
NEDERHORST DEN BERG- De Super Sunday van voetbalclub 
VV Nederhorst werd vooraf gegaan door een Super Saturday. 
In ieder geval voor de meiden en jongens van de 13-1 jeugd. 
Die werden met een 6-1 overwinning kampioen. 
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Ouders, opa’s, oma’s en ande-
re belangstellenden leken op 
zaterdagochtend nerveuzer 
onder de hete zon op sport-
park Meerzicht dan het elf-
tal van Hans, Luuk, Jesse van 
Huisstede en Peter Wenneker. 
Weliswaar was er nog een 
theoretische kans dat runner 
up RKAVIC de geelroodwit-
ten zou inhalen voor de eer-
ste plaats, maar de 13-1 liet er 
geen twijfel over bestaan. Ze 
liepen voor rust al uit naar een 
5-0 voorsprong op Hertha uit 
Vinkeveen. Isa Ledder scoorde 
in het eerste halfuur al twee 
keer en daarmee is direct de 
kracht van dit team aangege-
ven. Het is een eenheid waar-
in de drie meiden, Isa Ledder, 
Rosalie Lam en Daimy Dijk-
stra, een onmisbare schakel 
vormen in de opstelling. Met 

8x winst en twee gelijke spelen 
is het elft al de terechte kampi-
oen. Ook verdedigend zit het 
goed in elkaar. Daar staat de 
lange Edward Visser als een 
rots in de branding om de het 
aantal tegendoelpunten zo laag 
mogelijk te houden, slechts 8. 
De clean sheet waar papa Hans 
zo op hamert, werkt blijkbaar. 
Toen scheidsrechter John We-
wer het verlossende laatste 
fl uitsignaal blies, kwam de ont-
lading. Gejuich, gejoel, vuur-
werk, babychampagne, slin-
gers en een spandoek met alle 
namen, de vreugde kende geen 
grenzen. Terwijl het roodgele 
clublied uit de speakers schal-
de, vierden de meiden en jon-
gens het kampioensfeest. 

Super Sunday
Op zondag speelden het twee-

de, derde en vierde seniorenelf-
tal een thuiswedstrijd. En het 
eerste elft al had een vriend-
schappelijke dorpsderby tegen 

SV ’s-Graveland. Tegelijkertijd 
was dat een afscheidswed-
strijd van topscorer Jesse van 
Huisstede (80 doelpunten in 

2 seizoenen) en trainer Jouri 
de Bruin. Gevolgd door een 
zomerparty met DJ Ramos en 
zanger Jordy Heer. 

Super Saturday en
Sunday VV Nederhorst

A.s. zondag kunt u vanaf 12.30 
uur genieten van alweer de 30 
editie van de Rabobank Drie 
Dorpenloop. Dit evenement 
wordt jaarlijks door velen hon-
derden enthousiaste lopers 
bezocht en betiteld als een 
van de gezelligste en best ge-
organiseerde loopevenemen-
ten in de regio.

De Drie Dorpenloop onder-
scheidt zich door de ruime 
kleed/doucheaccommodaties, 
medische verzorging, moge-
lijkheid voor sportmassage en 
voor iedere deelnemer is er al-
tijd een herinnering en onder-
weg een blaaskapel die voor de 
vrolijke noot zorgt. 

Voor elke loper is er een ge-
schikte afstand.  Voor de kin-
deren tot en met 12 jaar is er 
de BandenMaat Kidsrun over 
1500 meter, start om 12.30 uur. 
De school met het hoogste per-
centage hardlopers krijgt als 
prijs een omroepinstallatie. Zo 
belangrijk vindt de organisatie 
het bewegen van de kinderen. 
Om 13.00 uur vertrekken de 
andere lopers voor hun presta-
tieloop over 4, 7, 12 of 21 km. 
Naast de hardloopafstanden is 
er ook de mogelijkheid om te 
wandelen door een prachtig 
bosrijke omgeving. Voor men-
sen die graag onze mooie om-
geving willen beleven, maar 
niet meer in staat zijn om dit 

hardlopend te doen zijn er een 
tweetal tochten uitgezet (15 en 
20 kilometer). Voor de tijdre-
gistratie zal dit jaar voor het 
eerst gebruik worden gemaakt 
van Ipico chipsysteem. Kort-
om, gemak dient de mens en 
dat zullen de deelnemers op de 
dag zelf ook ervaren. Want de 
Drie Dorpenloop is geen mas-
saal evenement, maar een loop 
door schitterend natuurgebied 
met een persoonlijk karakter 
en dat blijft  de enthousiaste 
organisatie met ruim 100 vrij-
willigers ook nastreven. 

Zie ook: 
www.driedorpenloop.nl 
(+ Facebook en Twitter). 

Zondag 30e Drie Dorpenloop 

Super Saturday en
Sunday VV Nederhorst

Foto: Set Fotografi e
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 3 juni:  09.30 uur: w&cv.
 W. Balk; W.v.liturgie,
◗ St. Martinus 
 Do. 31 mei:  09.30 uur: w&cv.
 W. Balk,
 Vr. 1 juni:  09.30 uur: w&cv.
 W. Balk. 
 Za. 2 juni:  19.00 uur: w&cv;
 W. Balk.
 Do. 24 mei:  09.30 uur: w&cv;
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 

 Zo. 3 juni:  09.30 uur: w&cv;
 B. van Wilgenburg, Maria Martinus.

Verzorgingshuizen 
◗ Veenstaete 
 Vr. 1 juni:  15.00 uur: w&cv;
 W. Balk.
◗ De Kuijer 
 Wo. 6 juni:  11.00 uur: e&cv; 
 W. Balk.

 PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 3juni: 10.00 uur: 

 Ds. E.J. van Katwijk.
 19.00 uur: Taizédienst
◗ De Graankorrel   
 Zo. 3 juni: 10.00 uur:  
 geen opgave ontvangen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 3 juni:  10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 3 juni: 09.30 uur:  
 Dr. J. Berkhout
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 3 juni: geen dienst.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 3 juni: 10.00 uur:  
 Br. N. Groot.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 3 juni:  12.00 uur: 
 Ds. Klaas de Vries.

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
26/05- 17/06 11.00 u. Expositie Janus de Winter Oude School, Kortenhoef
wo. 30 mei 14.00 u. Rollator APK De Dobber, Kortenhoef
do. 31 mei 20.00 u. Gemeenteraad De Rading 1, Loosdrecht
za. 02 juni 12.00 u. Kerken Nederhorst den Berg open Willibrord- en OLV- kerk
za. 02 juni 20.15 u. Lenteconcert Amstel Strijkers Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 03 juni 12.30 u. Drie Dorpen Loop De Fuik, Kortenhoef
zo. 03 juni 16.30 u. Bultpop met ‘No Sweat’ De Dillewijn, Ankeveen
zo. 03 juni 15.00 u. D3D Jamsessie  De Drie Dorpen, Ankeveen
wo. 06 juni 13.30 u.  Ouderenvaart Skutsjesilen Loosdrechtse Plassen
za. 09 juni 20.15 u. Musical ‘Ja Zuster Nee Zuster’ Spant Bussum
do. 07 juni 20.00 u. Antonius Klaverjassen ’t Achterom, Kerkln. K’hoef
vr. 08 juni 20.00 u.  Defi lé avondvierdaagse Kwakel-Kerklaan Kortenhoef
za. 09 juni 12.00 u. Kerken Nederhorst den Berg open Willibrord- en OLV- kerk
zo. 10 juni 11.00 u. Dag van Ankeveen, zeskamp  ASV- velden
di. 12 juni 19.30 u. Dorpsbijeenkomst Energietransitie Kantine VVN, Meerzicht, NdB.
za. 16 juni 11.00 u. ASV Petanque toernooi Sportcomplex ASV
zo. 17 juni 13.00 u. 32e Sprinttriathlon (Zomerspektakel) Nederhorst den Berg
za. 21 juli 11.00 u. ASV Petanque toernooi Sportcomplex ASV

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam

en M.Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28

B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam 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  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 252928

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Programma GooiTV
Vanaf 30 mei zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-  TV Magazine met onder andere de tentoonstelling over Sri Lanka in 

het Vesting Museum, Prins Bernard Cultuurprijs en de terugplaatsing 
van een engeltje op de Oude Begraafplaats.

-  In Derde Termijn: Ruud Bochardt staat stil bij de coalitieonderhande-
lingen in Gooise Meren.

- RegioHub gaat over NIX18: het alcoholgebruik onder jongeren.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

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

bestand opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten 

is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties

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

AANLEVEREN KOPIJ
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Politiek Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Als je drie uur 
van te voren het raadsvoorstel 
over de Kadernota ingrijpend 
wijzigt, dan kun je ’s avonds 
in de extra commissieverga-
dering rekenen op verbazing 
en verwarring. Dat overkwam 
VVD ‘er Jan Klink die voor het 
eerst optrad als wethouder fi -
nanciën. In de gemeenteraad 
van 31 mei wordt duidelijk hoe 
de raadsleden zullen oordelen 
over de fi nanciële kaders van 
de nieuwe coalitie CDA- Dorps-
belangen- VVD- D66.

Een Kadernota die toch al an-
ders was dan de nieuwe vorm 
die vorig jaar was begonnen. 
Toen konden alle fracties in een 
beschouwing hun visie geven 
op wat men wil bereiken. Door 
de recente gemeenteraadsver-
kiezingen, gevolgd door de 
formatie van een nieuw col-
lege van B&W, ontbrak de tijd 
om partijen te betrekken bij de 
voorbereiding. De beschouwin-
gen komen weer als vanouds bij 
de Begroting 2019. 

Vragen
Gert Zagt van oppositiepar-
tij De Lokale Partij was op z’n 
minst verrast door de aanpas-

sing te elfder ure. Stond er aan-
vankelijk slechts een verwijzing 
naar de cijfers, nu stond er een 
uitgebreid voorstel van zes 
punten met nogal wat getal-
len. Hij stelde veel vragen over 
de cijfers. Rekende B&W zich 
niet rijk door al uit te gaan van 
de verkoop van de burgemees-
terswoning en de legakkers? 
Was die forse investering van 
tonnen in de organisatie niet 
te overhaast? Zagt vond geld 
voor dorpsraden (50.000) weg-
gegooid geld en wat was het 
plan om die 20.000 voor kunst 
en cultuur goed te besteden. 
En hoe zat dat met een extra 
3 miljoen voor een derde Inte-
graal Kindcentrum? Dat kwam 
zomaar uit de lucht vallen. Dat 
bevreemdde ook PvdA/ Groen-
links- voorman Stan Poels, die 
nergens kon vinden waar die 3 
miljoen stond genoteerd. Wet-
houder Klink legde uit dat het 
uit verschillende potjes kwam: 
2 miljoen geleend en 1 mil-
joen uit de reserves. Overigens 
haastte Klink zich te zeggen 
dat weliswaar de tekst van het 
raadsvoorstel was uitgebreid, 
maar dat de inhoud niet was 
gewijzigd. Het noemde het een 
concretisering. In de Kadernota 

waren de ambities van het Be-
stuursakkoord verwerkt. 

Meer verbazing
De roodgroene fractie was ook 
ontstemd over de planning. 
Stan Poels wilde weleens pre-
cies weten waarop was geba-
seerd dat de provincie en het 
rijk een strategisch adviseur 
die de bestuurlijke herindeling 
moet begeleiden, zouden mee-
betalen. Of was het slechts ijdele 
hoop? Waarop verantwoorde-
lijk wethouder Boermans ant-
woordde dat het ‘in onderzoek’ 
was, de kosten waren niet al bij 
voorbaat positief ingecalcu-
leerd. Naast de oppositie waren 
ook de coalitiepartners CDA en 
Dorpsbelangen verbaasd over 
het aangepaste voorstel. Maar 
Michiel van Balen, de fi nancieel 
specialist van de VVD, vond het 
een ‘goed leesbaar stuk’. René 
Voigt (DB) vroeg of de meicir-
culaire uit Den Haag die geld 
voor Wijdemeren doneert, ook 
verwerkt was in de fi nanciële 
tabellen.

Overzicht
“Nee, zei wethouder Klink “bij 
een meevaller kunnen we daar-
voor wellicht een bestuursad-

Commissie verrast door ‘nieuwe’ Kadernota 

Wethouder Jan Klink 
kon direct aan de bak

viseur aanstellen.” Die verder 
nog eens het fi nanciële plaatje 
helder samenvatte: er wordt 
fors geïnvesteerd in diverse or-
ganisatieknelpunten. Maar er 
komt voorlopig geen bestuurs-
adviseur en geen extra BOA. Er 
komt geld voor een strategisch 
adviseur, voor duurzaamheid 
en kunst en cultuur. De bijdra-
ge aan verschillende gemeen-
schappelijke regelingen zal 
stijgen, evenals de salariskosten 
van de vier wethouders (van 3,3 
naar 3,8 ft e). Weliswaar wordt 
er een fl inke stapel geld gehaald 
uit de algemene reserve, maar 
het weerstandsvermogen blijft  

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 slui-

tingstijd: zondag 20.00 uur. 

Kopij

Dinsdag 12 juni organiseren 
we in Nederhorst den Berg een 
avond over de energietransitie 
en gaan we in gesprek over de 
mogelijkheden om energie te 
besparen of collectief energie 
op te wekken.  Dat vraagt na-
tuurlijk voorbereiding en voor-
al veel contact maken. 

Voorbeelden helpen. Wande-
lend door Nederhorst den Berg 
horen we van mensen die initi-
atieven nemen. Zo is het goed 
om te weten dat de voetbalclub, 
VV Nederhorst, onze gastheer 
op dinsdagavond 12 juni, zelf 
ook concrete plannen heeft  
voor energiebesparing. Interes-

sant om te beseff en dat alleen al  
zonnepanelen en ledverlichting 
natuurlijk een enorme ener-
giebesparing geven voor een 
sportclub. 
Komen we toevallig langs het 
Kniphoekje waar de eigenaar 
vertelt dat hij in zijn zaak ge-
bruik maakt van ledverlichting 

Op 12 juni voorlichting op Meerzicht

Voorbeelden van energietransitie 

op peil. Weerstandsvermogen 
is een bedrag dat de gemeente 
minimaal nodig heeft  bij on-
verwachte calamiteiten. Die 
staat op 3,3 miljoen in 2017. 
Of de raad echt op 31 mei zal 
beslissen over de Kadernota, is 
nog onzeker. Afgelopen vrij-
dag ontvingen de raadsleden 
de Jaarrekening 2017 waarin 
staat wat er wel en niet is uitge-
geven. Als dat tegenvalt, zullen 
de kaders ook veranderen. Dan 
wordt het debat mogelijk een 
maand uitgesteld. 

en van het gas af is, 30% ener-
giebesparing. 

Langzamerhand vinden we in 
Nederhorst den Berg steeds 
meer voorbeelden van mensen 
die bezig zijn hun huis ener-
giezuinig of energieneutraal te 
maken. We hebben een bezoek 
gebracht aan Ton de Jong, die 
van het gas af is en de meter 
laat verwijderen. Naast isolatie 
maakt hij gebruik van een com-
binatie van luchtwarmtepomp, 
zonnepanelen, airco.  

Maaike en Frank van Ruiten-
beek, ook betrokken bij de 
energiecoöperatie, zijn hun 
huis aan het verbouwen en 
natuurlijk energiezuinig. Uit-
eindelijk willen ze naar een 
energieneutraal huis, maar wel 
stap voor stap. Ze zijn inmid-
dels kenners op het gebied van 
energiebesparing en vinden het 
een uitdaging om daarnaar te 
leven.
Een bezoek aan het huis van 
Rob Koedijker, een van onze 
energiecoaches en specialist 
op het gebied van energie, geeft  
een uitgebreid beeld van wat 

KORTENHOEF - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag hebben 
vandalen voor duizenden eu-
ro’s schade aangericht in de 
bijgebouwen van de NH kerk 
te Kortenhoef. Slechts 25 euro 
verdween uit het zendingscol-
lectebus. 

Zelfs de zilveren schalen en 
bekers van het avondmaal wer-
den niet meegenomen. Eerst 
hebben de criminelen de lam-
pen aan de zijkant van de kerk 
(met bewegingsmelders) kapot 
geslagen. Vervolgens hebben 
ze geprobeerd in te breken in 

de pastorie hetgeen niet is ge-
lukt. Met een pikhouweel, die 
er lag als gereedschap voor de 
begraafplaats, hebben de on-
bekenden de deurkozijnen van 
het gemeenschapszaaltje de 
Blokhut en de consistorie van 
de kerk geforceerd. Zowel in de 
Blokhut als in de consistorie is 
alles overhoop gehaald: kasten 
opengebroken, spullen stuk 
geslagen. Ook met schoon-
maakmiddel is er veel schade 
gemaakt. De technische recher-
che heeft  onderzoek gedaan. Er 
waren geen vingerafdrukken te 
vinden, dus droegen de vanda-

len waarschijnlijk handschoe-
nen.

Vandalen vernielen 
NH kerk Kortenhoef

je allemaal kan doen in je ei-
gen huis aan energiebesparing. 
Vloer-, muur- en dakisolatie 
van goede kwaliteit, daar valt 
veel over te vertellen, maar ver-
geet niet te ventileren. Speciaal 
HR+++glas, een warmtepomp 
annex airco, ledverlichting. 
Radiatoren die via wifi  onaf-
hankelijk van elkaar in en uit te 
schakelen zijn.  Wat is er toch 
veel mogelijk!
Wilt u meer weten? Kom dan 
12 juni om 19.30 uur naar de 
dorpsbijeenkomst bij VV Ne-
derhorst. Kijk voor informatie 
op onze website http://energie-
cooperatiewijdemeren.nl 
We horen graag dat u komt! 
info@energiecooperatiewijde-
meren.nl 
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Kort nieuwsWijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 

Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-
den en zilveren sieraden. Geo-
pend van wo t/m za van 11.00-
16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 
den Berg. Tel. 0294-252375

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

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 
leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106, 
Ned. Den Berg. 0294-251451.

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321.

Div. bedrijfs/opslag ruimtes te 
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2 
Ind. Terrein “De slenk” Telnr: 
035-656 3517 Frans@verhui-
zers.nl

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

AB FAAS VERHUIZINGEN-
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.

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.

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende off erte

ENERKI SPA zoekt nieuwe
collega-ondernemers. 

Informatie www.enerki.nl 
info@enerki.nl 0651360992

GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921 

Geen/halve wenkbrauwen ?
Microblading is de oplos-
sing. 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 

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Heerlijk weer? DeTUIN in!
TUINGEREEDSCHAP BOT?

Laat het slijpen! HAGEN- 
gereedschapslijperij. 

Trapgans 2A Ankeveen

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

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

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waardebepaling ???
035 - 656 0235

Last van kalknagels?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Onafh ankelijk fi nancieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

- “Liever moe dan lui” -
workshop voor as. brugger

info@geleerd.com

TE HUUR AANGEBODEN 
in Nederhorst den Berg 

140m2 opslag / bedrijfsruimte
op afgesloten terrein

Loods is voorzien van water, 
electra  en 2 overheaddeuren. 

€ 750,- 06-54271409

Telegraaf zoekt bezorgers
in Nederhorst en Vreeland

250 euro per maand
www.bezorgdekrant.nl 

Binnenkort in City of Wesopa:
Do. 31 mei fi lm, vr 1 en za 2 
juni muziek, zo 3 juni jeugd-
fi lm, 3 juni fi lm
Info: www.wesopa.nl

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

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

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

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

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

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 
de data van alle activiteiten van 
Spotjes, Spotpourri, Open Ate-
lier, Handwerkatelier op www.
despotfabriek.nl

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 slui-

tingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties

Als (HR)PDF of EPS bestand voor 

maandag 10.00 uur.

Kopij
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Privacy

WIJDEMEREN- U bent waar-
schijnlijk de afgelopen weken 
ook overspoeld met mailtjes 
over de privacybescherming. 
Op 25 mei ging de nieuwe wet 
AGV in werking en dus wordt 
u veelvuldig attent gemaakt 
op uw rechten en plichten. Dat 
geldt ook voor de gemeente 
Wijdemeren.

Voor een commissie onder de 
adequate leiding van Mario 
Wouters (D66) hielden Erik 
Steijn en Shah Sheikarim een 
presentatie over de Algeme-
ne Verordening Gegevensbe-
scherming. De heer Sheikarim 

was al wekenlang door het hele 
gemeentehuis aan de gang ge-
gaan met controles, instructies 
en adviezen. De heer Steijn is 
de tijdelijk functionaris ge-
gevensbescherming die per 1 
september wordt opgevolgd. 
Gelukkig blijkt Wijdemeren 
een middenmoter qua priva-
cybescherming vergeleken met 
50 andere gemeentes. Er is een 
stappenplan, er zijn zes modu-
les met e-learning voor de amb-
tenaren (en raadsleden) en de 
bewustwording over de priva-
cy is groeiende. Steijn noemde 
zes uitgangspunten: Recht op 
vergetelheid, d.w.z. je hebt het 

recht om al je persoonsgege-
vens te verwijderen (onder bep. 
voorwaarden). Er is ‘doelbin-
ding’, het principe dat iemand 
alleen informatie mag vragen 
en opslaan voor duidelijk om-
schreven en gerechtvaardigde 
doelen. Ten derde datamini-
malisatie, alleen datgene vast-
leggen wat er echt nodig is. Je 
moet vooraf instemming vra-
gen aan de klanten en relaties. 
De gemeente moet transparant 
en controleerbaar werken en is 
verplicht datalekken te melden. 
Alles moet in regels en in een 
register worden vastgelegd, alle 
contacten. Denkt u maar eens 

aan de cliënten 
in het sociaal 
domein en de 
vele zorginstan-
ties die leveren 
aan de gemeen-
te. Je mag er zelfs niet van uit-
gaan dat een mailtje met de ge-
meente veilig is. 
Dat is uiteraard een geweldige 
operatie die de komende jaren 
nog moet worden uitgewerkt. 
Olivier Goetheer (DLP) en Sor-
rel Hidding (VVD) stelden veel 
detailvragen waaruit bleek dat 
zij bekend zijn met de materie. 
Dorpsbelanger René Voigt zag 
een overdreven uitwas als het 

gaat om de privacyregels met 
de Veiligheidsregio. Je ziet de 
brandweer al uitrukken naar 
een meneer die niet wil dat zijn 
adres bekend is. In ieder geval 
dreigt er een enorme berg bu-
reaucratie over de burgers te 
worden uitgestort. Tot slot re-
lativeerde burgemeester Ossel 
de kwestie door te stellen dat de 
mens altijd belangrijker is dan 
de papieren.  

U hebt recht op vergetelheid! 

Ook Wijdemeren moet aan de AVG

Door: Herman Stuijver en Niels van der Horst

Wandeling na verlies
Op zondag 3 juni organiseert 
Miranda van den Eijnden van 
Artesia weer een wandeling 
door het bos. De wandeling 
is voor iedereen die verlieser-
varing(en) door overlijden 
kent en hier aandacht aan wil 
geven. Hoe kort of lang gele-
den dit verlies ook geweest is. 
We vertrekken om 10.00 uur 
bij de Beeldentuin De Zan-
derij, Oude Meentweg 2 te 
‘s-Graveland.
Kosten: € 10,00 (contant). 
Aanmelden: info@praktij-
kartesia.nl of bel naar 06-
23665687. Zie ook www.
praktijkartesia.nl . 

REGIO- De brandweerzorg in 
regio Gooi en Vechtstreek is 
goed in orde. Een onderzoek 
naar de kwaliteit van brand-
weerzorg in de 25 veiligheids-
regio’s in Nederland stelt met 
name verbeteringen voor op 
het gebied van verslaglegging.  

De onderzoekers constateer-
den dat het ‘dekkingsplan’ dat 
aangeeft  of Brandweer Gooi 
en Vechtstreek in staat is om 
eff ectief en tijdig te reageren 
op calamiteiten, in orde is. Ook 
het ‘brandrisicoprofi el’, dat ri-
sicovolle plaatsen in de regio 
in kaart brengt, voldoet aan de 
eisen. Wel adviseren de onder-
zoekers om regelmatiger ‘up-
dates’ te verzorgen. Men heeft  
drie criteria extra onder de loep 
genomen: de opkomsttijden, de 

samenstelling van de uitruk-
kende eenheden en de beschik-
baarheid van het brandweer-
personeel. 

Opkomsttijden 
De onderzoekers hebben in het 
hele land de tijdspanne geme-
ten tussen een melding en het 
op de plaats van de melding ar-
riveren van het tweede brand-
weervoertuig. Ze constateren 
dat die in Gooi en Vechtstreek 
onder de norm is. Onze regio 
heeft  er echter eerder voor ge-
kozen om het eerst arriverende 
voertuig als ijkpunt te nemen. 
De inspecteurs stelden echter 
tegelijkertijd vast dat in deze 
regio de eerste spuitwagen in 
staat is om relatief zwaarwe-
gende taken zorgvuldig, vakbe-
kwaam en veilig uit te voeren. 

Samenstelling 
Op de TS-2 moet vaker dan nu 
het geval is een bevelvoerder 
zitten om de eff ectiviteit van 
de inzet verder te vergroten, 
stellen de onderzoekers. Aan 
de opleiding van personeel tot 
bevelvoerder wordt al vanaf 
2015 gewerkt; inmiddels zijn 
er al veel mensen opgeleid. De 
brandweer beschikt over een 
‘beschikbaarheidssysteem’ dat 
gekoppeld is aan de centrale 
meldkamer. Bij eventuele on-
derbezetting van een eenheid 
kan zo meteen een naburige 
post worden ingeschakeld. 
Postcommandanten hebben nu 
reeds groot inzicht in de inzet 
van personeel op hun post. De 
veiligheid voor burgers en ob-
jecten loopt daarmee geen ge-
vaar. 

Commandant John van der 
Zwan is blij met het regiobeeld: 
“Het rapport toont aan dat de 
innovaties die het korps een 
aantal jaren geleden is begon-
nen, resultaat beginnen op te 
leveren. Het meetmoment van 
de Inspectie is al enige tijd ge-
leden en we hebben natuur-
lijk sindsdien niet stilgezeten. 
We hebben ons uitruksysteem 
verder ontwikkeld, samen met 
onze medewerkers, maar voor-
al ook onze vrijwilligers. We 
zijn er nog niet, maar we zetten 
zeker stappen.” 

Het volledige rapport ‘Inrich-
ting repressieve brandweerzorg’ 
is in te zien op de website van 
de Inspectie J en V. 

Brandweer Gooi en Vechtstreek in orde 

ANKEVEEN – Zonnepark ont-
wikkelaar Solarfi elds organi-
seerde jongstleden woensdag 
23 mei een inloopavond aan-
gaande het te ontwikkelen 
zonnepark op de voormalige 
vuilstort bij ‘s-Graveland. Loca-
tie van de informatieve avond 
was De Molen in Ankeveen en 
gezien de interesse en gelui-
den zag Solarfi elds het als een 
geslaagde meeting.

Ze bleven binnendruppelen, de 
belangstellenden, waardoor het 
aantal van vijft ig werd over-
schreden. Je kon gesprekken 
aangaan met de mensen van 
de ontwikkelaar, ideeën oppe-
ren en wensen aangeven. Deze 
ideeën worden verzameld en - 
waar mogelijk - meegenomen 
in de plannen. Bezoekers kon-

den de verschillende facetten 
van het plan op opgehangen 
posters bekijken. Zo zag je on-
der andere luchtfoto’s van het 
gebied en grafi sche weergaven 
van allerlei technische aspec-
ten.

Solarfi elds
Een van de medewerkers van 
Solarfi elds is partner Jelmer 
Pijlman. Hij is medeoprichter 
en vertelde over het waarom 
achter de start van zijn bedrijf: 
”Ik stoorde me aan het tempo 
waarmee we overstappen op 
duurzame energie. Daar wilde 
ik wat aan doen en zo zijn we 
begonnen.” Solarfi elds zoekt 
naar gebieden die niet gebruikt 
worden en zo net als de voor-
malige vuilstort een nieuwe en 
nuttige bestemming kunnen 

krijgen. Het bedrijf 
bestaat pas een paar 
jaar maar is inmid-
dels al met maar 
liefst tachtig van dit 
soort locaties bezig 
zonneparken te re-
aliseren. Twee zijn 
er daadwerkelijk 
helemaal af en in 
gebruik. “Het tra-
ject van een realisa-
tie duurt lang. Dat 
komt omdat je met 
subsidies en over-
heden en meerdere 
belangen te maken hebt. Het 
daadwerkelijke bouwen van 
het zonnepark gaat relatief snel. 
In tien weken staat het er!”

De Boomgaard
De voormalige vuilstort grenst 

aan de noordwest kant van be-
drijventerrein de Boomgaard. 
Het ligt in de Ankeveense pol-
der, ten zuiden van de N236. 
Het gebied heeft  allerlei voor-
delen. Zo is het volledig afge-
sloten van de omgeving door 

een groene rand en is daardoor 
van buitenaf niet zichtbaar. Het 
stuk grond wordt omringd met 
bomen. Er worden geen bomen 
gekapt voor de realisatie van 
het plan. Op alle fronten wordt 
rekening gehouden met de na-
tuur en een bijdrage geleverd 
aan de duurzaamheidsdoelstel-
lingen van de gemeente met be-
trekking tot energie.

Velden vol zonne-energie
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Mee op de fi ets en in de boot:

Bergse koeken

10 stuks € 3,30
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

KORTENHOEF- De jury van 
de audities van Lang Leve de 
Muziek Show maakt bekend 
dat groep 6 van de St. Antoni-
usschool uit Kortenhoef mag 
meedoen in Lang Leve de Mu-
ziek Show. De Antonius zal ko-
mend najaar op de tv strijden 
tegen groep 7 van De Trimaran 
uit Edam. 

Bij winst mogen de kinderen 
optreden in de grootste school-
band van Nederland tijdens 
het Kerst Muziek Gala 2018 in 
december. Koningin Máxima is 
daar, als erevoorzitter van Méér 
Muziek in de Klas, ook aanwe-
zig. De scholen uit Noord-Hol-
land deden op 23 mei audities 
in Haarlem. De jury, die be-
stond uit infl uencer Quinty 
Misiedjan, producer Marc van 
Tijn en drummer Willem van 
der Krabben. Lang Leve de 
Muziek Show is een muzikaal 
spelprogramma van AVROT-

ROS voor basisschoolkinderen 
dat vanaf 29 september iedere 
zaterdag om 17.15 uur op NPO 
3 te zien is. Onder leiding van 
presentator Buddy Vedder strij-
den in iedere uitzending twee 
klassen uit één provincie tegen 
elkaar.

Méér muziek
Méér Muziek in de Klas zet zich 
in voor structureel muziekon-
derwijs voor alle 1,6 miljoen 

basisschoolkinderen in Ne-
derland. Muziekonderwijs ver-
groot de wereld van het kind en 
levert een bijdrage op cognitief, 
emotioneel, sociaal en creatief 
vlak. Méér Muziek in de Klas 
laat zien hoe leuk en waarde-
vol muziekeducatie is, vergroot 
kennis van leerkrachten en 
brengt verbindingen tot stand 
tussen scholen en hun culturele 
omgeving. Zie ook: 
www.meermuziekindeklas.nl

Antoniusschool in Lang Leve 
de Muziek Show

NEDERHORST DEN BERG- Met 
ingang van 22 mei heeft tand-
arts Otto Koolhaas de Tand-
heelkundige kliniek Gooi & 
Vechtstreek aan de Overmeer-
seweg overgenomen. 

Koolhaas heeft  al jaren werk-
ervaring  bij diverse praktijken. 
Als waarnemend tandarts heeft  
hij gewerkt in de algemeen 
tandheelkunde maar ook in de 

angstbegeleiding. Het nieuwe 
tandheelkundig team bestaat 
uit: Otto Koolhaas, tandarts, 
Wenda Rodenburg, mondhy-
giënist, Helene van der Sluijs, 
mondhygiënist, Lara Ooster-
hof, preventie assistente en 
Anouk Holdinga, algemeen 
assistente. De praktijk is alle 
dagen geopend voor tand-
heelkundige behandelingen 
en mondhygiëne. Werktijden: 

maandag t/m donderdag  van 
8.00-17.00 uur. Vrijdag en za-
terdag van 8.00-13.00 uur.
Voor vragen en/of afspraken 
kunt u dagelijks telefonisch 
contact op nemen.  Wij hopen 
u gauw te ontmoeten in de 
praktijk.
Tandheelkundige kliniek  Gooi 
& Vechtstreek; Overmeerseweg 
13; 1394 BC Nederhorst den 
Berg;  Tel: 0294-252714. 

Nieuwe tandarts in Nederhorst

Nieuw gevestigd per 22 mei 2018 tandarts Otto Koolhaas
Tot onze grote vreugde kunnen wij u mededelen dat 
Otto Koolhaas, tandarts, de praktijk aan de Overmeerseweg 13 
in zijn geheel heeft overgenomen. 
Otto heeft al jaren werkervaring  bij diverse praktijken. 
Als waarnemend tandarts heeft hij gewerkt in de algemeen 
tandheelkunde maar ook in de angstbegeleiding.  

Het nieuwe tandheelkundig team bestaat uit:
 Otto Koolhaas, tandarts
 Wenda Rodenburg, mondhygiënist
 Helene van der Sluijs, mondhygiënist
 Lara Oosterhof, preventie assistente
 Anouk Holdinga, algemeen assistente

De praktijk is vanaf 22 mei  alle dagen geopend voor
tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne. 
Werktijden:  maandag t/m donderdag  van 8.00-17.00 uur.  
  Vrijdag en zaterdag van 8.00-13.00 uur.

Voor vragen en/of afspraken kunt u dagelijks telefonisch con-
tact op nemen.  Wij hopen u gauw te ontmoeten in de praktijk!

Tandheelkundige kliniek Gooi & Vechtstreek
 Overmeerseweg 13
 1394 BC Nederhorst den Berg 
 0294-252714

De afgelopen zes weken wer-
den in Wijdemeren en Gooise 
Meren twee boten en vijf bui-
tenboordmotoren gestolen. De 
politie houdt toezicht op jacht-
havens, neemt aangiftes op en 
spoort de criminelen op. U kunt 
ook helpen. 

Op het moment dat uw boot 
of buitenboordmotor gestolen 
wordt, is het handig als u een 
gedetailleerde omschrijving kan 
geven en een foto van de boot 
of motor. Het komt nog te vaak 
voor dat iemand aangift e doet, 
maar niet voldoende informa-
tie kan geven over de boot of 
de motor. In sommige gevallen 
vinden wij bij een aangehouden 
verdachte meerdere buiten-
boordmotoren terug. 

Aangifte 
Op het moment dat u aangif-

te doet, wil de politie zoveel 
mogelijk van de gestolen boot/ 
buitenboordmotor weten. Dat 
verhoogt de kans dat we de 
boot of buitenboordmotor kun-
nen terugvinden. Zorg dat u de 
volgende gegevens bij de hand 
heeft : Kopie registratiebewijs 
Snelle Motorboot; foto van de 
boot; rompnummer en overi-
ge serienummers van de boot; 
naam en thuishaven alsmede de 
plek waar deze op de boot zijn 
aangebracht; bijzondere ken-
merken; serienummer van de 
trailer (indien van toepassing); 
RDW-gegevens van de trailer 
(indien van toepassing).

Hoe voorkom ik diefstal?
Leg de boot zo goed mogelijk 
vast aan een kabel of ketting 
met een goedgekeurd slot. Zorg 
voor goed hang- en sluitwerk. 
Zorg voor een alarmsysteem 

of een vaartuigvolgsysteem. 
Stal uw spullen in de winter in 
een veilige botenstalling. Zet op 
een goed zichtbare plaats van 
uw boot, binnenboordmotor of 
buitenboordmotor uw postco-
de en huisnummer. Beveilig de 
trailer ook met een goed slot. 
Haal uw motor van de boot of 
zorg anders dat er een goedge-
keurd buitenboordmotorslot op 
zit. Niets erin, niets eruit: neem 
waardevolle spullen mee bij het 
verlaten van de boot.

Verdachte situaties?
Waarschuw de politie altijd als 
u iets verdachts ziet om en rond 
jachthavens of aanmeerpunten 
door te bellen met 1-1-2. Ha-
venmeesters, booteigenaren en 
politie kunnen op die manier 
samenwerken om diefstal te 
voorkomen. Liever een keer te 
veel gebeld, dan te weinig.

Diefstal van boten en motoren

Scholen
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Plassen. En tot slot leerlingen 
en studenten tot en met ba-
chelorniveau. Voor elke groep 
zijn er prijzen, van 5000, 1500 
of 500 euro. “Het leuke van de 
Publieksprijs is dat die wordt 
uitgereikt door de plaatselijke 

recreatieondernemers” sluit 
Rien van den Broeke af. 

Plassen Door: Herman Stuijver

Antonius klaverjassen
De feestdag van St.-Antonius 
wordt weer omlijst met tal 
van activiteiten. Zo is er op 
donderdag 7 juni het traditi-
onele Antonius-klaverjassen 
in ’t Achterom (achter An-
toniuskerk) aan de Kerklaan 
om 20.00 uur. 

KORTENHOEF – Tijdens de al-
gemene ledenvergadering van 
EHBO vereniging ’s Graveland 
e.o. werd Jolanda Spoor – van 
Schaick in het zonnetje gezet. 

Jolanda is al 25 jaar lid van de 
vereniging. Zij volgt actief alle 
bijscholingslessen en helpt vaak 
om te posten bij de lokale eve-
nementen. Na een woord van 

dank door voorzitter Ron van 
Weenen werd het speldje uit-
gereikt door mw. Venix – de 
Graaf, secretaris EHBO district 
Noord-Holland, ten overstaan 
van de vereniging en speciaal 
uitgenodigde familie. Jolanda, 
nogmaals hartelijk dank voor 
jou toewijding aan onze mooie 
vereniging. 

EHBO zet jubilaris 
in het zonnetje

LOOSDRECHT- Bij de opening 
van de tentoonstelling Icoon 
Oostelijke Vechtplassen ver-
telden Rien van den Broeke en 
Arjan Dros waarom ze zo en-
thousiast zijn over de tentoon-
stelling in het paviljoen bij de 
Porseleinhaven. De heren vor-
men samen met Frans Evers het 
bestuur van de Stichting Icoon 
Oostelijke Vechtplassen. 

Door: Herman Stuijver

Rien van den Broeke is een 
vooraanstaand recreatieon-
dernemer. Hij opent met een 
statement: “Eigenlijk vind ik de 
naam Oostelijke Vechtplassen 
nietszeggend. Ik zou het liever 
Loosdrechts plassengebied wil-
len noemen, want daar draait 
het om. Dat spreekt de mensen 
volgens mij beter aan.” Arjan 
Dros, voorzitter van BELP, de 
belangenvereniging van alle 

Loosdrechtse plassen, somt op 
waarom het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen van 
eminent belang is. “Het is een 
geweldige impuls om de kwa-
liteit van de unieke natuur in 
dit gebied op te krikken. Het 
water wordt schoner en de re-
creatievoorzieningen worden 
beter.” Van den Broeke vult aan: 
“Het moet vooral veel robuus-
ter worden. Een plek waar je 
niet meer omheen kunt. Waar 
mensen uit het gebied tussen 
Amsterdam, Amersfoort en 
Utrecht graag willen recreë-
ren. De eerste boulevard bij de 
Boomhoek ligt er al, dat moet 
zich uitbreiden.” Rien van den 
Broeke is ook de geestelijk va-
der van het Icoon. “We zijn 
op zoek naar een icoon, een 
beeldmerk dat typerend is voor 
het vrijetijdslandschap Loos-
drechtse Plassen. Wat maakt dít 
gebied iconisch?” 

Verbaasd en aangenaam verrast 
waren de heren over het aantal 
inzendingen, ruim 50. “Niet al-
leen het aantal heeft  ons gefrap-
peerd” zegt Arjan Dros “ ook 
de variatie en creativiteit was 
weergaloos.” Uiteindelijk heeft  
een professionele jury onder 
leiding van dijkgraaf Patrick 
Poelmann een selectie gemaakt 
van 29 ontwerpen. Dros en Van 
den Broeke benadrukken dat in 
principe alles mag, de uitvoer-
baarheid en de originaliteit zijn 
belangrijke criteria. De inge-
zonden ideeën zijn verdeeld in 
drie categorieën: professionals 
en professionele organisaties. 
De tweede zijn alle burgers van 
Wijdemeren, Stichtse Vecht of 
Hilversum, leden van een plaat-
selijke watersportvereniging, 
ligplaatshouders van de Loos-
drechtse Plassen en gebruikers 
van een (recreatie)woning op 
of direct langs de Loosdrechtse 

Rien van den Broeke, 
wethouder Jan-Jaap de Kloet 

en Arjan Dros (rechts) 

KORTENHOEF – EHBO vereni-
ging ’s Graveland e.o. start op 
donderdag 4 oktober een nieu-
we beginnerscursus tot het 
Oranje Kruis EHBO-diploma. 

Een deel van de cursus kunt u 
thuis doen, door middel van 

e-learning op de computer. Dit 
theoretische deel wordt afgeslo-
ten met een toets die ook thuis 
te maken is. Daaropvolgend 
zullen vijf lesavonden gegeven 
worden, waarin u kennis op-
doet over verbandleer, ziekte-
beelden en leert u reanimeren 

met AED. Op de zesde avond, 
donderdag 11 november, wordt 
het praktijkexamen afgeno-
men. De cursus wordt gegeven 
in de brandweerkazerne aan de 
Eslaan in Kortenhoef. De avon-
den starten om 19:30 uur en 
sluiten af om 22:00 uur. De kos-

ten voor deze cursus bedragen 
195 euro en worden door som-
mige zorgverzekeraars (deels) 
vergoed. Hebt u nog vragen, of 
wilt u zich aanmelden? Dit kan 
per mail bij secretaris Margreet 
Holdinga, via ehbosgraveland@
gmail.com.

EHBO start nieuwe cursus in oktober

Op zaterdag 9 juni barst het 
feest weer los bij De Dikke 
Muis. Maar liefst 62 gezinnen 
komen dan naar Loosdrecht 
om eens goed in de watten te 
worden gelegd door Stichting 
Dag met een Lach. Ieder gezin 
met een eigen verhaal, omdat 
een van de kinderen ernstig 
ziek is ofwel ernstig gehandi-
capt is. Dag met een Lach orga-
niseert te Land & ter Zee dit jaar 
voor de derde keer. 

De kinderen mogen allemaal 
meerijden in hele stoere en 
snelle sportauto’s. Je kunt op 
zaterdag 9 juni bij de Porselein-
haven fi guurlijk over de daken 
van de Porsches, Maserati’s, 
Lamborghini’s, Corvettes en 
Mustangs lopen. Ruim 100 bo-
lides zullen er die ochtend op 
het grasveld aan de Boegspriet 
staan te glimmen.

Lekker varen
Na een mooie rit rond de Loos-

drechtse Plassen worden de 
kinderen en hun families ge-
trakteerd op een heerlijke lunch 
bij De Dikke Muis waar ook dit 
jaar weer een paar springkus-
sens en een heuse poff ertjestent 
staan. De gasten worden als 
echte VIP’s verwend. Ondertus-
sen zal de Porseleinhaven vol-
lopen met bijna 30 sloepen en 
boten, want na de lunch gaan 
de kinderen samen met hun 
ouders aan boord van de sloe-
pen voor een mooie tocht over 

Dag met een Lach voor zieke en gehandicapte kinderen

de Loosdrechtse Plassen. Net 
als vorig jaar zal Th e Bar Fly 
Lounge-boat weer prominent 
in het midden varen om kinde-
ren in een rolstoel de mooiste 
plek te geven.
Het zou ontzettend leuk zijn als 
de omwonenden ook langsko-
men om een drankje te doen 
op het terras van De Dikke 
Muis. Iedereen is welkom om 
dit enorme spektakel te mogen 
meemaken!

Oostelijke Vechtplassen liever Loosdrechts plassengebied
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Koopzondag 

Bussum
Welkom op zondag 3 juni

Centrumwinkeliers Bussum ANKEVEEN- De St.- Martinus-
kerk heeft vanwege het 90- 
jarig bestaan van het kerkge-
bouw postzegels van deze kerk 
laten drukken bij Post.nl. 

Die kunnen net zo worden ge-
bruikt als de reguliere Willem 
Alexanderpostzegel. De kosten 
bedragen 15 euro per 10 stuks 

en zijn te bestellen door: een 
berichtje te sturen naar Mar-
tinus@kanparochies.nl. Of u 
kunt langs gaan bij Hennie 
Dijst op dinsdagmorgen tussen 
09.30 u. tot 12.00 u. Wel even 
contact opnemen met het pa-
rochiesecretariaat op telefoon-
nummer: 035- 656 1252

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 
Bridge-instuif in de Bergplaats 
te Ned. den Berg. Inl. 0294-
253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-
nenavond’ in het Soc. Cultureel 
Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 
den Berg. Gastheer Fouad no-
digt alle mannen van harte uit.

Cultureel Centrum Nederhorst 
den Berg nieuwe cursussen/le-
zingen/workshops www.berg-
secultuur.nl

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-
sterking. Op 3 niveaus biljarten 
op di.-, wo.,- en do.middag in 
sporthal Eikenrode, Loos-
drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 
aan:06-24435899.

Kort nieuws

eroen
Aardbeien 
brioche-
broodje

Aardbeien 
toppertjes

Aardbeienslof Lentebroodje 

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef  |  De Meent - 1218 CB Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum 

www.bakkerjeroen.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 17 mei  t/m zondag 3 juni.

Normaal € 9,95 
Bij inlevering van 
10 spaarpunten 

AardbeienAardbeien

3+1
GRATIS€2,10

nu voor

€7,50
nu voor

€2,95
nu voor

A.G. van Midden

Nieuw kunstgebit nodig?
Tandtechniek & Klinisch Prothese Lab

in samenwerking met de tandarts 
en vergoed door de zorgverzekeraar

Telefoon 035 624 52 68  /  06 197 61 704
a.midden@upcmail.nl

Gijsbrecht van Amstelstraat 248 1215 CR Hilversum

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

St.-Martinus post-
zegels te koop

Madelijn
Alles komt goed, schatje

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft 
een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huis-
houden niet compleet zijn zonder behaarde 
vrienden. Pup Jagger, kat Madammeke en ko-
nijnen 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…

“ Hoe voel je je daarbij dan? Natuurlijk snap ik 
dat je je #$%@ voelt. Luister nou even naar mij. 
Het is geven en nemen, hè. Sommige mensen 
nemen nou één keer meer dan ze geven. Jij kan 
er niets aan doen dat je zo in elkaar steekt. Je 
moet gewoon wat aan jezelf werken. Kan je hulp 
voor zoeken, hè. Nee, ik bedoel niet dat het je ei-
gen schuld is. Niemand is perfect.  En ik maak 
ook fouten. Nee, je kan de tijd niet terug draai-
en. Je zult ermee moeten leren dealen. Geef het 
gewoon een plekje. Op zolder achter een paar 
verhuisdozen? Haha, even serieus. Wees nou 
niet zo streng voor jezelf, laat de teugels eens 
vieren. Neem wat rust, ga er een paar dagen tus-
senuit. Ja, ik weet dat je gewoon moet werken. 
En dat dat ook weer geld kost. Maar dat is be-
langrijk hoor. De rust in jezelf zoeken. Gun je-
zelf eens wat. Ga mediteren. Nee, natuurlijk ben 
jij niet zo spiritueel als ik. Dat is wel duidelijk. 
Kan je leren. Ben je nooit te oud voor. Een cur-

sus mindfulness, is 
dat niks voor je? Het 
was maar een idee 
hoor. Ik probeer je alleen maar te helpen. Maar 
je reageert zo overspannen. Yoga dan? Nee joh, 
daar hoef je niet lenig voor te zijn hoor. Word je 
daar vanzelf van. Ontslak anders met zo’n sap-
kuur. Al die negativiteit lozen. Ontgift en. Nee, 
wijn is geen sap. Drank maakt meer kapot dan 
je lief is. Dat zeggen ze niet voor niets. Zo neemt 
je innerlijke gids je natuurlijk nooit bij de hand. 
Daar moet je namelijk open voor staan. Geluk 
zit hem in kleinigheden en dáár moet je nu 
dus extra van genieten. Begin daar eens mee. 
Ja, tuurlijk heb je het nu zwaar, maar tijd heelt 
alle wonden. Ook voor jou gaat de zon ooit 
weer schijnen. Je moet gewoon geduld hebben. 
Nee ik weet niet hoe lang dan. Maar geduld is 
een schone zaak. Al is dat misschien een cliché. 
Zoek je innerlijke kracht. Ja, dát zou je moeten 
doen. In je kracht gaan staan. Een simpel ‘Alles 
komt goed, schatje’ was genoeg geweest? Maar 
dat is zo afgezaagd. Wat heb je daar nou aan? 
Ik bedoel het goed hoor. Fijn, dan ga ik zelf wel 
eff e lekker in mijn kracht staan. In lotushou-
ding, ja. Met een klysma in mijn kont. Knap ik 
vast van op.”

Madelijn de With
madelijn.wiewatwaar@gmail.com. 

Volg mij op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels
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Boeken Door: Karin van Hoorn

’s- GRAVELAND- Natuurmonu-
menten gaat met gemeente 
en politie gaan de komende 
tijd extra controleren op loslo-
pende honden in de natuurge-
bieden. Het broedseizoen is in 
volle gang en veel dieren heb-
ben jongen, daarom is het nu 
heel belangrijk om verstoring 
te voorkomen. Ook op de Bui-
tenplaatsen in ’s-Graveland zijn 
de boswachters komende tijd 
alert op loslopende honden.
Boswachter Jelle Kaptijn van 
Natuurmonumenten bena-
drukt het belang van deze actie: 
“Afgelopen maanden zijn op de 
buitenplaatsen in ’s-Graveland 
al zeven reeën doodgebeten 
door honden. Loslopende hon-

den richten meer schade aan 
dan je denkt. Vogels, maar ook 
reeën, konijnen en hazen wor-
den makkelijk verstoord - ook 
alleen door de geur van honden 
- en verlaten dan hun jongen of 
het nest. Dan is het risico groot 
dat de jongen verhongeren of 
de eieren niet uitkomen.” 

Honden aan de lijn
De komende tijd is Kaptijn ex-
tra alert op loslopende honden 
in de natuur. “We ontvangen 
graag mensen in onze natuur-
gebieden, maar vragen wel of 
ze zich aan de regels willen 
houden: op de ’s-Graveland-
se Buitenplaatsen zijn honden 
welkom, mits aangelijnd. Door 

te handhaven, beschermen we 
deze kwetsbare natuur en kan 
iedereen daar van blijven ge-
nieten.” Ook drones en metaal-
detectoren zijn niet toegestaan 

in de natuurgebieden van Na-
tuurmonumenten.

Foto: Natuurmonumenten, Ben Walet

Geen loslopende honden in natuur

Etienne, van boekwinkel CW 
76 in de Meenthof, Kortenhoef, 
stelde een lijst samen van Wij-
demeerse auteurs. Vandaag in 
de schijnwerper: Hans en Mo-
nique Hagen, kinderboeken-
schrijvers.

Zodra ik binnenkom, voel ik: 
te laat! Te laat om bedachte 
vragen te stellen. Hans en Mo-
nique Hagen varen hun eigen 
koers. Ik vaar mee. Met plezier. 
Schrijvers zijn het, èn lezers. 
En praters. Logisch dus dat zij 
zijn uitgekozen om kinderboe-
kenambassadeurs te zijn, van 
2017 tot 2019: “Een kinderboe-
kenambassadeur trekt het land 
in om het belang van lezen bij 
een breed publiek aan te geven”, 
leggen ze uit. Om vervolgens 
om de beurt, samen, buitelend 
om elkaar, te vertellen hoe be-
langrijk lezen is, hoe leuk,  hoe 
leerzaam: “ Lezen maakt je een 
beter mens. Het helpt je om 
verder te komen in het leven – 
allemaal wetenschappelijk be-
wezen”. Dat staat dan weer op 
de website www.kinderboeken-
ambassadeur.nl
“Wat is nou een kinderboeken-
ambassadeur zonder ambassa-
de”, zegt Hans. “Dus wordt er 
op 10 juni een echte ambassade 
ingericht” vult Monique aan.  
“In het Kinderboekenmuse-
um in Den Haag.  Daar mogen 
kinderen o.a. fi lmpjes maken, 
als een soort Achterwerk in de 
kast, wat hun lievelingsboek 
is, en waarom. Dan is dát kind 
de ambassadeur van dát ene 
boek”. “We nodigen ook de 
andere ambassadeurs uit, die 
uit de buitenlanden, ze wonen 
toch allemaal in Den Haag”, 
zegt Hans, “misschien komen 
ze wel”. 

Levende kinderboeken
Alles trekken ze uit de kast om 
kinderen, ouders, leerkrachten, 
politici, om iedereen, ervan te 
overtuigen hoe belangrijk het 
(voor)lezen van verhalen en 
gedichten is. Prijs na prijs heb-
ben ze gewonnen door de ja-
ren heen, met alleen maar leuk 
werk. Toch? Wat is er nou leu-
ker dan boeken schrijven waar 
mensen van piepjong tot sto-
koud plezier aan beleven. Wat is 
er nou leuker dan het vertellen 
van verhalen aan kleine peuter-
tjes tot aan gymnasiasten!
Ze kijken naar elkaar en 
naar mij, en reageren zuinig: 
“Nou….het is niet altijd leuk, 
hoor”. Maar de zware opdrach-
ten worden onmiddellijk ver-
vangen door een licht gedicht, 
een luchtig verhaal. Dat is het 
bij dit tweetal, zij zijn zélf boe-
ken, lévende kinderboeken.

Voorbeelden
Het begon met een gedichtje 
voor hun eigen dochter van an-
derhalf:
‘de wind huilt aan het raam/ het 
is donker buiten/ daar komt de 
TIJGER/ WHAaaww…’

Monique vertelde het, Hans 
schreef het op, en zo kwam het 
gedichtje in hun eerste bundel 
‘Lichtjes in je ogen’, het debuut 
van dertig jaar geleden.
Samen, of ieder apart,  worden 
ze op scholen, pabo’s, ouder-
avonden uitgenodigd om daar 
ten strijde te trekken tegen de 
leesarmoede. Hans vertelt, ter-
wijl Monique de doos van Pan-
dora opent, een  enorme tas. 
Er zit van alles is. “Dan hebben 
we het bijvoorbeeld over zeep-
bellen” legt Hans uit. “Zeepbel-

len, bellen, opbellen, 
fi etsbellen, die zitten 
allemaal in deze tas. 
Kijk”; hij pakt een te-
lefoonhoorn uit de tas. 
“Je belt je oma. Hallo 
oma”. Hij schroeft  de 
telefoon open. Zit er 
een klein omaatje in. 
“Of we hebben het 
over horen”. Monique 
pakt twee levensgrote 
grijze olifantenoren uit 
de tas. “Kijk, zou je be-
ter kunnen horen met 
van deze grote oren op 
je hoofd?” Hans haalt 
uit een grote koff er 
het boek “Ik zoek een woord” 
tevoorschijn. Zilveren griff el, 
2014. Een boek vol gedichten, 
want ook dáár spelen ze mee. 
Bijvoorbeeld: 
Monique: “We lezen een ge-
dicht voor zonder titel. Verzin 
zelf maar een titel.” 

‘ik ben al groot / Ik ben al zwaar 
/ Ik eet steeds beter/ elke keer 
weeg ik meer /op de kilo-meter’ 
Titel? 

“Weegschaal!” roept Monique, 
“een kilo-meter”. Ze schrijven 
omdat dat in hun bloed zit. 
En omdat ze het belang zien 
van lezen en voorlezen. “Het is 
wetenschappelijk bewezen dat 
kinderen die veel zijn voorgele-
zen een grotere woordenschat 
hebben dan kinderen die niet 
zijn voorgelezen. En als je een 
grotere woordenschat hebt, 
kun je een betere opleiding 
krijgen, dan kun je een leukere 
baan krijgen. Als je elke dag een 
kwartiertje leest, lees je in één 
jaar een miljoen woorden en 
leer je spelenderwijs duizend 
nieuwe woorden”.

Tanden poetsen
Ze kennen elkaar uit ’s-Grave-
land. Monique woonde aan het 
Zuidereind, in het huis waar je, 
komend vanuit de Oranjeweg 
in Kortenhoef, tegen aan zou 
rijden als er geen vaart voor lag. 
Hans woonde op Groenlust. 
Hij hield altijd al van verhalen, 
schreef gedichten in plaats van 
dagboeken. Studeerde Neder-
lands en geschiedenis, was kort 
ook leraar, maar ging al snel 
verhalen schrijven, gedichten, 
boeken. Monique: “Ik las mijn 
broers en zusjes altijd mijn 
eigen verhalen voor.” Je moet 
elke dag minstens één gedicht 
of één verhaal lezen, vindt het 
duo. “Elke dag. Je poetst toch 
ook elke dag je tanden?”

Veranderingen
 “Ja, je merkt dat kinderen min-
der lezen. Ze kunnen zich ook 
minder lang concentreren. 
Kinderen in een drukke stad 
als Amsterdam zijn onrustiger 
dan kinderen bijvoorbeeld in 
Vlaanderen. Daar moesten we 
laatst voor de jongste kleuters, 
tweeënhalf jaar, een uur vullen. 

Krimpen tot een vierjarige

Ze zaten een uur lang doodstil 
te luisteren”. Wat ook veranderd 
is: meer kinderen worden op-
gevoed door een nanny omdat 
beide ouders werken. Een nan-
ny komt vaak uit het buiten-
land, spreekt zelf niet goed Ne-
derlands. En dat hoor je aan de 
kinderen. Maar mensen willen 
wèl graag lezen, merken ze.
“We hebben wekelijks columns 
geschreven in Het Parool. Van 
Kinderboekenweek tot Poëzie-
week. Van oktober tot januari. 
We kozen gedichten en schre-
ven daar iets over. We hoop-
ten dat de ouders het zouden 
voorlezen aan hun kinderen. 
We kregen daar veel positieve 
reacties op!”

Samen
Ze schrijven vaak samen. Bij-
voorbeeld bij dit gedicht:
‘soms /val ik hard/ dan huilt 
mijn knie/ tranen rood van 
bloed/ en uit mijn ogen/ drup-
peltjes verdriet/ soms/ val ik 
zacht / dan huil ik niet’. 

“Een van ons schrijft  iets. Legt 
het weg. De ander ziet het,  
schrapt iets, schrijft  er iets bij”. 
“Soms hebben we uitgebreide 
discussies over de zinnetjes. We 
hebben de afspraak dat we het 
allebei goed moeten vinden. 
Nou, dan kan het soms wel drie 
maanden duren voor een ge-
dicht af is. Soms zitten er ook 
heel veel jaren tussen de ene en 
de andere bundel.”
Daar zat ik dan met mijn blo-
knoot vol vragen waar ik he-
lemaal niet aan toegekomen 
ben. Maar wat me altijd bij zal 
blijven is, dat Hans en Monique 
Hagen mensen zijn die houden 
van taal en die liefde dolgraag 
over willen brengen aan kinde-
ren. Zoals Etienne zei: “Je zou 
willen krimpen tot een vierjarig 
kind om maar alles te kunnen 
horen van Hans en Monique”. 
www.hanshagen.nl
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NEDERHORST DEN BERG- Van-
af 1 juni is er gedurende twee 
maanden een expositie van 
schilderijen van Yvonne Sib-
bing-Stolp in het Sociaal Cultu-
reel Centrum aan de Blijklaan. 

De kunstenares stelt zich voor. 

Naast mijn man, kinderen en 
werk in zwembad ’t Kikkerfort 
zijn mijn hobby’s: koken, tui-
nieren, tuinontwerpen maken 
en schilderen. De laatste jaren 
heb ik diverse teken- en schil-
dercursussen en workshops ge-
volgd. Van stilleven, modelteke-

nen, naar schilderijen in acryl 
en de laatste jaren ben ik aan 
het aquarelleren. Mijn aquarel-
len zijn geschilderd op papier 
en op doek.  De schilderijen 
variëren van onderwerp en zijn 
meestal zeer kleurrijk. 

Nieuwe expositie in SCC

Graag nodigen wij u uit voor 
een rondvaart om toeschou-
wer te zijn bij Skûtsjesilen 
Loosdrecht. Op woensdag 6 
juni wordt voor het eerst keer 
het Skûtsjesilen Loosdrecht 
georganiseerd. Een groots 
Loosdrechts zeil (netwerk)
evenement met echte Friese 
platbodems dat zal uitgroeien 
tot een traditie die je niet mag 
missen.
Het organisatieteam van Skûts-
jesilen Loosdrecht biedt gratis 
een rondvaart voor ouderen 
aan. De rondvaart duurt 2 uur 
met aan boord een kopje koffi  e/
thee en een gebakje. Tijdens de 
rondvaart zit u eerste rang als 

toeschouwer van de wedstrijd. 
De start van de rondvaart is om 
13.30 uur vanaf de Porseleinha-
ven, Oud-Loosdrechtsedijk te 
Loosdrecht. Er zijn 50 plekken 
beschikbaar. Wilt u mee geeft  u 

zich dan snel op, want Vol=Vol. 
U kunt zich opgeven via: 035 
6239602. (Let op: Vervoer naar 
de Porseleinhaven geschiedt op 
eigen gelegenheid). Wij hopen 
u op 6 juni te mogen begroeten!

Ouderenvaart Skûtsjesilen 
Loosdrecht

N

O

Z

W

6 JUNI 2018
Iedereen is welkom en GRATIS toegang tot 
17:30 uur, hierna entree € 10,- als donatie aan
Stichting NOZW.

PROGRAMMA
10.00 tot 12.00 uur SKS Spel en rondleiding voor Leerlingen  

Scholen Wijdemeren Groep 6 tot 8
13.00 tot 17.00 uur 
13:30   

1ste Wedstrijd + prijsuitreiking 
OuderenVaart bekijken 1ste wedstrijd

 
Freek Ossel
2de Wedstrijd + prijsuitreiking
Start Loosdrechtborrel + Diversen Artiesten 
Vuurwerk

18.00 tot 19.30 uur 
:30 uur  

Rond 22:15 uur  
Rond 01:00 uur  Afsluiting
* Meer informatie op de website www.skutsjesilenloosdrecht.nl
LOCATIE Finley Het Witte Huis, Nieuw Loosdrechtsedijk 242 te Loosdrecht

Recreatie

NEDERHORST DEN BERG – Af-
gelopen zaterdag werd ou-
der-kind strandje De Bergse 
Akker feestelijk geopend. Alles 
was keurig op orde gemaakt 
om de vele gasten optimaal 
te kunnen laten genieten van 
deze heerlijke plek voor jong 
en oud.

Brigitte Voogt en Karen van 
Wichen vormen het bestuur 
van de vereniging. Zij pach-
ten het terrein achter de oude 
brandweerkazerne van de ge-
meente. De doelgroep bestaat 
uit kinderen tot 14 jaar. Ouders 
begeleiden de kinderen. Ide-

aal om je kroost met de buren 
mee te laten gaan en zelf even 
vrij te hebben! En je hebt geen 
zorgen, want het terrein is afge-
sloten, schoon, er komen geen 
honden, meren geen boten aan 
en er wordt niet gerookt. Het 
is daarom ideaal voor jonge 
kinderen. Er zijn schommels 
en andere speeltoestellen, een 
winkeltje met onder andere ijs-
jes en chips, een douche en een 
toilet. Ook ligt er een strook 
lekker zacht kunstgras en staan 
er goed onderhouden hekken 
rondom het terrein. Alles was 
perfect schoongemaakt en op 
orde gemaakt.

Vrijwilligers
Wethouder Jan Klink – zelf 
een enthousiaste jonge vader 
– opende de middag waarna 
de hapjes en drankjes kon-
den worden aangevallen. De 
kinderen sprongen het water 
in, deden mee aan een kleur-
wedstrijd en konden prijsjes 
winnen met het vinden van 
gekleurde stenen in het zand. 
En zoals bij meer mooie eve-
nementen en plekken in onze 
levendige gemeente, werd alles 
mogelijk gemaakt door de niet 
afl atende inzet van vrijwilli-
gers. De meeste ervan zijn ook 
ouders die het plezier dat De 

Bergse Akker feestelijk geopend

Door:  Niels van der Horst

Van 31 mei tot 9 september 
bundelen musea en erfgoed-
instellingen hun krachten 
en vertellen gezamenlijk het 
groene verhaal van de Gooi en 
Vechtstreek. Maak kennis met 
de Gooise groenverhalen via 
tentoonstellingen, wandel- en 
fi etsroutes, lezingen en pu-
blieksactiviteiten. 

Liefh ebbers van cultuur en na-
tuur kunnen ruim drie maan-
den genieten van de meer dan 
100 activiteiten en tentoon-
stellingen op diverse locaties. 
Singer Laren, Huizer Museum, 
Museum Weesp, Kasteel-Muse-

um Sypesteyn, de Vrienden van 
het Gooi, het Vechtstreekmu-
seum en Pinetum Blijdenstein 
organiseren speciale groene 
tentoonstellingen. De opening 
is op donderdag 31 mei op Sy-
pesteyn. 
Een rode draad in de program-
mering zijn de gratis Festival 
Tuin Talks: korte, inspirerende 
verhalen en lezingen vanuit 
groene invalshoeken, telkens 
op een andere festivallocatie. 
Voor families met kinderen is 
er prachtig programma met tal 
van leuke activiteiten. Begin juli 
verschijnt het Groen in Gooi & 
Vecht Doeboek dat speciaal 

Eerste Erfgoedfestival van start

Bergse Akker biedt, graag in 
stand willen houden. Ook een 
zandkorreltje (of twee) bijdra-
gen? 
Ga naar www.debergseakker.nl 

en geef je op. Daar vindt u ook 
de tijden waarop u er terecht 
kunt. Dat is op alle zomerse da-
gen boven de twintig graden.

voor het festival is geschreven. 

Festival Paspoort
Om de bezoekers te laten ken-
nismaken met alle activiteiten 
van het Erfgoedfestival is er 
een Festival Paspoort. Met dit 
paspoort verzamelen bezoekers 
stickers bij deelnemende orga-
nisaties. Onder de volle, ingele-
verde paspoorten verloten we 
prachtige prijzen. Vanaf 31 mei 
is de programmabrochure, met 
paspoort, bij de deelnemende 

organisaties en VVV’s gratis 
verkrijgbaar. 
Het gehele programma staat 

in de programmabrochure en 
natuurlijk op de festivalwebsite 
www.groeningooivecht.nl.
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Cultuur Door:  Herman Stuijver

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé 
Wijdemeren. In de Brasserie 
van Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

Kom gezellig bridgen  op don-
derdagavond om 19.30 uur bij 
Bridgeclub Wijdemeren; locatie 
Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-
6561131 of www.bcwijdeme-
ren.nl

Verzorgingshuis Amaris De 
Kuijer heeft  een uitgebreid aan-
bod activiteiten en voorzienin-
gen, waar u ook als wijkbewo-
ner gebruik van kunt maken. 
Denkt u bv. aan de thuiszorg 
van Amaris of onze maaltijden-
service. Meer info: www.ama-
ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 
leren bridgen? Informeer vrij-
blijvend. Ook nieuwe gevor-
derde leden zijn welkom bij 
onze bridgeavonden op don-
derdag in De Bergplaats. Info: 
0634106030 of bridgeclubne-
derhorst@live.nl

Kort nieuws

KORTENHOEF- Dit jaar viert Pe-
ter van den Akker zijn 40 jaar 
beeldend kunstenaarschap. Ter 
gelegenheid daarvan presen-
teert hij in het najaar zijn oeu-
vrecatalogus ‘Zoektocht, day 
in, day out’. Om de catalogus 
van 150 bladzijden te kunnen 
uitgeven, kunt u een keuze ma-
ken uit vier voorintekeningen.

“Ik ben er al een jaar mee be-
zig” vertelt de 69-jarige die 
samen met zijn partner Made-
leine Metsaars het fraaie P+M 
Ateliers aan de Oranjeweg 
79 in Kortenhoef beheert. “Ik 
vind het namelijk belangrijk 
dat zo’n overzicht van 40 jaar 
ook mooi wordt vormgegeven. 
Het is een terugblik vanaf nu 
tot 1978 toen ik begon.” Wie de 
beeldend kunstenaar een beet-
je kent, weet dat hij niet over 
één nacht ijs zal gaan. Er ligt 
al een proefdruk klaar in het 
formaat van 24 bij 17 cm. “Het 
leuke is dat mijn zoon Saman 
als designer met mij meekijkt. 
Hij is een soort tweede oog 
die me adviseert over de inde-
ling en de bladspiegel en der-
gelijke.” Het boek zal openen 

met een zelfportret uit 2018 
en gaat vervolgens in stappen 
terug in de gevarieerde loop-
baan van Peter. Die in 1978 
afstudeerde aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten te 
Utrecht. Voordat Van den Ak-
ker zich vestigde in de voor-
malige AH-supermarkt van 
Landwaart had hij een atelier 
in Amsterdam. Ook werkte hij 
in Italië en New York. “In New 
York heb ik uren rondgelopen 
in het Metropolitan Museum. 
Daar zag ik die fantastische 
Egyptische prehistorische 
kunststukken en mooie Griek-
se vaasschilderkunst. Dat heeft  
me enorm geïnspireerd. Maar 
ook de kleuren en geuren van 
het Italiaanse landschap waren 
een soort walhalla voor mij. Zo 
puur, zo rijk.” 
Een boek samenstellen over 
vier decennia kunstenaarschap 
is een kwestie van ordenen. “Ja, 
je moet steeds keuzes maken. 
Het heeft  er mij ook toege-
bracht om al mijn werk vast te 
leggen en te digitaliseren. Een 
grote klus die me wel veel vol-
doening geeft , het geeft  me een 
overzicht. Je kunt ook het kaf 

van het koren scheiden.” Ook 
in het lichte en ruime atelier 
van Peter zie je een volgorde 
van vroeg werk tot zeer recent. 
In de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw lag het accent op 
abstract werk met het thema 
‘beweging’. Gaandeweg veran-
dert dat in fi guratieve kunst 
waarin de mens en zijn omge-
ving centraal staan. De laatste 
jaren probeert Peter de huidi-
ge tijd te verbeelden. “Ik word 
geraakt door hoe de mens met 
de natuur omgaat, het verschil 
in leefomstandigheden, arm 
en rijk, discriminatie, oor-
logsgeweld, overleven tussen 
puinhopen.” Het is voor een 
kunstenaar steeds de vraag wat 
hij wil weergeven. Peter kiest 
altijd voor zijn interpretatie 
van de actualiteit, de aanslagen 
in Parijs, een AZC in Ter Apel. 
Vanaf 2000 creëert Van den 
Akker bovendien keramische 
kunst en beelden.
Het overzichtsboek staat dus 
vol met mooie prenten van 
zijn kunstwerken, maar ook is 
het gevuld met teksten. “Het is 
een mix. Soms citaten, soms 
een eigen tekst. Het gaat al-

tijd om een duiding van mijn 
werk.” Daarnaast treft  u in de 
‘Zoektocht, day in, day out’ een 
biografi e, een CV en een greep 
uit de talloze recensies.

Voorintekeningen
Wilt u de oeuvrecatalogus 
sponsoren? Dat kan op vier 
manieren: € 30,- het boek met 
uw naam in de sponsorlijst; € 
150,- het boek + zeefdruk So-
litude standing 1993 (50-65 
cm, 15 ex.); € 200,- het boek + 
beeldje Vooruit, achteruit 2018 
(15x17 cm, cortenstaal, 10 ex. 

en 10 ex. in blauw gepoeder-
coat); € 250,- het boek+ keuze 
uit werk op papier uit oeuvre 
1978-2018 (65- 50 cm).
Als u mee wilt doen, maak een 
keuze en dan graag het be-
treff ende bedrag overmaken: 
NL97 ABNA 0449 1679 84. 
P+M Ateliers; Oranjeweg 79; 
1241 XP Kortenhoef; 06- 40 29 
93 89;  U kunt ook nog een af-
spraak maken om de tentoon-
stelling te bezoeken. info.pe-
tervandenakker@gmail.com; 
www.petervandenakker.nl  

Oeuvrecatalogus  Peter van den Akker

KORTENHOEF- Zaterdagmid-
dag kwam het Ankeveens Ha-
venloos Mannenkoor in groten 
getale naar Veenstaete om de 
bewoners een gezellige mid-
dag te bezorgen. 

Hoewel het de bedoeling was 
om dit feestje in de binnentuin 
te houden, bleek het in de zon 
te warm te zijn, dus traden de 
(zee)mannen in de Brasserie 
op.  Met 2 x een half uur zee-

mansliederen en andere beken-
de moppies die uit volle borst 
door de aanwezigen werden 
meegezongen had Veenstaete 
weer een buitengewoon leu-
ke middag voor de bewoners. 
Met dank aan de Vrienden van 
Veenstaete, waarbij voorzitter 
Ties Hagen meedeelde dat het 
zijn laatste aanwezigheid was 
als voorzitter van de Vrienden, 
omdat hij binnenkort gaat ver-
huizen naar de Achterhoek.  

Ankeveense zeelui 
zingen binnen

ANKEVEEN - Op zondag 3 juni 
vanaf 16:30 uur wordt het roc-
ken, swingen, zingen, dansen, 
kortom: genieten geblazen bij 
het wervelende optreden van 
No Sweat.

No Sweat, (velen kennen deze 
band nog als Let but Sit) is een 
band met muzikanten waarvan 
de roots voornamelijk in An-
keveen liggen. Al bijna 25 jaar 
is muziek hun excuus om een 
feestje te bouwen. En een feest-
je wordt het! Evenals de vori-
ge edities van Bultpop zal ook 
nu weer de gezellige bar in de 

zaal staan, zodat er tussendoor 
ook lekker een drankje besteld 
kan worden, zonder iets van de 
muziek te hoeven missen. Kom 
mee swingen met ouderwetse 
rockhits en hedendaagse pop-
muziek, en kom naar Th eater 
De Dillewijn. 
Aanvang: 16.30 uur (Zaal open 
16.00 uur). Er is een beperkt 
aantal zitplaatsen. Kaarten kos-
ten € 7,- aan de zaal. U kunt ze 
ook in de voorverkoop à € 6,- 
verkrijgen via het Wapen van 
Ankeveen.
Ook kunt u na afl oop van het 
concert in het Wapen van An-

keveen genieten van Stef ’s Spe-
cial. Kaarten voor dit diner + 

concert zijn aldaar verkrijgbaar 
voor € 20,-. 

No Sweat sluit theaterseizoen Dillewijn af
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Zuidereinde 167  ‘s-Graveland

NIEUW Deze vrijstaande woning is ver-
bonden met een grote aanbouw 
met atelier, hobby-werkruimte 
en studio. Totale woonopper-
vlak 240 m2, inhoud 839 m3. 
Royale kavel van 1571 m2 met 
een garage/bergruimte van 84 
m2 en een veranda. 

Vraagprijs € 619.000,- k.k.

Elbert Mooijlaan 34  Kortenhoef
Goed onderhouden middenwoning 
met een mooi aangelegde achter-
tuin op het zuiden. Een heerlijk licht 
en grotendeels eigentijds gezins-
huis met grote ramen en een uit-
stekende maatvoering. Inhoud 364 
m3, dakkapel aan de achterzijde. 

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

NIEUW

NIEUWNIEUW
Het aantal ijsvogels in de regio 
Gooi en Vechtstreek is met 75-
80 procent achteruitgegaan. 
De stevige winter in de twee-
de helft van februari en begin 
maart 2018 heeft er voor ge-
zorgd dat veel ijsvogels dat niet 
overleefd hebben. 

Vooral de ijzige, harde Siberi-
sche wind heeft  waarschijnlijk 
veel ijsvogels het leven gekost.  
Deze achteruitgang is gecon-
stateerd door de leden van de 
IJsvogelwerkgroep Gooi en 
Vechtstreek. Nu de eerste mo-
nitoring van de vaste broed-
plekken vrijwel rond is zijn pas 
16 paar ijsvogels met zekerheid 
vastgesteld. De verwachting is 
dat er nog hooguit 10 paar bij 
zullen komen. Dit lage aantal 

staat in schril contrast met het 
record jaar in 2017. Toen wer-
den in de regio maar liefst 104 
paar ijsvogels geteld. Als de af-
name voor heel Nederland op 
gaat zal de ijsvogelstand zak-
ken van meer dan 1300 paar in 
2017 naar circa 300 paar in dit 
jaar. 

In Nederland zijn ijsvogels 
standvogel. Dat betekent dat ze 
in de herfst niet naar warmere 
oorden zoals Zuid-Frankrijk of 
Afrika trekken. Wie een ijsvogel 
waarneemt wordt gevraagd dat 
te melden op www.vwggooi.nl

Foto: Jeroen Stel

Vrije val aantal ijsvogelpaartjes 

KORTENHOEF- Op zaterdag 2 
juni speelt het Amstel Strijkers 
Ensemble (ASE) onder leiding 
van Kees Olthuis een gevari-
eerd programma met werken 
van Webern, Mozart, Nordgren 
en Kodaly in de Nederlands 
Hervormde kerk te Kortenhoef. 

Solist is de ‘éminence grise’ 
onder de Nederlandse pianis-

ten: Willem Brons. Hij speelt 
het expressieve ‘Jeunehomme’ 
concert van Mozart dat door 
velen gezien wordt als een 
keerpunt in Mozarts muzika-
le ontwikkeling. Verder spelen 
de Amstelstrijkers de hoogro-
mantische Langsamer Satz van 
Anton Webern en de Symfonie 
voor Strijkers van Pehr Henrik 
Nordgren, een stuk vol ver-

Lenteconcert Amstel Strijkers in Oude Kerkje

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

Spiegelpolder 1C, Nederhorst den Berg

Deze MIDDENWONING met een woonopp. van 114 m2 
staat op een aangename woonplek in de woonwijk Horn- en 
Kuijer op ca. 200 m van de historische dorpskern en nabij de 
Vecht. De woning heeft  nogal wat achterstallig onderhoud 
en is een mooi object voor een stel dat de schouders eronder 
wil zetten om hier hun droomhuis van te maken. 

Vraagprijs € 224.000 k.k. 

NIEUW

Muziek

rassende eff ecten. Het concert 
wordt besloten met het volkse 
Rondo Hongroise van Zoltán 
Kodály. 

ASE
Het ASE werd in 1986 opgericht 
en telt zo’n dertig  enthousiaste, 
ervaren musici en heeft  gedu-
rende de afgelopen 30 jaar een 
breed repertoire opgebouwd 
dat zowel de mooie strijkers-se-

renades uit het romantische en 
klassieke repertoire omvat als 
ook verrassende stukken van 
moderne componisten. Het or-
kest werkt – naast Kees Olthuis 
– met meerdere dirigenten, 
onder wie Marien van Staalen, 
Jacob Slagter en Ivo Meinen. 
Tweemaal per jaar brengt het 
Amstel Strijkers Ensemble een 
nieuw programma dat behalve 
in Amsterdam ook elders in het 

land wordt uitgevoerd. Meer 
informatie op www.amstelstrij-
kers.nl 
Het concert op 2 juni begint 
om 20.15 uur in de Nederlands 
Hervormde Kerk, Kortenhoef-
sedijk 168, Kortenhoef. Toe-
gangskaarten ad € 17 (cjp en 
65+ ad €15) zijn verkrijgbaar 
aan de kassa. Voorverkoop: 
www.amstelstrijkers.nl  De toe-
gangsprijs is dan € 16 resp. €14.

ANKEVEEN- Wil je een mooie 
plek leren kennen waar je kunt 
ontsnappen aan alle stress om 
even lekker te ontspannen? De 
Amsterdamse Lichtbond opent 
op zondag 3 juni zijn deuren 
om jou kennis te laten maken 
met naaktrecreatie.  

Het terrein is gelegen op een 
eilandje in de Ankeveense Plas 
(Loodijk 30, Ankeveen, bij De 
Molen) Het thema ‘Ont- Moet 
jezelf ’ staat centraal. Je hoeft  
je voor deze Open Dag niet 
vooraf aan te melden en hebt 
ook geen ledenpas nodig. Als 
het weer het toestaat, dan kun 
je hier in een veilige omgeving 
genieten van de zon, de rust 

en de natuur. Dus pak snel je 
handdoek, zonnecrème en pa-
rasol en laat je inspireren door 
de natuur, omgeving en kom 

vooral Ont- Moeten!  
Zie ook: www.alb-naturisme.nl 
of www.nfn.nl

Open Dag Naaktrecreatie 
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‘s- GRAVELAND- Voor de eerste 
keer een heel bijzondere live 
opname in een oer-muziekstu-
dio, in het MCO in Hilversum. 
Een concert van klank en ritme, 
van muzikale verhalen: Angelo 
van den Burg!

“Het is een ritmisch jongetje en 
dat is ie”, zei moeder Van den 
Burg  over haar baby-zoontje 
Angelo. Onderwijzers en lera-
ren in Ankeveen werden gek 
van de kleine -en later puber- 
trommelaar. Angelo mocht op 
accordeonles, speelde in de 
fanfare en ontmoette Charley 
Nederpelt, ja, de bekende jaz-
zman. Die zag zijn talent en 
zorgde ervoor dat Angelo naar 
het conservatorium in Utrecht 
mocht om daar percussie te 
studeren. Een paar jaar later, 
net afgestudeerd, trok hij op 
de bonnefooi naar Afrika, om 
daar, twee jaar lang tussen de 
Afrikaanse stammen, polyrit-
miek te doorgronden.

Hang
Het kleine huisje aan het Zui-
dereind wordt omgetoverd 
tot concertzaal. Angelo rent 
de smalle trap op en af om de 
‘hang’ te demonstreren. “Hang 
is Zwitsers en betekent ‘Hand” 
legt hij uit. “Het is een hand-
drum, maar dan melodisch. 
Een steeldrum, maar dan voor 
je handen. En weet je”, vertelt 
hij enthousiast, “hier in Kor-
tenhoef woont iemand die ze 
maakt. Ja, die máákt ze. Hier! In 
Kortenhoef! Jorik de Beer. Mu-
ziektechnoloog. Werkt bij het 
Nationaal Ballet. Mijn eerste 
hang komt uit Frankrijk, deze 
twee komen uit Kortenhoef!”
Het enthousiasme van Angelo 
is meeslepend. Hij zet de drie 
hangs naast elkaar en begint 
te spelen: “deze is in D, en deze 
in E..” Hij speelt en het is fan-
tastisch. De klank en het ritme 
tillen je op!
“en dit”…hij laat op zijn smart-
phone een fi lmpje zien, “dit is 
een balofon. Daar speel ik ook 

op. Een West-Afrikaanse ma-
rimba. Toetsen van ebbenhout, 
kalebassen voor de klank”. Hij 
laat het zien en horen! En weer: 
de klank en het ritme tillen je 
op.

Omdenken
“Ik heb dertig jaar een fantas-
tisch leven gehad. Ik ging mee 
met alle grote popmusici, René 
Froger, Marco Borsato. Werkte 
mee bij het Kinderprinsen-
grachtconcert. Maar mijn hart 
lag bij het componeren, bij de 
ritmemuziek en daar kwam ik 
niet aan toe. Nu heb ik het roer 
omgegooid. Ik voelde dat ik 
vastliep. Ik moest ‘omdenken’. 
En ja, zoals Erich Fromm zegt: 
‘Creativiteit vereist de moed 
om zekerheden los te laten’,  zo 
heb ik mijn zekerheden losge-
laten om me volledig op mijn 
composities te kunnen stor-
ten. Oh, die eerste tijd zonder 
zekerheden! Paniekaanvallen! 
Slapeloze nachten! Verschrik-
kelijk.”

Muziek ’s-Gravelander op instrument Kortenhoever

Hang, balofon, duduk, fujara

Muziek Door:  Karin van Hoorn

Angelo koos voor zijn hart, 
vond nieuwe wegen, nieuwe 
musici, nieuwe uitdagingen. 
Jos Buitink, (tien jaar geleden 
ontmoet, meteen een klik) een 
fenomenaal pianist! Raphae-
la Danksagmüller, (die vrouw 
IS muziek), de Oostenrijkse 
duduk- , fujara-, en blokfl uit-

KORTENHOEF- De 45e Avond-
vierdaagse Kortenhoef, van 
dinsdag 5 juni t/m vrijdag 8 
juni 2018, belooft voor een 
aantal speciale deelnemers een 
bijzondere editie te worden.

Door: Thalitha Stam

Mireille Mazzavillani, van hon-
denuitlaatservice Cani Allegri, 
heeft  dit jaar maar liefst 15 hon-
den (en hun baasjes) weten te 
overtuigen om de 5 kilometer 
mee te lopen. Zij zullen meel-

open achter de deelnemende 
scholen aan. Mireille heeft  de 
avondvierdaagse al vaker met 
haar eigen hond(en) gelopen, 
maar dit jaar belooft  een speci-
ale editie te worden.
Want, en dat is een primeur dit 
jaar, als alle honden na 4 dagen 
lopen aankomen bij sporthal de 
Fuik ligt er speciaal voor hen 
een heuse (echte!) medaille te 
wachten van de Sticht Gooise 
Wandelsport Bond.  

Honden Vierdaagse

Het eerste weekend na de 
competitie is het tijd voor 
onze toernooien. Op zater-
dag komen er van 8.30 uur 
tot 22.00 uur alleen jongen-
steams in actie tijdens het Arie 
Janmaat Toernooi. De zondag 
staat in het teken van de meis-
jesteams tijdens het Leeuwin-
nentoernooi.

JO12-1 kampioen
De JO12-1 beleefde een zin-
derend slot van de competi-
tie. Het won zelf met 11-6 van 
VVZ’49 JO12-1 en dat was 
precies genoeg om op basis 
van de meest gescoorde doel-

punten kampioen te zijn. Wa-
terwijk JO12-2 eindigde met 
net zoveel punten en hetzelfde 
doelsaldo, maar scoorden zelf 
dus minder. 

Senioren
VR1 eindigde competitie in de 
middenmoot dankzij een 0-2 
overwinning op Eemnes. Git-
ta Hekman en Kaylee Stoops 
scoorden. VR2 deed het tegen 
kampioen EDO uit Utrecht be-
ter dan in de eerste wedstrijd, 
maar het verloor wel (0-7). Za2 
speelde onderling tegen JO19-
1 omdat tegenstander Olympia 
’25 de wedstrijd afzegde. Op 

zondag won het 2e van kam-
pioen Hercules, het 4e uit bij 
Wasmeer en verloor 35+ thuis 
van PVC 35+.

Wervingscampagnes
De vrijwilligerscommissie en 
het bestuur van de Club van 
Honderd hebben de laatste 
competitiezaterdag aangegre-
pen om de aandacht op zich 
te richten. En met succes. Het 
vrijwilligerskorps werd uitge-
breid met maar liefst 19 perso-
nen en de Club van Honderd 
telde aan het einde van de dag 
12 leden meer!

Nacompetitie 
De nacompetitie start voor het 
eerste elft al op zondag 10 juni, 
thuis tegen het Noord-Hol-
landse Berkhout. Bij winst 
speelt het op zondag 17 juni 
weer thuis tegen de winnaar 
van de wedstrijd Rivierwijkers 
– Kismet. Ter voorbereiding 
op de nacompetitie speelde 
het afgelopen zondag tegen 
Nederhorst. Ondanks behoor-
lijk wat kansen en een gemiste 
strafschop verloor het met 1-0.

Voetballen in ’s-Graveland 

Mooi toernooiweekend in het verschiet  

viruoos! En Leo Janssen, feno-
menaal tenorsaxofonist bij het 
Metropole-orkest. En zondag 
a.s. 3 juni, gaat dit kwartet voor 
het eerst samen live spelen. Im-
provisaties op eigen composi-
ties van Angelo van den Burg, 
‘s -Gravelander, die speelt op 
instrumenten die gemaakt zijn 
door een Kortenhoever!

Toekomst
Angelo barst van de ideeën. Hij 
heeft  contact met een video-
kunstenaar die fi lmpjes maakt 
waaronder hij muziek zet. Hij 
heeft  contact met Ingrid Jan-
sen, kunstschilder, die op zijn 
muziek schildert. “We zijn van 
plan om een expositie te orga-
niseren met de schilderijen die 
ze heeft  gemaakt op mijn mu-
ziek.” En nog veel meer. Maar 
eerst: Zondag 3 juni, 15.00 uur, 
studio 2, MCO, Hilversum. 
Heuvellaan 33.
Allen daarheen. Om te genie-
ten van de muzikaliteit van An-
gelo van den Burg, Jos Buitink, 
Raphaela Danksagmüller en 
Leo Janssen. Toegangskaarten 
€ 17,50 via www.burgbuitink.
com bestellen

Behoeft e aan een regelmatig 
bezoekje, een wandelingetje? 
Humanitas biedt ‘vriendschap-
pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.

Zomaar binnenlopen voor kof-
fi e en een praatje met een paar 
gezellige mensen? Elke 1e en 
3e woensdag v.d. maand v.a. 10 
uur in de Bergplaats a.d. Kerk-
straat.

Kort nieuws
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Bij de rijvereniging Nederhorst 
werd afgelopen zondag weer 
gestreden in de klasse N1 en N2 
dressuur. Tevens konden weer 
een zestal ruiters op de mane-
ge Laanhoeve een poging doen 
om hun A-diploma te behalen.
De jury bestond vandaag uit 
voorzitster Paula van den 
Bosch en haar schrijfster Esmée 
Verkerk.

Ondanks het extreem warme 
weer, waren het zeer spannen-
de wedstrijden. Van de dertien 
deelnemers in de groep N1 
werd 1.Tamar Doornheim op 
Nador  met 120,5 pnt; 2. Emmy 
van Gelder op Joy met 116 pnt; 
3. Moyra Puttenaar op Nienke 
met 116 pnt.
Van de negen deelnemers in 
N2-klasse werd 1. Chaline v.d. 
Bos op Polly met 115 pnt; 2. 
Alicia v.d. Bos op Joy met 114,5 
pnt; 3. Emma Gijzen op Dance 
met 114 pnt.
Vervolgens startten zes deelne-
mers in de A-klasse. Als deze 
beginnende ruiters voldoen-
de kwaliteit toonden bij deze 
proef, mogen zij in het vervolg 
starten in de N-klasse. Alle zes 
slaagden daarin:
Fay Kistenmaker, Ilse Riemus, 
Stella Smit, Tia Boven, Luna 
Lenderink en Lieke Esser.
Ringmeesters deze dag waren 

Daphne Lunter en Jolande van 
Akker. Het secretariaat werd 
weer prima geregeld door Mar-
ti Bergman en Astrid Hagen. 
Ook weer hartelijk dank aan 
alle voorlezers van de proeven 
deze dag.

De meisjes met hun A-diploma 
(foto: Gerrit Bergman)

Sport

Dressuurwedstrijden

In het Pinksterweekend vond 
in de Deense plaats Bramming 
het ‘Danish open in jiu jitsu’ 
plaats. Natuurlijk was onze 
plaatsgenote, Marie-Flore Re-
degeld van Topsportteam van 
Haren van de partij. 

De eerste wedstrijd versloeg ze 
een Deense die ze eerder dit 
jaar op het Dutch open ook al 
verslagen had, met full ippon. 
Ook de 2e en 3e partij tegen 
achtereenvolgens een Duitse 
en een Deense, eindigden met 
winst door full ippon voor Ma-
rie-Flore.  De fi nales stonden 
gepland aan het eind van de 
dag. Gelukkig lukte het Ma-
rie-Flore om de concentratie 
vast te houden en met over-
tuiging won ze ook deze partij 
tegen de sterke Duitse Celina 
Brötje. 

Haar dag kon helemaal niet 
meer stuk toen Marie-Flore, 
na de gouden medaille in ont-
vangst te hebben genomen, ook 

nog verkozen werd tot ‘Fighter 
van de dag’ van mat 1. 

Marie-Flore ‘Fighter van de Dag’

NEDERHORST DEN BERG- Bij-
na is seizoen voor het spelen 
van badminton weer voorbij. 
We zijn lekker druk bezig ge-
weest. 2 keer per week naar de 
sporthal om elkaar het leven 
zuur te maken door het winnen 
van onderlinge partijen. Drie 
toernooien waarin 
elkaar op een ande-
re manier de maat 
namen.

De jeugd die hard 
werkte tijdens de 
trainingen, elkaar 
uitdaagde. De ou-
dere jeugd die in 
partijen met vol-
wassenen hen in 
hun hemd zette. De 
jeugd had ook de 
uitdaging om deel te 

nemen aan jeugdtoernooien in 
Huizen en in Weesp. Th uiswed-
strijden voor de laddercompe-
titie; Een avond om door met 
ouders te spelen hun vorderin-
gen te tonen en keer vrienden 
uit te nodigen om te laten zien 
en voelen wat badminton is.

Op woensdag 30 mei was de 
laatste speeldag van het sei-
zoen. De jongste jeugd speelt 
singlepartijtjes geheel volgens 
de regels. De ouderen spelen 
het gezellige afsluittoernooi, 
kom maar kijken! Het was een 
mooi seizoen.

Het seizoen van de Blijkklappers Sponsoractie WK 
onderwaterhockey
Op 18 juli vindt het 20e WK on-
derwaterhockey plaats in Que-
bec, Canada. Vijftig teams uit 
zestien landen nemen deel. Ook 
Nederland is op dit toernooi 
vertegenwoordigd. De Gooise 
Onderwatersport Vereniging 
(GOV) levert maar liefst zes 
deelnemers voor het Neder-
landse team.
Bij de club zijn ook diverse in-
woners van Wijdemeren aan-
gesloten. Reis en verblijf in 
Quebec moeten de sporters 
zelf bekostigen (€ 2.800,- p.p.). 
Om hockeyers te helpen, heeft 
de club een sponsoractie opge-
zet. Geïnteresseerden kunnen 
€10 of meer overmaken naar: 
NL38 RABO 0130 4550 59 t.n.v. 
GOV sponsoring. Zie ook: www.
gov-bussum.

NEDERHORST DEN BERG- Zo-
als het er nu naar uitziet was 
voor AGV 23 mei de laatste 
keer dat er onderlinge wed-
strijden waren voor de turners 
en turnsters. Er waren diverse 
oproepen om voor de vertrek-
kende turnjuff en Elly de Greef 
en Monique Ambagtsheer een 
vervanger te vinden, maar tot 
op heden heeft nog niemand 
zich gemeld. Wat heel erg jam-
mer is.

Desondanks was het een leuke 
en gezellige middag. De aller-
kleinsten lieten eerst een heel 
leuk dansje zien, om daarna het 
serieuze gedeelte te tonen.

Balk, brug, mat, sprong en een 
funtoestel. Ze werden beoor-
deeld door een echte jury. Er 
waren zelfs 3 meisjes die echte 
oefeningen lieten zien. Emmy, 
Flore en Tessa gaan doen mee 
aan de recreantenwedstrijd 
op 30 juni in Kortenhoef. Hoe 
spannend. Toen was de beurt 
aan de grotere dames en heren. 
Ook hier een inleidende dans, 
die er heel goed uitzag. Daarna 
verdeeld in 3 meisjesgroepen 
en 1 jongensgroep, begonnen 
de turners  zenuwachtig hun 
balk-, mat- of brugoefening en 
gezamenlijk de sprong.
Alles werd serieus beoordeeld 
door een vakkundige jury. Ie-

dereen kreeg een diploma, wat 
lekkers en een medaille (ge-
sponsord door T&O auto’s). 

De uitslagen bij de meisjes 
groep-1: 1. Amy Waldhober, 2. 
Dania van Soesbergen, 3. Ma-
non van de Berg; Groep- 2: 
1. Gabriela, 2. Bente Blaauw, 
3. Floor; Groep- 3: 1. Evelien 
Beemster, 2. Eline Matthijssen, 
3. Manon Buijs; Jongensgroep: 
1. Fedja en 2e Hugo. De wis-
selbekers zijn gewonnen door 
Amy en Fedja. Elly de Greef en 
Monique Ambagtsheer willen 
alle vrijwilligers heel erg be-
danken voor hun hulp en inzet 
deze middag, want zonder jullie 

Laatste onderlinge wedstrijden AGV

zijn wij nergens. Nu nog even 
hard oefenen voor de recrean-

tenwedstrijd op 30 juni.
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Sport Door: Saskia Luijer

Nieuws van 
Club 4711
Uitslag maand-
toernooi biljar-
ten. Zaterdag 26 
mei: 1. Mw. T. 

Bos & Dhr. M. v.d. Velden (12 
pt.), 2. Dhr. C. Jacobs & Dhr. 
J. van Wijnen (12 pt.), 3. Dhr. 
J. van Greuningen & Dhr. M. 
Zieleman (6 pt.), 4. Dhr. M. 
Boelhouwer & Dhr. R. van 
Huisstede (6 pt.)
Programma
Zaterdag 2 juni 16.00 uur: 
lente-toernooi biljarten, 
maandag 4 juni 19.30 uur: 
lente-toernooi biljarten
Openingstijden
Vrijdag en zaterdag van 
15.00 tot 20.30 uur (ook voor 
niet-leden)
Contactgegevens
Adres: Overmeerseweg 5a, 
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

Het competitieseizoen zit er na 
dit weekend op. Zondag begon-
nen de senioren met een ge-
zamenlijk ontbijt aangeboden 
door Ruiter Advies & Ondersteu-
ning. Waarna om 11.00 de laat-
ste competitieduels begonnen. 

Nederhorst- 3 en -4 verloren 
beide hun laatste wedstrijd.  Ne-
derhorst-2 draaide een goed sei-
zoen en moest alleen kampioen 
Kampong boven zich dulden. In 
de laatste wedstrijd kwamen ze 
terug na een 0-2 achterstand tot 
2-2.

Nederhorst-1 speelde ter afslui-
ting vriendschappelijk tegen 
‘s-Graveland waar de wedstrijd 
in het teken stond van afscheid-
nemende spelers en trainer. Ne-
derhorst won via een treff er van 
Jesse van Huisstede met 1-0 de 
derby maar zag ‘s- Graveland 
goed meedoen met een uitste-
kend middenvelder Vincent 
van Vuure. Vertrekkend trainer 
Jouri de Bruin bedankte ieder-
een en vond de afgelopen twee 
seizoenen de mooiste 2 jaar van 
zijn leven. Met live muziek en 
een DJ bleef het nog lang gezel-

lig op Meerzicht.

Toernooien voor de deur
Op 9 juni is er het afsluitende 
eigen KIA Kooijman jeugdtoer-
nooi op Meerzicht met natuur-
lijk de bekendmaking van de 
junior-, pupil-, scheidsrechter-, 
team- en leider van het jaar ver-
kiezing. Ook zal dan de fi nale 
gespeeld worden voor de Mul-
tinal Groep penalty bokaal. Als 
fi nale afsluiting van het voet-
balseizoen wordt op 22 en 23 
juni het jaarlijkse VVN Multinal 
voetbalevent gehouden inclusief 

feestavond op de vrijdag.

JO13-1 kampioen
Door thuis met 6-1 te winnen 
van Hertha JO13-1 pakten de 
jongens en meiden verdiend het 
kampioenschap. JO15-2 sloten 
de voorjaarscompetitie af met 
een 4-0 overwinning op ’t Gooi 
en eindigden op een fraaie twee-
de plaats. JO15-1 eindigden op 
een derde plaats door het ver-
lies in hun laatste partij tegen ‘s 
-Graveland. 
Info: www.vvnederhorst.org  
of facebook.

Voetballen in Nederhorst 

SuperSunday besluit competitieseizoen

Zelfs na een onderbreking van 
30 jaar laaide in Kortenhoef 
moeiteloos de liefde voor het 
wielrennen weer op. Als van-
ouds vond men zondag 27 mei 
een plekje langs het parcours. 
Hangend op de drankhekken, 
zittend in een tuinstoel of van-
af een creatief geïmproviseer-
de tribune genoot men van het 
wielerspektakel in het dorp. 
Een geweldige zet van GWC De 
Adelaar om de Wielerronde van 
Kortenhoef opnieuw leven in te 
blazen.

‘s Morgens stonden de Jeugd 
NK-selectiewedstrijden op het 
programma, waar zo’n 70 jon-
gens en meisjes aan meededen. 
Zo reed Sebastiaan Bouwman 
uit ’s-Graveland samen met 
Freek Valkonet uit Nederhorst 
in de 3e categorie en startte 

Berger Gijs Broerse in catego-
rie 6. De jonge renners fi etsten 
rondjes van ruim 1 km, over de 
Kerklaan, Egidius Blocklaan, 
Elbert Mooijlaan en Parklaan. 
Een parcours waar even later 
ook de lokale jeugd met el-
kaar de strijd aanging tijdens 
de Dikke Banden Race. Com-
pleet met helm en rugnummer 
verschenen de 8 tot 12-jarigen 
aan de startstreep. Fanatiek 
koersten ze op hun crossfi ets, 
mountainbike of gewone 
oer-Hollandse fi ets door de 
straten. Joep Noordermeer won 
de eerste categorie met een fl in-
ke voorsprong, gevolgd door 
Tijs Th omas en Jurre Vermeu-
len. Bij de tweede categorie was 
na een spannende eindsprint 
de winst voor Teun Kemp, die 
net wat eerder dan Niek van 
de Braam en Siem Fecken de 

fi nish passeerde. Fleur van den 
Broek was de enige deelnemer 
in de derde categorie, dus voor 
haar was er ook een ereplaats. 
Allen kregen bloemen en me-
dailles uitgereikt door de ron-
demissen. Trots gingen de ar-
men juichend de lucht in toen 
ze plaats mochten nemen op 
het prijzenpodium.

Het echte werk
In de middaguren was het tijd 
voor het echte werk. In grote-
re rondes, van 3,3 km, konden 
de volwassen mannen zich aan 
elkaar meten. Met een mooie 
route vanaf de Kerklaan over 
de Kwakel, Herenweg, Konin-
ginneweg, Elbert Mooijlaan 
en Egidius Blocklaan. Ruim 
50 amateurs 40+ en sportklas-
se 19+ legden in fl ink tempo 
60 km af. Kortenhoever Ma-
rio Hagen stopte halverwege, 

maar dorpsgenoten Raimon 
Knip, Patrick Schaap en Ro-
gier Pos haalden de eindstreep. 
Waarvan laatstgenoemde knap 
in het peloton. Winnaar werd 
Ferry de Ruiter uit Putten, de 
tweede plek was voor Bart Nap 
uit Montfoort en Amsterdam-
mer Caspar Hermans eindigde 
als derde. Bij de wedstrijd van 
de elite, beloft en en amateurs 
40- gaf Rosalie van Rijn het 
startschot. Voor de wethouder 
van Cultuur en Sport was ‘t de 
eerste Ronde van Kortenhoef 
die ze meemaakte. De toppers 
die aan haar start verschenen 
maakten er een spannende 
koers van. Er werd hard gere-
den, met snelle tussensprintjes 
voor de extra premies. Na ruim 
100 km klonk de bel voor de 
laatste ronde en schalde de 
bekende fi naletune van Radio 
Tour de France uit de spea-

Kortenhoef loopt weer warm voor wielerronde

kers. Het werd een close fi nish 
waarbij een kopgroep van drie 
de laatste meters afl egde. De 
winst ging naar Rick Smit (’t 
Harde), nipt voor Lorenzo Har-
bers (Nijverdal) waarbij Rode-
rik Egberink (Bussum) in ‘zijn 
Kortenhoef ’ netjes derde werd.

Veel enthousiasme
Alom klonken enthousiaste re-
actie langs de kant. Voor de ren-
ners en zeker ook voor de orga-
nisatie van het evenement. De 
wedstrijdleiding had de races 
tot drie keer toe moeten stil-
leggen, vanwege uitrukken van 
brandweer en ambulance, maar 
ondanks deze calamiteiten ver-
liepen de koersen vlekkeloos. 
Ook een compliment voor 
het Rode Kruis dat al fi etsend 
stand-by was en voor alle ver-
keersregelaars die een pittige 
klus moesten klaren. Door drie 
ongelukken in de omgeving 
was het omleiden van het ver-
keer lastig, maar daar merkten 
de toeschouwers niets van. Zij 
keken al weer uit naar een ver-
volg in 2019. Naar een nieuwe 
traditie van de Wielerronde van 
Kortenhoef.

NEDERHORST DEN BERG - Op 
maandag 4 juni as. organiseert 
voetbalvereniging Nederhorst 
in samenwerking met Rabo-
bank Gooi en Vechtstreek een 
Bingoavond voor senioren. 

Met dit initiatief, dat onderdeel 
uitmaakt van de sponsorover-
eenkomst tussen vv Nederhorst 
en Rabobank Gooi en Vecht-

streek, wordt duidelijk dat er 
sprake is van een uitstekende 
samenwerking tussen beiden 
en dat het om meer gaat dan al-
leen een fi nanciële bijdrage.
Het bingoavondje is van 19.00 
– 20.30 uur in Zorgcentrum 
de Kuijer (Jozef Israëlslaan 2). 
Deze avond is zowel bedoeld 
voor bewoners van Zorgcen-
trum de Kuijer als voor alle 

senioren daarbuiten. Onder 
begeleiding van selectiespelers 
van het eerste en tweede elft al 
van vv Nederhorst zullen er 
meerdere speelrondes plaats-
vinden waar uiteraard ook leu-
ke prijzen te winnen zijn.

Wilt u ook deelnemen?
Alle senioren van Zorgcentrum 
de Kuijer kunnen zich aanmel-

den bij Mariette Meijers. Zij is 
activiteitenbegeleider van dit 
centrum. Alle overige deelne-
mers kunnen zich aanmelden 
bij Diana Sabanovic via dia-
nasabanovic@gmail.com of via 
06-50681848. Er kan ook voor 
vervoer gezorgd worden van en 
naar Zorgcentrum de Kuijer.

VV Nederhorst - Rabobank Bingoavond
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KORTENHOEF- Op de heetste 
meiavond sinds De Bilt het kli-
maat meet, liepen de tempe-
raturen op in theater De Fuik, 
waar vier fi nalisten streden om 
de eretitel Super Maestro van 
fanfare Amicitia. Die titel kwam 
op naam van Mariëtte Steen-
voorden.

Na vier jaren met 16 kandida-
ten had Amicitia van deze lus-
trumfi nale veel werk gemaakt. 
Een vol podium met bijna 40 
muzikanten, een groot scherm 
met livebeelden, hoge lichtmas-
ten, leuke introductiefi lmpjes 
tussendoor en een bijna perfect 
geluid. Het was dan ook volle 
bak in de sporthal die fraai was 
omgetoverd in een muziekthe-
ater. Naast Mariëtte waren Yvar 
Steketee, Henk Kollee en André 
Koopmanschap de fi nalisten 
die ‘de keiharde titanenstrijd’ 
volgens de ‘briljante’ Steketee 
aangingen. Juryleden Yvonne 
de Winter, Jeanne-Marie Veld-
boer en Christian de Jongh, 
drie doorgewinterde muziek-
kenners, hadden de lastige taak 
om de prestaties te beoordelen. 
Ook het orkest had een cijfer 
gegeven en na de pauze mocht 
de zaal meedoen, met rode, 
oranje, blauwe en groene kaar-
ten (van 6- tot 9/10). 

Mariëtte opende met de ma-
jestueuze klanken uit Jesus 
Christ Superstar. ‘Kippenvel’ 
volgens de jury die Mariëtte’s 
motto ‘muziek is emotie’ hoog 
waardeerde. Dat Henk Kollee 
‘dag en nacht voor de spiegel’ 
zijn Cliff  Richard- medley had 
geoefend, was te zien, gezien 
de ‘vele slagnuances’ aldus een 
jurylid. Yvar Steketee gaf zelfs 
de triangel aan, was de jury op-
gevallen. Goldfi nger en andere 
melodieën kwamen vloeiend 
over. Met zijn leren jack op de 
bok liet André Koopmanschap 
het orkest hard werken op de 
songs uit Grease. “Lekkere tem-
pi” volgens Christian de Jongh. 
Uit de goed samengestelde 
fi lmpjes tussendoor bleek dat 
de rol van professioneel diri-
gent Henrie Pastoor van on-
schatbare waarde is. Hij coachte 
de kandidaten met tweekwarts-
maten en andere dirigeertips. 
Een vakman, dat kon je ook 
horen bij de composities die 
hij zelf dirigeerde, Valero en de 
West Side Story waren fenome-
naal. 
Na de pauze werd het nog los-
ser. Nu moesten de kandidaten 
ook een bekende lokale zanger 
en zangeres begeleiden. Yvon-
ne van de Riet zong een ont-
roerende ‘Papa’ en er was een 

Magnifi ek slot Maestro’s in fi nale 

Super Maestro d’Amicitia: 
Mariëtte Steenvoorden  

krachtige Skyfall van de Anke-
veense Adele. Terwijl Frits de 
Wit het nostalgische Het Dorp 
ten gehore bracht, als dat niet 
thuishoort in Kortenhoef. Leuk 
was ook het intermezzo op de 
Second Waltz met veel eerde-
re kandidaten: Rosalie, Sari-
na, André J., Etienne, Sandra, 
Yvonne en Marianne zwaaiden 
kort naar het orkest. Na jury-
beraad en optellen der stem-
men had Mariëtte Steenvoor-
den dus 35,7 punten en was de 
glorieuze winnares.
Het was een magnifi ek slot van 
vijf jaar Maestro d’Amicitia, 
vlot aan elkaar gepraat door de 
eeuwig jonge Tom Cornelissen. 

Terecht werden heel veel perso-
nen bedankt. We zijn benieuwd 
met welk inventief concept 
Amicitia in 2019 zal komen. 

Het eerste elftal speelt a.s. zon-
dag 3 juni thuis een wedstrijd 
in de nacompetitie tegen Odijk. 
De aanvang is 14.00 uur. Komt 
allen ons team aanmoedigen in 
deze belangrijke wedstrijd. 

Bij verlies is het gebeurd en bij 
winst zal er op 17 juni a.s. een 
uitwedstijd worden gespeeld 
tegen de winnaar van een an-
dere match. Pas als er daar ge-

wonnen wordt, vindt er geen 
degradatie plaats. Dus komen-
de zondag is cruciaal, want als 
er gewonnen wordt geeft  dit 
heel veel moraal voor het twee-
de treff en in deze nacompetitie. 
Uw steun is heel belangrijk en 
zou mee kunnen helpen om dit 
dramatisch verlopen seizoen 
alsnog tot een goed einde te 
brengen. Komt allen naar ons 
mooie complex met nog echt 

gras en laten we er met zijn 
allen een feestmiddag van ma-
ken.

Voetballen in Ankeveen

Nacompetitie tegen Odijk

Klusjesteam Wijdemeren, voor 
ouderen en hulpbehoevenden. 
Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-Gra-
veland/Loosdrecht: 035-
6561860. A’veen/Nederhorst: 
035-6563001. Ook extra klus-
sers gezocht!

Verenigingen kunnen hun ac-
tiviteiten vast laten zetten in de 
activiteitenagenda. Zendt uw 
activiteit met datum en plaats 
naar redactie@dunnebier.nl

Kort nieuws


