zwaaiend groette hij
iedereen die hij tegen kwam.
Op 6 mei overleed hij. Piet
was getrouwd met Miep SpeeKroon. Het echtpaar heeft vier
kinderen en zes kleinkinderen.
Hij kende vele mensen en de
deur van zijn huis stond voor
iedereen open. De laatste jaren bracht hij samen met zijn
vrouw Miep door in het zorgcentrum ‘De Beer’ in Naarden.
Daar verlangde hij zeer om
naar Nederhorst den Berg terug te keren, wat helaas niet
lukte.
Piet Spee heeft veel voor het
dorp betekend. Op velerlei terreinen was hij actief en
ontplooide initiatieven. Hij
was oprichter van ‘De Brug’,
de voorloper van het huidige
Weekblad Wijdemeren. Hij
zorgde samen met Miep voor
de advertenties, kopij en vulde
het hele blad met informatie.
Legendarisch waren zijn uitvoerige verslagen van gemeen-

teraadsvergaderingen. Voor de
vakbond NKV was hij secretaris, later overgaand in het FNV.
Tot op zeer hoge leeftijd vulde
hij aan tafel in zijn huis belastingformulieren voor mensen
in. Hij had klanten in de wijde
omgeving.
Voor de Lever-Darm-Stichting
organiseerde hij de jaarlijkse
collecte, waarmee hij met steun
van vele vrijwilligers duizenden
guldens en later euro’s ophaalde. Piet ging wel drie keer bij
mensen langs als ze niet thuis
waren. Ook bedrijven sloeg hij
niet over en haalde hen over
om bij te dragen in zijn collectebus. Op sportief vlak was hij
nauw betrokken bij de fusiebesprekingen om de voetbalclub
VV Nederhorst tot stand te laten komen.
Ook de Oranjevereniging had
zijn belangstelling. Jarenlang
was hij bestuurslid. Bij de Dodenherdenking was Piet altijd aanwezig. Geboren op 13
mei 1930 maakte hij als tiener
en oudste zoon van het gezin
Spee bewust de oorlog mee en
maakte hij lange tochten om
voedsel voor zijn familie te bemachtigen. Zijn oom had diep

* 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

in het verzet gezeten en is op
het einde van de oorlog omgekomen. Dat heeft diepe indruk
op hem gemaakt. Daarom legde hij ieder jaar op 4 mei een
bloemstuk bij het monument
in de Kerkstraat.
Zingen was zijn lust en zijn leven. Al in Haarlem zat hij op
het koor van zijn parochiekerk.
Later was hij in Nederhorst den
Berg lid van het Maria/Martinuskoor van OLV. Hemelvaartkerk, later van het koor ‘Sursum
Corda’ in Vreeland en van het
Gemengd Koor Wijdemeren.
Helemaal was hij in zijn element als hij een solo in de kerk
of op een concert mocht zingen.
Met zijn baritonstem bracht hij
menigeen tot ontroering.
Op kerkelijk terrein was hij ook
zeer actief, vooral op oecumenisch terrein. Hij had als secretaris van de werkgroep Wereldgebedsdag een belangrijk
aandeel in de tot stand komen
van de vieringen. Jarenlang was

hij secretaris van de interkerkelijke Vredesgroep ‘Nederhorst
den Berg’. Hij heeft zijn sporen
nagelaten in de voorloper van
het huidige parochieblad en
nam deel aan gespreksgroepen
van beide kerken.
Terecht heeft hij voor al zijn
activiteiten een koninklijke
onderscheiding gekregen waar
hij heel trots op was. We zijn
hem als dorpsgemeenschap

van Nederhorst den Berg zeer
dankbaar voor alles wat hij tot
stand gebracht heeft. Als geboren Haarlemmer is hij een echte Berger geworden. Piet, nogmaals hartelijk dank voor alles
en rust in Gods vrede.
Afgelopen maandag was er een
in de OLV. Hemelvaartkerk een
herdenkingsdienst en Piet Spee
is op 15 mei in besloten kring
gecremeerd.

Routeboekje nog steeds te koop
NEDERHORST DEN BERG- Het
fraai geïllustreerde boekje
‘Fietsen en wandelen door de
historie van Wijdemeren’, een
uitgave van de historische kringen in Wijdemeren, bevat een
overzichtskaart met de historische ‘HotSpots’ in de kernen
Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg en beschrijvingen van bezienswaardige en
historische objecten.
Daarnaast bevat het boekje
informatie over horeca, streek-

productenwinkels en aanbieders van toeristische activiteiten. Kortom een boekje met
een schat aan informatie voor
de inwoners van Wijdemeren
en de geïnteresseerde bezoeker.
De monumenten langs de routes zijn ook voorzien van bordjes met QR-codes, die zijn te
scannen met een smartphone
en ter plekke extra informatie
geven. De beschrijving van de
bijzondere plekken in dit boekje is een prima middel voor een
nieuwe of een hernieuwde kennismaking met onze woonom-

geving.
Voor de verkoop van het boekje (€. 2,50) heeft de Historische
Kring Nederhorst den Berg de
volgende bedrijven bereid gevonden: Bistro Het Boothuys;
Brasserie het Spiegelhuys; Passiﬂora Bloembinderij. Daarnaast is het op donderdagavond tussen 19.30 en 21.30
uur, met uitzondering van de
vakantieperiode, te koop in de
werkruimte van de Historische
Kring in het Sociaal Cultureel
Centrum aan de Blijklaan 1.
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Kunst
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Door: Herman Stuijver

Gea Lamme, 10 jaar gedreven kunstenaar
KORTENHOEF- Een beetje verstopt in een woonwijk aan de
rand van de weilanden heeft
Gea Lamme haar Atelier Geertje. Een mooie plek waar ze al
10 jaar bezig is met haar kunst.
Gea doet ook mee aan de Kunstroute.
“Ik heb veel opgestoken van
Pieter Schouten. Dat was een
goede leermeester die mij
leerde op een bepaalde manier naar je onderwerp te kijken. Elke lijn moest spanning
hebben en hij heeft mij ook
geïnspireerd in het schilderen
met lagen over elkaar.” Gea
maakt deel uit van de ‘Negen’,
een groep schilders die allen
les hebben gehad van de maestro en die nog wekelijks el-

kaar treﬀen. Ook de twee jaar
Kunstacademie op de zaterdag hebben de Kortenhoefse
verder gebracht. “Vooral dat
kunst iets is wat je niet zomaar
even doet, maar met hart en
ziel. Ook was er veel aandacht
voor de boodschap van het
kunstwerk” vervolgt Gea die
als jongste van een groot agrarisch gezin als het ware de natuur in haar systeem heeft. Af
en toe maakt ze qua thema’s
een uitstapje naar een paar
koeien of andere beesten.
Het hoofdbestanddeel van
haar werk gaat echter over de
mens. Voor Gea gaat het niet
om het nauwkeurig portretteren, maar ze wil in een beeld
weergeven hoe de mens in sa-

menhang met zijn of haar omgeving bestaat. Kijk eens naar
‘Vrijheid’, een groot schilderij
met een robuuste houten lijst.
In een verﬁjnde structuur van
diverse lagen zie je een mens
die afstand zoekt, weg uit de
bebouwing. Mooie, niet te felle
kleuren, in een compositie die
het thema bijna perfect uitbeeldt. Maar ook hangt even
verderop ‘Meerpalen’ een tafereel aan het water met woeste
golven die erop beuken.
Gea is een gedreven schilderes
die moeilijk kan stoppen met
werken. Anderzijds hecht ze
wel aan bepaalde structuur in
haar werkweek. “Moeten is bij
mij niet aan de orde. Ik hoef er
niet van te leven, ik volg mijn

eigen smaak, niet wat anderen
willen. Maar kunst is wel mijn
leven.” Ter gelegenheid van 10
jaar Atelier Geertje is er een
fraai boek met foto’s en teksten

over haar schilderijen en keramiek.
Gea Lamme; Bernard van Beeklaan 98, Kortenhoef. Zie ook:
www.ateliergeertje.nl

Naardermeer uit haar isolement
gehaald en daar maakt niet alleen de otter dankbaar gebruik
van. Ook reeën, vossen en ha-

zen maken intensief gebruik
van deze onderdoorgang.

Ottersporen in het Naardermeer
ANKEVEEN- In november 2016
werd de otter voor het eerst
sinds 50 jaar gespot bij de
faunapassage tussen de Ankeveense Plassen en het Naardermeer. Het was alweer een
tijdje stil, totdat vorige week
Marcel Vos (Waternet) ottergeil vond. Dit betekent dat de
eerste waarnemingen geen
incidenten waren, maar dat de
otter zich echt thuis voelt in het
Naardermeer. En dat is geweldig nieuws.
Het ottergeil is een van de spo-

ren die otters achterlaten. Het is
een geleiachtige substantie met
een seksuele signaalfunctie die
zowel mannetjes als vrouwtjes
otters verspreiden op opvallende plekken zoals steigers, zandige oevers en op loopplanken
onder bruggen, zodat de geur
verspreid kan worden door de
wind. De otter is een ambassadeur voor de zoetwaternatuur
en internationaal bedreigd. Het
verkeer vormt het grootste gevaar voor de otter. Van de weinige otters in ons land worden er
helaas heel erg veel doodgere-

den, zo’n 1/3e van de populatie.
Natuurverbinding groot succes
Het Naardermeer en de Ankeveense Plassen werden tot 2013
van elkaar gescheiden door de
drukke provinciale weg N236.
Natuurmonumenten en de
provincie Noord-Holland bundelden hun krachten om beide
natuurgebieden met elkaar te
verbinden. Onder de weg liggen
nu twee grote faunapassages
van respectievelijk 60 en 80 meter breed en vormen de breedste
natte faunapassage van Nederland. De faunapassage heeft het

Vier excursies met Natuurmonumenten
’s- GRAVELAND- Er is weer veel
te doen bij Natuurmonumenten. De keuze bestaat dit keer
uit vier excursies op verschillende data. Twee voor gezinnen vanuit het Bezoekerscentrum aan het Noordereind, een
vanaf landgoed Hilverbeek aan
de Leeuwenlaan en een vanaf
Gooilust aan het Zuidereind.
Voor alle excursies geldt: van
te voren betalen. Zie voor meer
info op de website (onderaan).
Wandel op maandag 21 mei
of zondag 10 juni mee met de
boswachter over de buitenplaatsen van ‘s-Graveland. Deze
gezinswandeling is speciaal
voor gezinnen met kinderen
vanaf 4 jaar en duurt anderhalf
uur. Zorg dat je een tasje bij je
hebt voor bijzondere vondsten.
In het bezoekerscentrum krijgen de vondsten een plek in de
interactieve natuurwand. Na
aﬂoop bak je een broodje bij
een knapperend vuurtje.

Of sluit aan bij een Watersafari.
In het bezoekerscentrum krijg
je een schepnetje, een bak en
een zoekkaart mee. Bij het water laat de boswachter je zien
hoe je de diertjes het beste kunt
vangen.
Ontdek op zondag 27 mei
buitenplaats Gooilust! Samen
met de boswachter wandel je
zo’n 1,5 uur en ontdek je alle
‘highlights’ van Gooilust. Wie
Gooilust zegt, zegt Six, Blaauw
én Natuurmonumenten. Frans
Ernst Blaauw, echtgenoot van
jonkvrouw Louise Six, drukte als geen ander zijn stempel
op dit landgoed. Velen kennen
Gooilust dan ook onder de
naam ‘Het bos van Blaauw’. De
boswachter neemt je mee langs
de rododendronvallei, de siertuin, het landhuis, de exotische
bomencollectie en het sterrenbos.
Wandel zaterdag 19 mei mee
met de boswachter en ontdek
Hilverbeek en Spanderswoud

tijdens deze 2 uur durende
wandeling voor volwassenen.
Hilverbeek is een verrassende buitenplaats met haar open
weilanden en dichte bossen. Er
is een 350 jaar oude eik middenin een weiland en een ijskelder, oranjerie en slangenmuur, alle drie daterend van begin
19e eeuw. Op de buitenplaats
Spanderswoud zie je een mengelmoes van tuinstijlen. Ooit
moet er in Spanderswoud veel

hakhout hebben gestaan, want
daar is het naar vernoemd. De
oude monumentale Spanderslaan is er nog. In het bos vind
je prachtige waterpartijen met
kronkelende paden.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek, 035 - 656 30 80.
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek
Foto: © Natuurmonumenten –
Janko van Beek

Foto: Luc Hoogenstein

Meer weten over
opa Vrakking
Annemieke Vermeulen (38),
kleindochter van ’s-Gravelander Paulus Cornelis Vrakking (1910-1993), probeert te
achterhalen wat haar opa in
Duitsland overkwam tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Hij
vertrok op 10 juli 1943 met
twee plaatsgenoten: Birkhoﬀ
en Winthorst voor dwangarbeid in Duitsland. Aan het
begin van de lente van 1944
was hij weer thuis. Hij woonde in de oorlog op Zuidereinde 417 (nu: 112). Ze komt
graag in contact met familieleden van de heren Winthorst
en Birkhoﬀ. Algemene informatie over dwangarbeiders
in ’s-Graveland en omgeving
is ook zeer welkom.
Annemieke
Vermeulen;
Prins Bernhardlaan 34; 3972
AZ Driebergen-Rijsenburg;
avermeulen@tutanota.com;
0343- 750613; 06 -23483564
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PKN Nieuws mei

FAMILIEBERICHTEN

Hervormde gemeente ’s-Graveland; Noordereinde 14 ,
www.hervormdegemeentesgraveland.nl; Stalpaertstichting: www.danielstalpaert.nl;
Kerkdienst: elke zondag om
10 uur; Dominee: Geert van
Meijeren; dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl,
035-6560598
Op 4 mei herdachten wij in
stilte de Nederlandse oorlogsslachtoﬀers sinds het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog.
Het is goed om te herdenken.
Maar wat doe je eigenlijk als
je herdenkt? In de bijbel en in
de kerk valt het woord herdenken ook regelmatig. Jezus zegt
bijvoorbeeld bij de maaltijd

Kort nieuws
Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 10.00 uur. De opmaak van
de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc
bestand) opsturen voor maandag 10.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm
per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Horecamanager (32/40 uur)
gezocht bĳ de Avontuurfabriek!
Meer informatie?
www.avontuuurfabriek.nl/vacatures

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!
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

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND GARANTIE
Twingo Limited 5drs
Twingo Dynamique diesel
Kangoo Family 1.6 Privilege
Clio Night & Day 5drs
Clio Estate Intens automatic
Captur Dynamique automatic
Megane Estate tce-115
Megane Estate Dci
Kadjar Intens automatic
Grand Scenic 2.0 Dyn.
Scenic Intens Tce-130
Espace Dynamique 2.0-T
Peugeot 3008 Executive 1.6
Lancia Ypsilon 1.4 Oro

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

06-2017
05-2012
04-2009
07-2014
05-2016
04-2017
11-2012
11-2005
03-2017
04-2005
04-2017
01-2006
11-2012
08-2009

1500 km
118000 km
185000 km
11500 km
46000 km
27000 km
108000 km
117000 km
20000 km
156000 km
8000 km
177000 km
115000 km
85000 km

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10750,5975,7950,11650,16350,22000,10700,5000,28750,3750,29750,8000,10975,4750,-

vlak voor zijn sterven: doe dit
telkens opnieuw om mij te gedenken. En daarom wordt er in
de kerk avondmaal of eucharistie gevierd. Dat avondmaal
vieren, Jezus gedenken, daar
zijn kilometers boeken over
geschreven, maar één ding
is wel duidelijk: gedenken of
herdenken is méér dan herinneren. Avondmaal vieren om
Jezus te gedenken is meer dan
zomaar terugdenken aan hoe
het geweest is, of een stil zijn
met eerbied en dankbaarheid
voor wie hij was. In dat gedenken vormt zich ook een vraag
aan ons. Wat doe jij met wie Jezus is? Gedenken is niet alleen
terugdenken aan toen, of een
respectvol eerbetoon, maar er

vloeit een vraag uit voort. Hoe
ga jij verder in het licht van
wat je gedenkt? Zo is het ook
op 4 mei. We tonen respect, we
denken terug aan al die mensen. We kijken terug en soms
kennen we er de gezichten bij.
Maar in die stilte wordt er als
het ware ook teruggekeken
door allen die zich gegeven
hebben of gevallen zijn in de
oorlog, er vormen zich vragen
aan ons vandaag. Bijvoorbeeld:
Hoe ga jij om met de vrijheid?
Sta jij op voor rechten van
minderheden? Herdenken is
niet vrijblijvend herinneren,
maar vraagt om verantwoordelijkheid.

Viore zet deuren open
voor mantelzorgers
In Nederland zijn er bijna 4 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Vaak combineren
ze dat met een betaalde baan.
De mantelzorgers van mensen
die kanker hebben zijn van onschatbare waarde als het gaat
om zorg, aandacht en ondersteuning. Omdat de zorg zich
vaak richt op een bekende, vinden mantelzorgers hun werk
vaak vanzelfsprekend, maar dat
is het niet.
Veel mantelzorgers doen hun
werk in stilte. We zien hoe ze
zorgen voor hun naaste en weinig of geen contact hebben met
andere mantelzorgers.
Viore zet op donderdagmiddag
speciaal de deuren open voor
mantelzorgers. Op deze middagen kunnen mantelzorgers hun

verhaal kwijt en kunnen ze andere mantelzorgers ontmoeten
en hun ervaringen delen. Voor
vragen kunnen ze bij vrijwilligers van Viore terecht. Mantelzorgers zijn elke donderdagmiddag tussen 13.30 en 15.30
uur van harte welkom in onze
huiskamer. Onze gastvrouwen
en -heren staan klaar om hen te
ontvangen. Ook op andere openingstijden van Viore zijn naasten welkom, maar deze middag
is er speciaal voor hen, om op
verhaal te komen.
Zie voor meer informatie
ook de website:
www.viore.org;
Oostereind 115,
1212 VH Hilversum.
Tel. 035-6853532
info@viore.org

ASV Petanque ’91
onderling toernooi
ANKEVEEN- Nadat de petanque-spelers uit Ankeveen zaterdag 28 april hun oﬃciële
openingstoernooi
speelden
tegen hun boule- genoten uit
Huizen wordt er zaterdag 19
mei het eerste onderlinge toernooi gespeeld.
Dit is ook de dag dat onze nieuwe leden zich volop in de strijd
zullen wagen om toch een topplaats te bemachtigen. Als je
denkt, dat lijkt voor mij ook een
mooie sport, dan nodigen wij je
uit om op de donderdagavon-

den te komen vanaf 19.00 uur.
Natuurlijk ben je aankomende
zaterdag ook uitgenodigd om te
komen kijken en wel op de banen op het ASV- sportterrein.
De aanvang van deze wedstrijden is om 11.00 uur. Petanque
of ook wel in de volksmond jeu
de boule is een zeer laagdrempelige sport die je tot hoge leeftijd kunt beoefenen.
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Kunst

Door: Karin van Hoorn

Zwart-wit
‘s- GRAVELAND - Een leven
lang leren. Die drijfveer zit in
de genen van Johanna Kessler,
fotograaf. Van sieraden maken
op school tot psychoanalytica,
van gezellige vakantiekiekjes
tot maatschappelijk relevante
foto’s. Van een documentair
fotoboek We Love Books, tot
(misschien) een teder, poëtisch
herinneringsboek aan haar
moeder.
Fotograﬁe was altijd al een hobby van Johanna Kessler. “Zit in
de familie. Mijn broer is ook
fotograaf.” (Dolph Kessler).
Haar eerste fototoestel staat
als aandenken in het toilet: een
Kodak-klik, dat ze op haar negende verjaardag kreeg. Daarmee maakte ze veel foto’s. Het
leven leidde haar toen niet naar
de fotoacademie, maar naar de
sociale. Pas na postacademische opleidingen tot, uiteindelijk, psychoanalyticus, pas na
jarenlang gewerkt te hebben
als psychotherapeut/-analyti-

cus, kwam de fotograﬁe weer
in beeld.
Steeds scherper,
steeds duidelijker. En net zoals
ze opnieuw ging studeren om
een betere psychotherapeut
te worden, besloot Johanna in
2014 naar de Fotoacademie in
Amsterdam te gaan om een
betere fotograaf te worden. Het
psychotherapeutische roer ging
om!
“Die academie is behoorlijk
pittig. Je moet voortdurend
antwoord geven op de vraag:
wat wil je eigenlijk laten zien.
Het gaat niet alleen om mooie
plaatjes. Je moet echt iets te vertellen hebben.”
Haar onlangs verschenen boek,
We Love Books, is een caleidoscoop van boekenliefhebbers. Een boekenliefhebber,
zegt internet, is iemand die veel
van lezen en/of verzamelen van
boeken houdt. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen
dat het papieren boek steeds
minder vaak ter hand genomen
wordt, dat mensen steeds min-

der lezen, dat de boekenkast
steeds meer de woonkamer uitgejaagd word, kortom, Johanna Kessler heeft met We Love
Books een tijdsbeeld neergezet.
En dat is precies wat er de Fotoacademie vraagt: wat wil je
vertellen?
“Dit jaar moet ik een afstudeerrichting kiezen”, zegt ze. “Zal ik
documentaire fotograﬁe maken, dus de fotograﬁe dienstbaar maken aan maatschappelijk interessante onderwerpen?
Of zal ik kiezen voor de zogenaamde autonome fotograﬁe,
met een impliciet persoonlijk
verhaal, voor de kunstzinnige
fotograﬁe?”
Foto’s moeder
Ze staat op, en komt terug met
een fotomap. Ze toont een ontroerende foto van een oude
vrouw, in een rolstoel, die gedoucht wordt. Zwart-wit. “Dit
is mijn moeder. Mijn moeder is
94 jaar geworden. Ik heb foto’s
van haar gemaakt in de laatste
weken van haar leven. Na haar
overlijden ben ik haar kleding
gaan fotograferen.” Haar kle-

ding? “Ja. Mijn moeder is in
1918 geboren. Ze heeft de crisis in de dertiger jaren meegemaakt, de oorlog, ze heeft bittere armoede gekend. Misschien
heeft dat haar heel zuinig gemaakt, zuinig, maar ze wel met
oog voor kwaliteit. Voor haar
was goedkoop, duurkoop.” Er
komt een foto tevoorschijn
van een wollen rok, uit Noorwegen. “Die rok heeft ze vijftig
jaar gedragen!”. Ze laat ragﬁjne,
zwartwit foto’s zien van nachthemden van moeder, aan een

Spotlight presenteert ‘Ja Zuster Nee Zuster’
Muziektheater Spotlight is een
professioneel werkend amateurgezelschap dat uit alle spelers het beste probeert te halen
op het gebied van zang, dans
en toneel. Dit seizoen is er keihard gerepeteerd aan de musical Ja Zuster Nee Zuster.
Ja Zuster, Nee Zuster is een
musical naar de gelijknamige,
misschien wel beroemdste Nederlandse televisieserie uit de
jaren ’60, geschreven door Annie M.G. Schmidt en gecomponeerd door Harry Bannink.
Spotlight neemt u mee naar
het rusthuis van zuster Klivia
in de Primulastraat, waar het
er nogal rumoerig en chaotisch
aan toe gaat. Types van allerlei

11

pluimage zijn daar van harte
welkom en de zuster biedt hen
een warm en gezellig onderdak.
Regisseur Pauline van Eijk laat
u de sfeer proeven van een ouderwets avondje theater in jaren vijftig stijl, toen geluk nog
heel gewoon was. De muzikale
leiding is in handen van Jeroen
J. Vermeulen.
Kaartverkoop
Met een cast van twintig personen en een achtkoppige live
band wordt deze voorstelling
wederom in de grote zaal van
SPANT! in Bussum neergezet.
Draagt u Spotlight een warm
hart toe? U kunt deze jonge
vereniging niet beter steunen
dan op 9 juni aanwezig te zijn.

Kort nieuws
Bent u verhinderd en wilt u
de vereniging wel volgen: Like
ons dan op Facebook of wordt
donateur:info@muziektheaterspotlight.nl.

Zaterdagavond 9 juni in
SPANT! aanvang 20.15 uur.
Kaarten reserveren: https://
www.spant.org/ja-zuster-neezuster. Meer info: https://www.
muziektheaterspotlight.nl

Maak kennis met Dunstan Babytaal
REGIO- Krijg je bijna een baby
of heb je net een baby gekregen? Maak dan kennis met
Dunstan Babytaal. Speciaal
voor (aanstaande) ouders biedt
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek de workshop Dunstan
Babytaal op zaterdag 2 juni.

krampjes, een boertje en onvrede aan de huid. Als je als ouder
deze verschillen herkent, kun
je makkelijker inspelen op wat
je kind nodig heeft. Zo voelt je
kind zich veilig en begrepen,
wat belangrijk is voor een goede start.

De Australische Priscilla Dunstan ontdekte dat wereldwijd
alle baby’s dezelfde reﬂexgeluiden maken als zij huilen. Tot
de leeftijd van 4 maanden huilen zij op dezelfde manier bij
honger, vermoeidheid, darm-

Herken de huiltjes
De workshop Dunstan Babytaal duurt 1,5 uur en helpt
je om de verschillende huiltjes
van het kind te leren kennen.
We raden zowel vaders als
moeders aan om de workshop

knaapje. Transparant tegen
een muur. “ Sommige kledingstukken heb ik in een vennetje
gelegd, in een donker bos, met
de weerspiegeling van licht en
bomen in het water.” Foto’s van
een vergrootglas, een zilveren
schaartje. “Ja, dit zijn voorwerpen die mijn moeder gebruikte.”En dan ineens foto’s in kleur:
“Alle bandjes en garens die ze
nodig had. Ze repareerde immers eindeloos al haar kleren!”
Wat zal ze kiezen: de documentaire kant, of de kant van
de kunstzinnige fotograﬁe.
Waarom zou het niet allebei
kunnen? Haar boek ‘We Love
Books’ is prachtig en interessant. De foto’s van haar moeder
en diens kleding maken je stil
en ontroerd. Nu te zien in haar
eigen expositieruimte, Oude
Meentweg 4, achter Beeldentuin De Zanderij. Fietsenstalling aanwezig, buiten het hek.
Autoparkeerplaats iets verderop.

te volgen. Dan kun je
samen toepassen wat
je hebt geleerd. Neem
ook gerust je baby mee,
er is een voedingsruimte beschikbaar.
De workshop kost €
10,- per ouder(paar)
en vindt plaats op zaterdag 2 juni in Blaricum (Tydemanplein 5)
van 10.00 tot 11.30 uur.
Aanmelden kan door
een mail te sturen naar
cursussen@jggv

Kom gezellig bridgen op donderdagavond om 19.30 uur bij
Bridgeclub Wijdemeren; locatie
Veenstaete, K’hoef. Inl.: 0356561131 of www.bcwijdemeren.nl
Verzorgingshuis Amaris De
Kuijer heeft een uitgebreid aanbod activiteiten en voorzieningen, waar u ook als wijkbewoner gebruik van kunt maken.
Denkt u bv. aan de thuiszorg
van Amaris of onze maaltijdenservice. Meer info: www.amaris.nl/dekuijer of 085-0214040.
Bridgeclub Nederhorst. Wilt u
leren bridgen? Informeer vrijblijvend. Ook nieuwe gevorderde leden zijn welkom bij
onze bridgeavonden op donderdag in De Bergplaats. Info:
0634106030 of bridgeclubnederhorst@live.nl
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TE KOOP

Madelijn
Culinaire surprise
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.

VRIJSTAANDE WONING MET PRACHTIG
UITZICHT OP DE HORSTERMEERPOLDER
Zeer geschikt voor aan huis gebonden beroepen.
Kenmerken: In goede staat van onderhoud. Heel veel privacy.
Tuin/terras aan zuidzijde. Kantoor/atelierruimte 80m2 met aparte
ingang/toilet. Garage van ca 30 m2 met overheaddeur.
Paardenstal met rijbak (30 x 15 m) en weidegang
Woningopp. 170 m2 + vliering 60 m2 (beperkte hoogte)
Totaal perceel opp. 10.000 m2
Indeling woning begane grond: 2 woonkamers en keuken
en grote bijkeuken met aanrecht
Verdieping: 1 ruime slaapkamer met balkon en
3 kleine slaapkamers en badkamer.
Adres: Middenweg 74-A Nederhorst den Berg Info: 06-46 39 66 55

Receptie-/horecamedewerk(st)er

In Frankrijk klinkt alles lekker. Ook hele gewone simpele gerechten. Neem Oeufs durs au mayonnaise, Salade Niçoise of Croque Monsieur.
Dat bekt toch beter dan hard gekookte eieren
met saus, sla met blik-tonijn of tosti-ham-kaas,
toch? En dan smaakt het toch gewoon ook beter, niet? Soms bestellen we iets wat heel lekker
over de tong rolt maar waarvan we niet precies
weten wat het is. Want wij houden wel van een
culinaire surprise. Soms valt het mee en soms
valt het tegen zoals alles in dit leven.
Wij lusten alles. Ook dingen waarvan anderen
gruwelen. Zoals oesters, pens, andijviestamppot
en spruiten. Maar onze Jagger spant de kroon.
Die eet dingen waar zelfs wij van rillen. Paarden- en vossenpoep, naaktslakken waar gras

aangeplakt zit, platgereden
gevogelte
en rauwe eieren met
schaal en al. Ze slobbert achteloos vijverwater
met kikkerdril naar binnen. En de pad waar
Marc per ongeluk met de grasmaaier overheen
reed (ze was sneller dan Marc).
Stel, u zit op een Frans terras in de zon, u heeft
grote trek en vraagt om het, door de chef aanbevolen, uitgebreide menu dégustation: ‘ -Duo
d’excréments du cheval et renard - Esgargots
nus aux herbes jardinières - Volaille couri à plat
- Oeufs crus en coquille - Bouillon d’étang au
grive de grenouille en Purée de crapaud’. Klinkt
goed, zo’n culinaire surprise, denkt u. Gezellig
een wijnarrangementje erbij. Ja, u houdt wel
van wat avontuur. Na aﬂoop komt de chef nog
even bij u aan tafel om te vragen of alles naar
wens is geweest. Ze loopt u vrolijk tegemoet
en springt kwispelend tegen uw tafel. U kijkt
verbaasd als ze brutaal uw bord af likt. Ach ja,
denkt u, zo gaat dat in het leven, soms valt het
mee en soms valt het tegen.
Madelijn de With
madelijn.wiewatwaar@gmail.com
Volg mij op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels.

(32 uur) gezocht bĳ de Avontuurfabriek!

Eric Dubelaar LDVdamkampioen

Meer informatie?
www.avontuuurfabriek.nl/vacatures

De strijd om het LDV damkampioenschap seizoen 17/18 is
beslist. Eric Dubelaar werd na
40 jaar eindelijk clubkampioen!

Zomerbloeiers

In mei ook elke zondag open
(uitgezonderd 20 mei)
‘s-Gravelandseweg 13, 1381 HH Weesp T 0294 412 636

Voor aanvang van de laatste
partij stond titelverdediger Ben
van der Linden (Nederhorst)
met één punt voorsprong op
zijn naaste belagers Arie Roos
(Breukelen) en Eric Dubelaar
(Utrecht) er het beste voor. Op

dat moment was zevenvoudig
kampioen Frits Aalberts (Nederhorst) door eerdere minder
goede uitslagen al uitgeschakeld. In deze laatste partij kwam
het goed uit dat Ben tegen nr. 2
Arie aan moest treden. Aanvankelijk leek het die avond goed
te gaan voor Ben en leek winst
en opnieuw het kampioenschap
binnenhalen een kwestie van
tijd. Maar zoals altijd bij het
dammen, het moet wel allemaal
kloppen. Uiteindelijk werd het
remise tussen deze twee. Toen
waren alle ogen gericht op het
dambord van Eric en Bart Jagt
(Loenen). Hier leek het ook op
remise af te gaan, maar door
goed en subtiel spel van Eric
kwam hij steeds meer in het
voordeel. Daarbij kwamen enkele kleine positionele missers
van Bart en Eric greep zijn kans.
Zo won Eric deze belangrijkste
partij van zijn leven en werd hij
na ruim veertig jaar lidmaatschap: LDV damkampioen. Hij
werd dan ook door iedereen van
harte gefeliciteerd.
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Door: Herman Stuijver

Turnclub AGV zoekt nieuwe trainer

Wie volgt Elly en Monique op?
NEDERHORST DEN BERG- Nog
een paar sportieve middagen
met de kinderen in sporthal De
Blijk en dan stoppen de trainsters Elly de Greef en Monique
Ambagtsheer. “Het is hoog tijd
voor de jongere garde” meent
Elly.
Samen met Monique verzorgt
Elly al heel lang de trainingen
voor de turnvereniging AGV
te Nederhorst den Berg die dit
jaar 50 jaar bestaat. “We willen
niet dramatiseren, maar het
zou toch vreselijk zijn als er
geen opvolger komt. En dat in
het jaar dat we het gouden jubileum vieren” meent Elly. Die
al 50 jaar actief is in de turnwereld. Als 4-jarig meisje begon ze bij DOS Vreeland, haar
geboorteplaats. Ze heeft de
balk, de mat en de brug nooit
meer losgelaten. Na Vreeland
vervolgens in Muiderberg en

Oudewater. Toen ze zich 33 jaar
geleden in Kortenhoef vestigde
sloot ze direct aan bij de lokale turnclubs als gediplomeerd
trainster. Naast de AGV heeft
Elly nog een paar beweegclubs.
Stilzitten is niet haar ding. “Ik
vind het heerlijk om te doen,
met al die kinderen lekker bewegen. Maar ik ben nu op een
leeftijd dat jongere mensen met
nieuwe ideeën het over moeten
nemen.” Monique is al 16 jaar
behulpzaam om Elly te assisteren. “Het is een hele uitdaging
om zo’n 45 kinderen tussen 3
en 12 jaar verantwoord bezig
te houden. Wij voelen elkaar
heel goed aan. Nu zij stopt, wil
ik ook niet verder. Ik ben geen
persoon om het alleen te doen.
Daar ben ik te onzeker voor.”
Netheid
Elly en Monique doen ook
vaak met hun meiden en jon-

gens mee aan wedstrijden in de
wijde omgeving. Dan blijkt dat
de AGV- turners meestal met
een of meerdere prijzen thuiskomen. Elly: “Wij trainen heel
serieus en we letten erg goed op
hoe de kinderen hun oefening
uitvoeren. Bij een koprol hoort
ook een nette afronding, benen
naast elkaar, een goede houding na aﬂoop en een keurige
aankleding. Dat spreekt aan.”
Monique vindt het mooiste
moment als een angstig kind
uiteindelijk toch een salto kan
maken. “Daar kan ik intens van
genieten. Dat het je toch is gelukt, die blijdschap, trots zijn op
jezelf. ” In De Blijk geen ‘Chinese toestanden’ met kinderen
die door keiharde slavendrijvers gedwongen worden zich
als een elastiek uit te rekken.
Integendeel. “Steeds laag beginnen, vooral goed met je handen
helpen, herhalen en goed com-

municeren. Daar kun je veel
mee bereiken” propageren de
trainsters. Die er wel op prijs
stellen dat de ouders op afstand
blijven, dat leidt niet af.
“Turnen is juist in deze tijd, met
al die kinderen die binnenshuis
met hun mobieltje bezig zijn,
een laagdrempelige manier om
te bewegen. Je kunt al vanaf 3
jaar beginnen. Goed voor je
coördinatie, je motoriek en het
is leuk om samen iets te bereiken” is Elly’s pleidooi voor de
gymclub. Naast het sportieve

Voetballen in ’s-Graveland

Slotoffensief brengt niet het verdiende punt
‘s-Graveland startte minder
gretig dan Fortius en de snelle
0-2 achterstand liep het in het
verdere verloop van de wedstrijd niet meer in. Het wist tot
twee keer toe de marge wel tot
een te verkleinen via doelpunten van Wout Romeijn (1-2) en
Ramon Bouwman (2-3), maar
ondanks het slotoﬀensief bleef
het daarbij.
Senioren
Het 2e verkleinde de titelkansen van tegenstander Wasmeer.
De Hilversummers kwamen
vlak voor tijd op 1-1. Namens

‘s-Graveland had Awet de score geopend met een schot van
20 meter in de kruising. Het
3e verloor met 2-5 van Baarn
en het 4e geﬂatteerd met 6-1
bij Olympia ‘25. De 35+ subtoppers van ‘s-Graveland en
Maarssen hielden elkaar op 3-3.
Op zaterdag verloor Za2 met
6-1 bij Loosdrecht.
Toernooien jeugdteams
Komend weekend nemen
verschillende teams deel aan
(inter)nationale
toernooien
in binnen- en buitenland. Zo
gaan JO13-1 en JO15-2 vier

dagen naar Lommel. JO15-1 en
MO15-1 blijven in Nederland
om in Arnhem deel te nemen
aan een meerdaags toernooi.
SVS Cup35+
Voor de 35+ers zijn er nog twee
speelronden te gaan. Op vrijdag
1 juni vindt speelronde 4 plaats
en de laatste speelronde is op
zaterdag 30 juni. Na die speelronde wordt de eerste editie
afgesloten met een barbecue
voor deelnemers en partners.
Dan weten we ook wie zich de
eerste winnaar mag noemen.

Programma
Het eerste elftal speelt de laatste
competitiewedstrijd al weer en
het moet winnen om meer kans
te houden op het het ontlopen
van de nacompetitie. Daarvoor
moet het in goede vorm stekende GeuzenMiddenmeer verslaan in Amsterdam. Kijk voor
de overige wedstrijden tijdens
het pinksterweekend op https://www.svsgraveland.nl/430/
programma/.
Informatie over de S.V. ’s-Graveland: www.svsgraveland.nl /
facebook.com / @svsgraveland
/ info@svsgraveland.nl

Voetballen in Nederhorst

Nederlaag in laatste thuiswedstrijd
Nederhorst heeft in zijn laatste
thuiswedstrijd van het seizoen
een 4-3 nederlaag geleden tegen MSV’19 uit Montfoort. De
uitslag deed geen recht aan
de veldverhouding, want zeker
voor de pauze was Nederhorst
de betere ploeg.
Nederhorst kwam al na 6 minuten op voorsprong toen Jesse
van Huisstede afrondde na een
fraai opgezette aanval via Thomas Grolleman. Drie minuten
voor rust bracht slordig balverlies de gelijkmaker, maar het
was Jesse die op slag van rust

voor de 2-1 ruststand zorgde.
Gelijk na rust werd het alweer
gelijk. Pepijn Schols veroorzaakte een strafschop. Luuk van
Huisstede voor de voorsprong:
3-2. Binnen vijf minuten stond
het alweer gelijk. En 10 minuten voor tijd kopte een aanvaller uit een corner de winnende
treﬀer voor de gasten binnen.
Senioren
Nederhorst-2 verloor met 2-1
opnieuw van Wasmeer en kan
zodoende de kleine kans op de
titel vergeten. Het derde wist
zelf niet te scoren daar waar

Ouderkerk met twee treﬀers dit
wel deed en Nederhorst-4 verloor nipt met 3- van NVC 3.
Kampioenschap uitstellen
Door met 1-1 gelijk te spelen bij
Swift in Amsterdam is de JO-13
nog geen kampioen. Gezien de
stand kan het niet meer mis
gaan. Nu in de thuiswedstrijd
op 26 mei tegen Hertha. De
JO13-2 won in een spannend
duel met 4-3 van FC Weesp. De
meiden O17 won met overtuigende cijfers van Loosdrecht
O17-1 met 7-3.

VVN Multinal Voetbal Event
Even een klein tipje van de
sluier oplichten m.b.t. ons
programma op 22 en 23 juni
a.s. De openingsact tijdens de
feestavond op vrijdag 22 juni
wordt een oer-Hollandse happening, want wij hebben Coby
van Dam (de Jordanese nachtgaal) weten te contracteren. Het
is haar wel toevertrouwd om
ervoor te zorgen dat de stemming er gelijk goed in zit.
Voor meer info
www.vvnederhorst.org
of facebook

element is het sociale gebeuren een belangrijk onderdeel
bij AGV. “We proberen vaak
iets leuks te bedenken bij Sinterklaas en andere momenten.
Het gaat ook om de lol” zegt
Monique.
Afscheid
Op 23 mei zijn de onderlinge
wedstrijden tussen 13.15 en
16.00 uur. Op 30 juni doet AGV
mee aan de recreatiewedstrijden in sporthal De Fuik te Kortenhoef. Op woensdag 27 juni
kunt u 16.00 uur in Sportcafé
De Blijk uur afscheid nemen
van Elly de Greef en Monique
Ambagtsheer. Die nog eens een
hartstochtelijke oproep doen
voor een nieuwe trainer.
Nieuws van
Club 4711
Uitslag maandtoernooi koppelklaverjassen
Zaterdag 12 mei
(bovenste 4 plaatsen, 20 deelnemers): 1. Mw. G. Scheepmaker &
Mw. T. Snel (5427 pt.), 2. Mw. S.
van Greuningen & Mw. E. Worp
(5196 pt.), 3. Dhr. C. Jacobs &
Dhr. M. Zieleman (4894 pt.), 4.
Mw. B. Clements & Mw. B. Vernooij (4588 pt.). Eerstvolgende
maandtoernooi koppelklaverjassen: zaterdag 9 juni 2018
(16.00 uur)
Uitslag + stand lente-toernooi
biljarten. Maandag 7 mei: W.
Clements (6 pt.), Mw. D. Giavarra (4 pt.), M. Zieleman (3 pt.), J.
van Greuningen (2 pt.), B. Worp
(0 pt.). Stand aan kop: M. Zieleman 6-23, W. Clements 6-22,
Mw. D. Giavarra 6-22
Programma
Vrijdag 18 mei van 16.30 tot
18.00 uur: biljartlessen (voor
aanmelden: 06.20.40.80.58),
zaterdag 19 mei 16.00 uur: lente-toernooi biljarten
Openingstijden + contactgegevens. Vrijdag en zaterdag van
15.00 tot 20.30 uur (ook voor
niet-leden). Overmeerseweg 5a
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

14

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  mei 

Sport

Door: Mark Hilberts

A&S sprinttriathlon vol
NEDERHORST DEN BERG- Binnen een maand na de opening
van de inschrijving werd de
deelnemerslimiet al bereikt
van de 32e editie plaats van de
A&S Sprinttriathlon in Nederhorst den Berg. Het populaire
Bergse sportevenement is onderdeel van het Zomerspektakel. Op zondag 17 juni a.s. zullen verdeeld over twee series
in totaal 310 tri-atleten aan de
start verschijnen (210 heren en
100 dames).
Wedstrijdsecretaris Els Meijers
laat weten verheugd te zijn over
de samenstelling van het deelnemersveld. “We hebben toppers aan de start, maar zijn ook
in de breedte weer uitstekend
vertegenwoordigd”, meldt Els

trots. Op de startlijst prijken o.a.
de namen van de gebroeders
Jacobs uit Weesp. Opvallend is
de afwezigheid van de winnaar
in 2017, Steﬀ Overmars uit Hilversum. Bij de vrouwen zal er
weer een spannende tweestrijd
verwacht worden tussen de
Weesper tri-atletes, Paula van
der Pouw-Kuiper en Deborah
Schouten. De zusjes Lobke en
Fenna de Hollander willen het
de Weesper favorieten knap
lastig maken. Tot een onderlinge tweestrijd van de zussen om
de winst van het Bergse klassement zal het niet komen door
de verhuizing van Lobke naar
Naarden. Bij de heren wordt er
een spannende strijd verwacht
tussen Gijs Bergman en Rick
Smits. De kersverse Weesper,

Tim Kuiper, zal er alles aan
doen om in zijn voormalige
woonplaats een topklassering
te realiseren.
21 Bergers
De Bergse triathlon heeft net
als de editie in 2017 een internationaal tintje door de deelname van Peter Dorland uit
het Vlaamse de Haan. Ook
staat er een recordaantal van
21 Bergers aan de start van de
duursport driekamp. Vader
Marc Aubel neemt samen deel
met zijn twee kinderen. Het
oud- CDA-kamerlid Maarten
Haverkamp maakt zijn debuut
op de sprintafstand. Opvallend
is ook de deelname van de zanger Rick van der Kroon.
De A&S sprinttriathlon is een

Gijs Bergman in actie
sportevenement voor jong en
oud. Op de startlijst van de
A&S sprinttriathlon is de deelname van de 77-jarige Roelof
de Rooy uit Hilversum inmiddels vaste prik. De jongste
deelnemers in het gezelschap
zijn de 16 en 17-jarige Robin
Dreyling en Anna Morsink.
Dreyling maakte vorig seizoen
indruk door een snelle tijd op

de sprinttriathlon op de klokken te zetten (1.01 uur). Suzanne Renkema uit Kortenhoef zal
opnieuw met haar collectief
Zorg voor Bewegen de sportieve uitdaging in Nederhorst den
Berg aangaan. Voor het teamklassement hebben zich tien
teams ingeschreven waaronder
het Bergse team Best Power.

Zes duo-jockeys bij Grasbaankoersen
HILVERSUM- Aan de rand van
Wijdemeren wordt u op de
Melkmeent a.s. vrijdag vanaf
15.30 uur getrakteerd op Grasbaankoersen in Amerikaanse
stijl. Een van die wedstrijden is
de duo-sulky race.
Spectaculair, omdat naast de
ervaren jockey een vrijwilliger
plaats neemt die het aandurft
om met hoge snelheid achter
de kont van het paard te zitten.
Met slechts één touwtje om de
balans in de voort hobbelende
karretjes te behouden. Naast
Sander de Leeuw zijn er maar
liefst vijf vrouwen die de uitdaging aangaan. Sander kent vrijwel iedereen van zijn activiteiten in het verenigingsleven van

SV ’s-Graveland en het Oranjecomité. Maar ook Ingrid van
Rijn, Tamara Baardman, Alexis
Oostrom, Petra Mulder en Reza
Steenvoorden zullen meedoen
aan de race.
Hét Paardensportevenement
Deze tiende editie wordt nog
ﬂitsender dan voorheen. Het
wordt een hopelijk zonnige
middag voor het hele gezin. Op
de prachtig gelegen grasbaan
aan de Melkmeent van Harm
en Maartje Jansen worden elf
draverijen gereden waaronder
een duo- koers en een Monté koers (monté is gewoon op
het zadel). Een van de koersen
zal speciaal voor een goed doel
worden verreden. De opbrengst

zal dit jaar worden besteed aan
het goede doel Alpe d’HuZes
(KWFkankerbestrijding).
Een tweede steunproject is het
donatieprogramma Kinderen
en Paarden van de Lakota Indianen. En natuurlijk kunnen
de bezoekers genieten van een
Amerikaans hotdog of hamburger en een drankje bij een
van de vele horecapunten.
Daarnaast een rodeo-western
show van The Future Guys en
een line dance-demonstratie
van Barbara’s Dansers.
De koersen zijn professioneel
en onder de verantwoordelijkheid van het NDR (de Nederlandse Draf en Rensport). Een
gokje wagen op een favoriet

of een outsider is
ook een bijzondere ervaring, al
vanaf 1 euro. Voor
de kinderen zijn
er bijzondere activiteiten
zoals
het ponyrijden en
het springkussen.
Dit
evenement
is inmiddels uitgegroeid tot ‘Het
Paardensportevenement van Hilversum e.o.’ en is mede tot stand
gekomen met medewerking
van Stadsfonds Hilversum.

Winnares duo-sulky 2017 Tanja
Rademakers naast Rob de Vlieger op Chubby Bobber

Kijk voor meer informatie op:
www.grasbaanhilversum.nl
Toegangsprijs €8; kinderen tot

12 j. gratis mits onder begeleiding; programmablad en parkeren gratis.

lifestyle- en tuininspiratiebeurs
in theaterkerk De Dillewijn in Ankeveen

26 en 27 mei van 11.00-17.00 uur
Deelnemers aan deze beurs: Hovenier Leurs, Dingeman Goossen, Leen Steen, Koster tuinmaterialen, Tweewielers Sil Smit,
Gert Jan Smits, Bangarage Volvo, Restaurant ‘t Swaentje, Hetledje.nl, Een band met wijn, Leurs interieurbouw, het Zinkatelier
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Door: Herman Stuijver

De Feesttent drie avonden op z’n kop
‘s- GRAVELAND- Iemand twitterde ‘Les 1 qua inburgering in
’t dorp: je gaat gewoon altijd
naar de SFG- feesttent, ongeacht welke artiesten er komen’.
Een hartenkreet die aangeeft
waar het om gaat, in de tent is
het een jaarlijks feest van verbroedering. Jong en oud treffen elkaar op de dreunen en de
drank.
Donderdag, op de Tribute
Night traden twee bands op
met muziek om naar te luisteren. Geen grote namen, maar
zeer de moeite waard. De D3D
Jamband en Morgan streelden
de oren met lekkere swing.
Een stampvolle tent ging op
vrijdagavond uit z’n dak bij
feestmuziek, rapper Brace en
de vader der dj’s Paul Elstak.
Van hoog en hard niveau voor
een wat jonger publiek. Het
hoogtepunt blijft echter altijd
de zaterdagavond. Strak georganiseerd door SFG met goede
beveiliging, snelle barservice,
vlotte afwisseling in optredens
en een entree tegen lage prijzen.
Althans vergeleken met andere
muziekmanifestaties.
The Originals
The Originals waren voor de
3e keer aanwezig op de zater-

dagavond. En ze zouden eigenlijk geboekt mogen worden
tot 2022. Want het zijn echte
smaakmakers die een volle tent
urenlang entertainen met een
gelikte show. Een unieke coverband die alles speelt op verzoek.
De vijf ras muzikanten in roze
pakken hebben meer dan 5000
liedjes direct paraat wanneer
het publiek hier live om vraagt.
Van Guus Meeuwis tot Ramstein, snel improviserend rammen ze de ene hit na de andere
eruit. Een topact die niet voor
niets op 16 mei bij de Europa
League ﬁnale in Lyon speelt.
Tussendoor mochten Mick
Harren en Frans Duijts voor
een half uur het podium betreden. Mick Harren is een rasechte Amsterdammer met een
vrolijk repertoire van Engelsen Nederlandstalige muziek.
Het lukte hem de tent lekker los
te maken. Maar de klasse van
volkszanger Frans Duijts was
net iets meer.
Frans Duijts
Als Frans Duijts om klokslag
24.00 uur het podium betreedt,
stormen de fans naar voren. De
kleine man die inderdaad veel
weg heeft van wijlen André
Hazes begon ooit als diens imitator. Nu heeft de inwoner van

Wijdemeren in beeld

Tiel een geheel eigen repertoire
opgebouwd. Natuurlijk brult
iedereen mee met ‘Jij denkt
maar dat je alles mag van mij’
uit, zijn grote hit. Maar ook
‘Lieveling’ slaat in als een bom.
Dat hij Hazes trouw is gebleven, merk je direct als hij vol
passie de smartlap ‘Zij gelooft
in mij’ kweelt. De hele feesttent, een paar duizend man,
doet mee. Op die manier is hij
een echte representant van het
Nederlandstalige lied. Duijts
krijgt binnen de kortste keren

iedereen mee, met zwaaien,
vijf vingers opsteken, meezingen, een podiumbeest die met
een enorme energie zijn werk
doet. Het is al zijn derde optreden op deze zaterdag. Er komt
een polonaise op gang, waarin
naast lokale politici ook vitale 65-plussers aansluiten. De
tent deint heen en weer. Zelfs
een contigent Bergers van de
IJsclub vindt het gezellig in ‘sGraveland. Grappig is het duet
dat hij met een van zijn ‘Echte Vrienden’ Django Wagner

De Schuimparty sloeg aan. Dansen en dollen op de klanken
van Gio&Rox in het natte sop van de SFG- feesttent
(met dank aan de sponsors, o.a. Jumbo).

Frans Duijts voor een volle tent
(foto: Tom Cornelissen)
zingt. De onzichtbare Wagner
doet mee aan de lofzang op
Ons Café. Na 33 minuten stapt
Duijts op, hij is moe en bezweet
en gaat terug naar de Betuwe.
The Originals hebben nog pit,
die gaan nog een uurtje door.
Volgend jaar hopelijk weer
SFG- feesten, met frisse impulsen als de Ouderenochtend en
de Schuimparty, maar bovenal
die tweede zaterdagavond in
mei. Die blijft staan als dé ontmoeting aan het Noordereind.

Later verschijnen
Weekblad Wijdemeren
zal i.v.m. Pinksteren
verschijnen op
donderdag 24 mei!
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