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Mis het niet, de
Ronde van Kortenhoef
KORTENHOEF- Na een afwezigheid van precies 30 jaar wordt op
zondag 27 mei a.s. de Ronde van Kortenhoef in ere hersteld. De
oude tijden met Jan Jansen, Joop Zoetemelk en Geurt Pos zullen
nooit meer herleven. Maar bij deze hernieuwde kennismaking
heeft GWC De Adelaar een aantrekkelijk programma samengesteld. Met jeugd, 40-plussers, beloften, amateurs en eliterenners.

onze jeugdrenners. Ze ﬁetsen
het rondje Kerklaan, Egidius
Blocklaan, Elbert Mooijlaan,
Parklaan. Start en ﬁnish zijn op
de Kerklaan ter hoogte van de
Meenthof.

Niet voor niets steunt hoofdsponsor Veilinghuis Van Spengen van Kortenhoever Patrick
van Huisstede deze Ronde
anno 2018 voor 100 %. Iedereen is enthousiast: de renners,
die zich in groten getale aanmelden. Maar ook de KNWU
is blij met de locatie, de medewerking van inwoners, bedrijven en gemeente. Het zal een
prachtige dag worden op een
parcours vol nostalgie.

Dikke Banden Race
Om 13.00 uur kan de jeugd uit
Kortenhoef e.o. meedoen aan
de Dikke Banden Race. Je rijdt
op een gewone ﬁets een paar
rondjes, maar wel met helm en
rugnummer. Een hele mooie
manier om kennis te maken
met wielrennen. De deelnemers
worden begeleid door de kenners van de Adelaar. Uw kind of
kleinkind ook mee laten doen?
Breng de ﬁets mee en laat het
kind zich aanmelden op de dag
zelf. Voor iedereen is er een leu-

Jeugd
In de ochtend zijn er vanaf
10.00 uur diverse start met
jeugdrenners van categorie 1
t/m 7, in de leeftijd van 8 tot
en met 14 jaar. Het is ontwapenend hoe deze jonge renners
de strijd aangaan. Met verbeten
gezichten, grote ogen en rode
wangen ﬁetsen zij de wedstrijden. Vaak gepaard gaande met
emotie, want winst en verlies
ligt heel dicht bij elkaar bij

AUTO LANCKER

UW MITSUBISHI-DEALER
VOOR DE REGIO

Auto Lancker

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

Winnaars 1977: Knetemann en Zoetemelk

ke herinnering. Je ﬁetst natuurlijk wel tegen leeftijdsgenoten,
er zijn drie groepen.

(links) Australiër Bradley Soden
wil mee sprinten voor de overwinning (Johan Arling Fotograﬁe)

Echte races
Vanaf 14.00 uur staan de ‘echte’
races op het programma. Dan
ﬁetst men vanaf De Meenthof
de Kwakel op, Herenweg, Koninginneweg, Elbert Mooijlaan,
Egidius Blocklaan en Kerklaan,
de grote ronde. Na de 40- plussers starten de Elite, Beloften
en Amateurs om 16.00 uur.
Ook de amateurs racen met
snelheden vaak boven de 50
km. Het is adembenemend hoe
deze renners manoeuvreren, de
strijd aangaan, demarreren en
proberen te ontsnappen. Ook
hier is het ploegenspel, dat we
vaak in grotere wedstrijden
zien, van toepassing. Er zullen
vele landelijke en regionale toppers aan de start verschijnen.
Het wordt zelfs een internationale confrontatie, want ook de
Australische sprinter Bradley
Soden is met zijn Dutch Food
Valley Cyclingteam present.
Veiligheid
’s Ochtends (tot 14.00 uur) is
binnen het kleine parcours

aankomst en vertrek met auto’s
lastig. Buiten het parcours is
Kortenhoef gewoon vrij bereikbaar; de kerk en Veenstaete zijn
normaal bereikbaar (zorgcentrum via de Kortenhoefsedijk/
Krabbescheer). Geef eventuele
bezoekers dit tijdig door. Maar
’s middags zijn de wedstrijdstraten onbereikbaar. GWC
de Adelaar doet een vriendelijk verzoek aan bewoners, die
aan het parcours wonen, om
hun auto op eigen terrein, buiten het parcours te plaatsen of
ruim binnen de vaste parkeerplaatsen. Dit alles vanwege de
veiligheid van de renners. Voor
spoedeisende hulp legt de organisatie de wedstrijden stil
om ruimte te maken voor de
hulpdiensten. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.
Voor vragen over uw speciﬁeke
bereikbaarheid of vragen kunt
u mailen naar evenementen@
gwcdeadelaar.nl.
Mis het niet, de Ronde van Kortenhoef, terug na 30 jaar.
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

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

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

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

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

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

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

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

◗ H. Antonius
Za. 26 mei: 19.00 uur: euch.
E. Kaak; Toontje Hoger.
◗ St. Martinus
Zo. 27 mei: 09.30 uur: euch.
E. Kaak; Maria-Martinus.
◗ OLV Hemelvaart
Zo. 27 mei: 09.30 uur: w&cv.
W. Balk.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 27 mei: 10.00 uur:
Ds. R. Nummerdor, Grou.
◗ De Graankorrel
Zo. 27 mei: 10.00 uur:
Ds. P.H. van Gilst.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 27 mei: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 13 mei: 09.30 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 27 mei: 11.00 uur:
Nescio-lezing; Alex van Heusden.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 27 mei: 10.00 uur:
Br. S. van Hattem; viering H.A.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 27 mei: 10.00 uur:
Ds. Klaas de Vries.

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

Activiteiten agenda
WANNEER
wo. 23 mei
wo. 23 mei
wo. 23 mei
wo. 23 mei
do. 24 mei
do. 24 mei
za. 26 mei
za. 26 mei
za. 26 mei
za. 26 mei
26/05- 17/06
zo. 27 mei
ma. 28 mei
wo. 30 mei
za. 02 juni
za. 02 juni
zo. 03 juni
zo. 03 juni
zo. 03 juni
vr. 08 juni
za. 09 juni
zo. 10 juni
zo. 17 juni

TIJD
13.00 u.
18.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
08.00 u.
20.15 u.
12.00 u.
17.00 u.
13.00 u.
20.00 u.
11.00 u.
10.00 u.
19.45 u.
14.00 u.
12.00 u.
20.15 u.
12.30 u.
16.00 u.
15.00 u.
20.00 u.
12.00 u.
11.00 u.
13.00 u.

WAT
AGV Onderlinge turnwedstrijden
Info Zonnepark Wijdemeren
Ophalen plantenkweekwedstr. Floralia
Extra commissieverg. (Kadernota)
Metercontroledag (diabetes)
Adriaan van Dis (Kunst aan de Dijk)
Kerken Nederhorst den Berg open
35+ Voetbaltoernooi VV Nederhorst
Open middag Hist. Kring (tot 16.00 u.)
Grande Finale Maestro d’ Amicitia
Expositie Janus de Winter
Ronde van Kortenhoef
Lezing ‘Land van Glas’ Koen van Wijk
Rollator APK
Kerken Nederhorst den Berg open
Lenteconcert Amstel Strijkers
Drie Dorpen Loop
Bultpop met ‘No Sweat’
D3D Jamsessie
Deﬁlé avondvierdaagse
Kerken Nederhorst den Berg open
Dag van Ankeveen, zeskamp
32e Sprinttriathlon (Zomerspektakel)

WAAR
Sporthal De Blijk, NdB.
De Molen, Loodijk, Ankeveen
Kerklaan 18, Kortenhoef
Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
’s-Grav. Apotheek, Meenthof
Oude Kerkje, Kortenhoef
Willibrord- en OLV- kerk
Sportpark Meerzicht, NdB.
Kerklaan 89, Kortenhoef
Sporthal De Fuik, Kortenhoef
Oude School, Kortenhoef
Kortenhoef
Spieghelhuys, NdB.
De Dobber, Kortenhoef
Willibrord- en OLV- kerk
Oude Kerkje, Kortenhoef
De Fuik, Kortenhoef
De Dillewijn, Ankeveen
De Drie Dorpen, Ankeveen
Kwakel-Kerklaan Kortenhoef
Willibrord- en OLV- kerk
ASV- velden
Nederhorst den Berg
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Door: Herman Stuijver

Veel woorden op afscheidsreceptie
WIJDEMEREN- Als voor drie
wethouders en een gemeentesecretaris een afscheidsreceptie wordt georganiseerd,
dan kun je rekenen op veel
speeches, bloemen en andere
geschenken. Daarnaast lange
rijen om de vertrekkende bestuurders te bedanken voor
hun werk.
Dat was ook het geval toen
Betske van Henten (16 jaar),
Theo Reijn (bijna 12 jaar), Sandra van Rijkom (4 jaar) en Jan
Visser (12 jaar) vorige week
dinsdag werden gefêteerd met
een receptie in de raadzaal die
voor deze gelegenheid was uitgebreid met een tent op de binnenplaats. Voordat de schalen
met hapjes en drankjes rond
gingen, werd het geduld van de
vele aanwezigen op de proef gesteld met een reeks toespraken.

Uiteraard met veel loftuitingen.
Vertrekkend gemeentesecretaris Jan Visser die in 2006 het
‘Sicilië aan de Eems’ (Delfzijl)
verruilde voor de blauwgroene
parel van het Gooi deed een
uitspraak die de wenkbrauwen
deed fronsen. Hij zei tegen de
nieuwe leden ‘Gemeenteraad,
let op uw zaak’. Daarbij verwijzend naar de vraag wie nu
werkelijk de macht heeft: de
ambtenaren, het college van
burgemeester en wethouders,
of de raad. Visser werd echter
niet concreet, waarmee hij de
indruk wekte een beetje gewichtig te willen overkomen.
Burgemeester Ossel noemde
hem ‘loyaal, rustig en benaderbaar’.
Over Theo Reijn zei CDA- fractievoorzitter Jan Verbruggen
dat Reijn wars was van teveel
regels en dat hij regelmatig ‘op

het randje wandelde’ waar het
ging om het ontwijken van
wetten en verordeningen. De
kersverse pensionado reageerde met de opmerking dat hij
hoopte dat de ‘methode-Theo’
zou blijven bestaan. ‘Geniet van
het leven, alleen is er geen erfenis’ was zijn lijfspreuk. Betske
van Henten werd geroemd om
haar dossierkennis en haar sociale betrokkenheid. Bij haar
staat de mens altijd centraal,
aldus Verbruggen. Dat Sandra
van Rijkom haar halve salaris aan bloemen voor anderen
heeft besteed, is tekenend voor
haar karakter, zei Stan Poels
(PvdA/ GroenLinks). Een warme persoonlijkheid die tot haar
verrassing plotseling vier jaar
wethouder mocht spelen. Ze
heeft veel bereikt en was altijd
een verbindende factor. In hun
dankwoord pakte het drietal

nog eenmaal het podium om
hun prestaties van de afgelopen
vier jaar te verkondigen. Betske
had vaak gekibbeld met Theo,
maar de woningbouw was een
succes. Sandra had de Haagse
regels omgezet naar een werkbare lokale uitvoering en Theo
had veel langlopende dossiers

Ondernemers borrelen aan het water
NEDERHORST DEN BERG – Ondernemersvereniging Ondernemend Wijdemeren borrelde
na aﬂoop van hun Algemene
Leden Vergadering van woensdag 16 mei in Het Boothuys. Op
deze nieuwe horecagelegenheid aan het water was het ondanks niet het allerbeste weer
prima toeven en napraten.
Door: Niels van der Horst
Bij afwezigheid van vaste voorzitter Wim Lorjé had vicevoorzitter Jacob van der Meulen de
vergadering geleid. Onderwerpen waren onder andere de
verantwoording van de ﬁnanciering en de verjonging van
het bestuur. Over dat laatste gaf
hij aan dat er in het najaar meer
nieuws zou volgen. Ook vertelde hij dat op 22 mei a.s. een
bestuursvergadering stond ge-

pland. Dan zal besproken gaan
worden wat de meerwaarde is
en kan zijn van Ondernemend
Wijdemeren voor haar leden.
Kritische blik
Van der Meulen zei het zeer belangrijk te vinden kritisch naar
jezelf te kijken. Hij wil actief op
zoek naar de wensen van aangesloten ondernemers. Dat is
een van de mogelijkheden om
de levendigheid van de vereniging te voeden en een nuttige
bijdrage te kunnen blijven leveren. Ooit kende hij een bestuur
van een vergelijkbare club die
enquêtes hield onder de mensen om zo de tevredenheid te
meten. De eerste keer rolde
daar het cijfer 7,2 uit. “Daar was
men blij mee en het volgende
jaar deden ze het weer en toen
was de waardering een 6,8. Het
jaar erop was het weer lager.

Weet je wat ze toen
deden? Ze zijn met
die vragenlijsten
gestopt!” Jacob van
der Meulen glimlacht en vertelt dat
hij die houding ziet
als het begin van
het einde. “Je moet
jezelf als bestuur
kwetsbaar durven
opstellen”.
Borrel
Arjanne
Bosch
van de evenementencommissie van
OW speldde bij binnenkomst
een naambordje op. Dit is gebruikelijk bij deze bijeenkomsten. Het heeft het leuke eﬀect
dat je kan zien wie je tegenover
je hebt maar ook dat je enigszins kan speuren als je naar
iets of iemand op zoek bent.

Weliswaar waren er die middag
forse windstoten, maar niemand zag dit aankomen. Gelukkig waren er op dat moment
geen ﬁetsers, wandelaars of automobilisten op de doorgaans

drukke laan in Kortenhoef.
Wie de omhoog gekomen onderkant beschouwt, ziet direct
dat de boom volledig verrot is
aan de wortelkant. De passerende Carlijn alarmeerde snel
de hulpdiensten. Het draaiboek
verloopt perfect, de mannen
van brandweercommandant
Johan Landwaart zagen rap de
stam en takken in stukken, de
politie leidt het verkeer via de
Julianaweg en een half uur later kan het normale leven weer
doorgang vinden. Even sensatie
in het dorp. Omstanders vrezen

voor de tweede linde die ook
krom staat. In ieder geval is
eenieder blij dat er geen schade

voortvarend opgelost. Bij allen
waren de persoonlijke ontmoetingen hen het dierbaarst.

groep aan mooi gedekte tafels
en de rest keerde huiswaarts.
Het was wederom een geslaagde avond geweest.
Politiek kort
• Er is een bod gedaan op de
burgemeesterswoning aan
de Dammerweg in Nederhorst den Berg. Hoger dan de
vraagprijs van 975.000 euro,
meldde wethouder De Kloet.
Momenteel wordt de koper
gecheckt;
• Het ecotoilet aan de Zuwestrandje komt eraan, doch
na de zomervakantie, zei
wethouder Boermans.

Bekenden hebben dat onderling natuurlijk niet nodig maar
voor de nieuwe(re) leden (of
journalisten van ons weekblad)
is het zeker functioneel. Na een
uurtje of anderhalf borrelen
stond het diner gepland. Tegen
half acht schoof een deel van de

Grote linde dwars over de Kerklaan
KORTENHOEF- Vorige week
woensdag, 17.05 uur, overbuurman Henk Ravenhorst
schiet wakker uit zijn middagdutje. Met een klap valt binnen
een paar seconden een grote linde bij de ingang van de
St. Antoniuskerk naar voren,
dwars over de Kerklaan.

Hartverwarmend afscheid van
Sandra van Rijkom die terugkeert als raadslid (PvdA/GrL)

is, noch aan personen noch aan
materiaal.

Onderzoek alcoholgebruik
jongeren
Ouders in de regio Gooi en
Vechtstreek kunnen deelnemen aan een digitaal onderzoek over alcoholgebruik
door jongeren. De vragenlijst
is bestemd voor ouders van
kinderen in de leeftijd van
12-18 jaar in onze regio. Het
invullen duurt maximaal 10
minuten.
Het drankgebruik onder
jongeren in de regio is hoog.
GGD Gooi en Vechtstreek
probeert hier samen met de
gemeenten en samenwerkingspartners wat aan te
doen Het ouderonderzoek is
onderdeel van deze aanpak.
Ouders kunnen een korte digitale vragenlijst over dit onderwerp (anoniem) invullen
via: www.ggdgv.nl/ouderonderzoek.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie,
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel: 035-6560059,
@: info@harrit.eu
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106,
Ned. Den Berg. 0294-251451.
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
Te koop droog
berken haard hout.
Per krat 2 M3 gestapeld € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl

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

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

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

Heerlijk weer? DeTUIN in!
TUINGEREEDSCHAP BOT?
Laat het slijpen! HAGENgereedschapslijperij.
Trapgans 2A Ankeveen

Ik zoek een HANDYMAN voor
Hand en Spandiensten voor
in en om t Huis b.v. 65 +
Kortenhoef reacties naar
0650 932844

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende oﬀerte

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

Tuinman heeft nog tijd
€ 16,- p.u. 06-53373895.

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

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

Geen/halve wenkbrauwen ?
Microblading is de oplossing. Ideaal op vakantie.
Pijnloos en 1 jaar gar.
Nu Eur. 225,= Ned d Berg
Tel. 06 265 169 22
www.babsinksaloon.nl
GGD goed gekeurd

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Div. bedrijfs/opslag ruimtes te
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De Slenk” Telnr:
035-656 3517 Frans@verhuizers.nl
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.

Last van kalknagels?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Stage plek of vakantiebaan?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Handig met auto’s?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Gratis rollator APK,
Check, omgang, valprevent
de Dobber,woensdag 30 mei
van 14.00 tot 15.00
Ergotherapeut T. v/d Meij
Oefentherapeut A. Krijnen

Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
GRATIS waardebepaling???
035 - 656 0235
GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose

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

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Sleutel
Service
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Door: Saskia Luijer

Bloemen voor 100-jarige mevr.Vroons-Francken
KORTENHOEF – Zondag 20 mei,
op Eerste Pinksterdag, vierde
mevr. Vroons-Francken in Veenstaete haar 100e verjaardag.
Aan het hoofd van een lange tafel, omgeven door familie en vrienden, zit mevr.
Vroons-Francken stralend en
kwiek in de Brasserie van Veenstaete. “Wat een mensen” roept
ze verheugd. Ook locoburgemeester Jan-Jaap de Kloet komt
op bezoek bij dit bijzondere
verjaardagsfeest. Hij overhandigt een fraaie bos bloemen en
wenst mevrouw ondanks haar
hoge leeftijd nog vele mooie
jaren toe. “Nou ja, vele jaren”
grapt de 100-jarige. Waarna ze
toevoegt: “Het is niet te geloven
hè. Wat een leeftijd, ik voel me
nog steeds 55.” Toch is ze het
echt. Op een grote taart, versierd met vlaggetjes, slagroom
en marsepein, staat het in sierlijke letters geschreven: ‘Hoera

100 jaar’. Dochter Joke snijdt de
lekkernij aan en serveert haar
moeder het eerste stuk, want
een taartje lust ze wel. Volgens
de eeuweling is dat ook één van
haar geheimen om zo oud te
worden: “Gewoon de dagelijkse
dingen blijven doen, goed eten
en zingen.” Dat laatste beamen
de mensen om haar heen direct. “Mevr. Vroons zingt heel
graag, is altijd vrolijk en is een
echte dame. Een stadsdame.”
Manusje van alles
Nellie Francken werd in 1918
geboren in Amsterdam en
groeide daar op. Als oudste
meisje in een gezin met negen
kinderen leerde ze al jong om
veel verantwoordelijkheid te
dragen. Zo bleef ze vanaf haar
elfde thuis van school en hielp
haar moeder in het drukke gezinsleven. Daardoor werd ze
snel zelfstandig. “Maar ook erg
eigenwijs” meldt dochter Joke

lachend. “Toen ze als coupeuse
aan de slag ging, kon ze geen
baas velen. Ze vond het niet ﬁjn
om in opdracht te werken, dus
nam haar ontslag.” Nellie kwam
veel beter tot haar recht als ‘manusje van alles’ in een rijk gezin.
“Mijn moeder kon ook alles”
licht Joke toe. “Ze verstelde kleding, paste op kinderen, deed
het huishouden en was zelfs
kapper.” De liefde voor muziek
ontstond eigenlijk pas nadat ze
haar man Jan Vroons ontmoette. Hij kwam uit een muzikaal
gezin waarin veel aandacht was
voor opera. Zijn broer Frans
had het conservatorium afgerond. Een opleiding die Jan in
de avonduren deed, naast zijn
baan op kantoor. Jan zong o.a.
in het grote omroepkoor en
nam Nellie moeiteloos mee in
zijn passie. Zij zong ook graag,
maar niet op de voorgrond en
niet in een koor. Gewoon thuis,
in de keuken.

Blij met muziek
En nog steeds is mevr.
Vroons-Francken altijd blij te
maken met muziek. Ook nu het
de laatste jaren toch wat moeilijker gaat, ze meer zorg nodig heeft
en verhuisd is naar Veenstaete.
Vandaag geniet ze enorm van
haar verjaardagsfeest, zo samen
met haar kleindochters Titia en
Barbara, de stiefkleindochters

Winne en Katja, hun partners
en de acht (stief)achterkleinkinderen. Maar haar ogen gaan nog
meer stralen als Joke achter de
vleugel kruipt en bekende oude
melodieën laat horen. Als een
dirigent beweegt mevrouw haar
handen mee op de maat, terwijl
ze zacht de woorden meezingt:
“Hopsa, heisasa, ‘t is in de maand
van mei, ja, ja.”

Veel open vragen voor wethouder Van Rijn
WIJDEMEREN- Iedereen was
blij met het plan om 23 tiny
houses neer te zetten op het
terrein aan de Dennenlaan te
Loosdrecht. Wethouder Rosalie
van Rijn kon bij haar eerste optreden bij de commissie Ruimte
en Economie weinig concrete
antwoorden geven.
Door: Herman Stuijver
Woningcorporatie

Gooi

en

Omstreken krijgt gratis grond
om voor 10 jaar 16 gestapelde
en zeven losse kleine verplaatsbare woningen van maximaal
50 m2 te bouwen. Wijdemeren
draagt ook 38.000 euro bij voor
het in orde maken van het gebied, een uitrit, voetpad, enz.
Unaniem waren alle partijen
tevreden over deze nieuwe manier van wonen. Alleen de VVD
was bij monde van fractie-assistent Niek Schut kritisch over de

ﬁnanciële onderbouwing van
het plan. Waarom zouden tiny
houses onrendabel zijn voor
de
woningbouwvereniging,
wilde hij weten. Hoeveel moet
men erop toeleggen? Was het
derhalve noodzakelijk om de
grond om niet beschikbaar te
stellen en zelfs 38.000 te investeren in de buitenruimte? Dat
de gemeente de grond gratis
beschikbaar stelt, vond de wethouder nuttig. Hiermee zou je

een deel van de grote vraag naar
sociale woningbouw oplossen.
Op veel andere vragen kon ze
nog geen antwoord geven. De
huurprijzen zijn nog onbekend
en ook hoe de toewijzing zal
verlopen. Waarschijnlijk zouden Wijdemeerders, net als bij
andere nieuwbouwprojecten,
voorrang krijgen. Welke huurrechten de huurders hebben na
10 jaar, moet nog worden uitgezocht. Uiteraard hoopte Van

Servicepunt zoekt invalvrijwilligers
NEDERHORST DEN BERG- Servicepunt van Bibliotheek Gooi en
meer in Nederhorst den Berg
werkt veel samen met vrijwilligers.
De bibliotheek waardeert hun
inzet zeer. Mede door hen kan
het Servicepunt zes dagen in
de week open zijn zodat kinde-

ren en volwassenen dankbaar
gebruik kunnen maken van de
collectie. De bibliotheek komt
graag in contact met enthousiaste invalvrijwilligers.
Bij het Servicepunt beman je
zelfstandig de bibliotheek. Je
maakt klanten wegwijs in de
bibliotheek en bent het aanspreekpunt voor vragen. Verder

Gratis rollator APK
KORTENHOEF- Op woensdag
30 mei kunt u van 14.00 uur tot
15.00 uur terecht in De Dobber
in de Meenthof in Kortenhoef
voor een gratis rollator APK.
Wellicht heeft u baat bij advies
en controle voor veilig gebruik
van uw rollator. Om die reden
hebben Tamara van der Meij
van Ergotherapie Inovum en
Anna Krijnen van Thuiszor-

gOefenTherapie de handen
ineengeslagen en organiseren
zij op woensdag 30 mei een
rollator APK. Tijdens de rollator APK kan uw rollator na
worden gekeken. Naast dat bijvoorbeeld de remmen worden
gecheckt, wordt ook gekeken
of de rollator goed staat ingesteld. Ook bij het gebruik van
de rollator kunnen zij u helpen.
De oefentherapeut kijkt met u

onderhoud je de presentatietafels en zorg je dat de bibliotheek
er netjes uitziet.
Als invalvrijwilliger kun je, in
overleg, op verschillende dagen gevraagd worden te komen
werken. Momenteel is er vooral
inval nodig op dinsdag en zaterdag. De bibliotheek zorgt voor
een goede inwerkperiode. Ook
naar evenwicht, kracht en
het valrisico en geeft aan de
hand van een loopparcours
deskundig advies hoe u met
obstakels zoals drempels om
kunt gaan. Beweegcoach
Beppie van de Bunt is aanwezig en geeft informatie
over het aanbod aan beweegactiviteiten in de regio.
Mevrouw Zanoli krijgt
van ergotherapeut
Ryosuke Asao advies

ontvang je een gratis bibliotheekpas.Wil jij helpen? We zien
jouw reactie graag tegemoet!
Voor meer informatie of aanmelden kun je terecht bij: Fleur
Jansen, vestigingscoördinator
Wijdemeren; fjansen@bibliotheekgooienmeer.nl; 035 - 58
254 88.

Het debuut van wethouder
Rosalie van Rijn
Rijn dat er op diverse terreinen
in Wijdemeren nog meer tiny
houses kunnen worden neergezet. Het is duidelijk dat dit plan
nog in de verkennende fase zit.

De Spotjes Zomerp(r)et
NEDERHORST
DEN
BERG- Niet zoals eerder
vermeld op 26 mei, maar op
zaterdag 2 juni is er in Kidswereld de laatste Spotjes van
dit seizoen, en wel met het
thema zomerp(r)et.
Kom naar de Vuurtoren bovenin de Kidswereld en knutsel een stoere en spetterende
zomerpet of hoed. Met elkaar
vieren we het begin van de
zomer. We starten om half
10, de ochtend duurt tot half
12. De kosten zijn €3. Het
spotjesteam duikt weer met
haar neus tussen het karton,
papier en nog meer knutselmateriaal en hoopt jullie allemaal weer te zien.
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Voor bij de BBQ :
- Ciabatta olijf/tomaat
- Franse stokjes
- Uienkaasbrood
- Apple Coppler

Deze week 15% korting
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

Lezers schrijven...
Geen muziek meer in Cresendo
Muziekvereniging
AMV
Crescendo wordt opgeheven
per 1 september a.s. Het bestuur legt uit waarom.
Toen onze muziekvereniging
opgericht werd in 1905, was het
heel gebruikelijk dat men van
generatie op generatie zich aansloot als muzikant bij deze vereniging. Tijden veranderen en
in de loop der jaren is deze traditie niet meer vanzelfsprekend.
De laatste decennia kampt de
vereniging met een afname van
het aantal leden. Van alle pogin-

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

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

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

2018. Dit doen we uiteraard
met pijn in ons hart, maar zien
geen andere mogelijkheden
meer. Bestuur en leden willen
u hartelijk bedanken voor de
jarenlange ﬁnanciële steun of
andere wijze waarop u ons een
warm hart toegedragen heeft.
Mochten er nog vragen zijn,
neem dan s.v.p. contact op met
het secretariaat of via de mail (
secretariaat@amvcrescendo.nl)

meente Wijdemeren, politie,
brandweer, sponsors, E.H.B.O
Eemnes, Connexion , ouderenzorggroep, Weekblad Wijdemeren en andere bladen, alle

bezoekers. En natuurlijk alle
vrijwilligers van de S.F.G. en de
mensen die ons een warm hart
hebben toegedragen, wij danken u allen en tot ziens in 2019.

C.C.M. Verbernevan den Hengel, secretaris.

Bedankje SFG
Beste dorpsbewoners, wat was
het een fantastisch feest: de
Braderie en alle optredens.
Noordereinde- bewoners dank
voor uw grote gastvrijheid, ge-

Legaat voor Bruisend Ankeveen
ANKEVEEN- Stichting Bruisend
Ankeveen werd afgelopen
maand aangenaam verrast met
het bericht dat de heer Jacob
Hagen hen een legaat heeft nagelaten.

aannemersbedrijf

gen nieuwe muzikanten te werven en jeugd aan te trekken en
op te leiden, plukken we te weinig vruchten. Om u een voorbeeld te schetsen: van de blazersklas die we nu toch alweer
zo’n 10 jaar draaien, hebben we
maar twee nieuwe muzikanten
overgehouden. Na rijp beraad
heeft het bestuur, samen met de
nog aanwezige leden, besloten
dat onze vereniging niet langer
levensvatbaar is.
Wij zien ons derhalve genoodzaakt onze muziekvereniging
op te heﬀen, per 1 september

Bruisend Ankeveen heeft als
doelstelling om de leefbaarheid
van het dorp Ankeveen te bevorderen. Activiteiten die zij organiseren zijn o.a de zaterdagmarkt en themamarkten. Zij

vinden het dan ook een enorme
eer dat hun stichting een geldbedrag heeft ontvangen van de
heer Hagen.
Jacob Hagen was zeer betrokken bij het dorp Ankeveen. Hij
heeft van 1926 tot 2017 in het
dorp gewoond totdat hij naar
Zonnestraal moest verhuizen.
De heer Hagen droeg het verenigingsleven een warm hart
toe. In navolging van zijn vader
heeft hij menig huis gebouwd

in Ankeveen voor de sociale
sector. In maart 2018 is de heer
Hagen overleden en heeft hij
Bruisend Ankeveen een schenking van €10.000,- nagelaten.
Het bestuur is hem hier heel
dankbaar voor en buigt zich
over een passende bestemming.
Begin deze maand werd bekend
dat ook ASV werd verblijd met
een gift van Jacob Hagen.

Voedselbank zoekt vrijwilligers
Jammer genoeg zijn voedselbanken niet meer weg te
denken uit onze samenleving.
Maar wat ﬁjn dat ze er zijn om
mensen voor kortere of langere
tijd van enkele zorgen te bevrijden. Om dit mogelijk te maken,
zijn er vrijwilligers nodig.

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
Door: Mone Pleus
Ik ben vrijwilliger bij de Voedselbank
Naarden/Bussum/

Hilversumse Meent. Een kleine voedselbank met een hecht
team. In onze uitgiftehal op de
Hooftlaan in Bussum kunnen
de klanten zelf uit de aanwezige
producten kiezen. We hebben
zes uitgiftes verdeeld over drie
dagen. Graag zouden we vaker
geopend willen zijn, maar we
komen nu al handen te kort. Er
zijn dringend chauﬀeurs nodig
voor de aanvoer van producten
(rijbewijs B volstaat), er moe-

ten vrijwilligers aanwezig zijn
om de producten in ‘de winkel’
aantrekkelijk uit te stallen en de
uitgifte te begeleiden.
Geïnteresseerd? Wij vinden binnen ons team allicht ook passende werkzaamheden voor u.
Neem vrijblijvend contact op
via intake@voedselbanknaardenbussum.nl of bel mij op 0616774163.

Zomerbloeiers

In mei ook elke zondag open
‘s-Gravelandseweg 13, 1381 HH Weesp T 0294 412 636
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Samen leven,
wonen en werken

Volg ons op
social media

Officiële
bekendmakingen

Wist u dat de gemeente Wijdemeren
actief is op Facebook, Twitter en
Instagram. Volg ons en blijf op de
hoogte van het laatste gemeentenieuws!

#mooiwijdemeren
@pierre_driessen
Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Mantelzorgwaardering
aanvragen
Naar schatting geven 750.000
mensen in Nederland langdurig en
intensief hulp aan familie, vrienden,
buren of kennissen. Ook één op de
vier jongeren is mantelzorger.
Zij helpen bijvoorbeeld een zieke
oma, broer met beperking of verslaafde moeder.
Jong of oud, veel mensen krijgen vroeg of
laat te maken met zorg voor een naaste.
Ook al vinden mantelzorgers die hulp vaak

vanzelfsprekend en doen zij dit uit liefde,
toch kan dit zwaar zijn. Zeker naast school,
studie of werk.

Bedanken
Krijgt u zorg en ondersteuning van een familielid, vriend, buur of kennis? Met de mantelzorgwaardering van 200 euro kunt u hen
bedanken. Dit extraatje kunnen zij naar eigen
inzicht uitgeven. Bijvoorbeeld aan een cadeau voor zichzelf, iets dat zij nodig hebben,
een avond uit of een weekend weg.

>

Aanvragen
U kunt de waardering aanvragen
tot 30 november 2018 via
www.wijdemeren.nl/mantelzorg.
Daar leest u ook meer over de voorwaarden. Wilt u de waardering telefonisch
aanvragen? Neem dan contact op met
Herma Kleve van Versa Welzijn, telefoonnummer (035) 62 31 100. Ook voor andere
vragen of hulp bij het invullen van het
formulier op de website kunt u contact
met haar zoeken.

9 juni: Regionale Veteranendag
Op zaterdagmiddag 9 juni vindt
in Theater Spant! in Bussum de
regionale Veteranendag plaats. Op
deze dag worden veteranen die in
de Gooi en Vechtstreek wonen in
het zonnetje gezet als dank voor
hun inzet voor ons land en voor de
internationale vrede.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door
de gemeenten Gooise Meren, Hilversum,
Weesp en Wijdemeren in samenwerking
met de veteranen uit de vier gemeenten.

Programma
Om 13.00 uur begint het programma,

Wie verdient een lintje?

Wie verdient er in 2019 een koninklijke
onderscheiding? In onze dorpen zetten
veel mensen zich belangeloos in voor
verenigingen, de kerk of hun naasten.
Wilt u iemand aandragen voor de lintjesregen van 2019? Dit kan nog tot en met
31 mei! Kijk voor meer informatie op:
www.wijdemeren.nl/lintje2019.

>

HET ICOON

Van torens en eilanden tot technische
constructies en gezelschapsspellen. Er
kwamen ontzettend veel inzendingen
binnen voor het nieuwe icoon van het
Oostelijk plassengebied. Nu is het woord
aan u! Kom tussen 17 en 27 mei langs
bij de tentoonstelling HET ICOON in de
Porseleinhaven in Loosdrecht en breng
uw stem uit!

>

Eikenprocessierups

Heeft u een eikenboom in uw tuin?
Controleer dan regelmatig of er geen
nest met processierupsen in zit. De
processierupsen zijn te herkennen aan
de grote, dichte nesten op de stam of
de dikke takken van de boom. Ziet u een
nest met rupsen? Meld dit dan bij de
gemeente via telefoonnummer: 14 035.
Het is hierbij belangrijk nauwkeurig de
locatie van de boom door te geven. De
gemeente behandelt de bomen in de
openbare ruimte preventief.

waarbij u als inwoner ook van harte welkom
bent. Ook voor kinderen zijn er verschillende activiteiten zoals een klimwand, een
stormbaan én zij kunnen een kijkje nemen
in historische militaire voertuigen. Binnen
zijn er interviews met veteranen, is er een
optreden van het Goois Jeugdorkest en
een tentoonstelling met kunst van veteranen. Bekijk het gehele programma op
www.wijdemeren.nl/veteranendag.

Eerbetoon
Veteranendagen zijn een eerbetoon aan
alle Nederlandse militairen die sinds de
Tweede Wereldoorlog in uiteenlopende delen van de wereld hun taak hebben vervuld.

Hey! Het is oké

Heeft u psychische problemen of kent
u iemand die niet goed in zijn vel zit?
Het kan echt iedereen overkomen.
Bijvoorbeeld na het verlies van een familielid of een burn-out. Vooral jongeren en
jonge vrouwen hebben het gevoel er niet
over te kunnen praten. ‘Hey’ helpt. Het is
letterlijk de start van een gesprek. De landelijke campagne ‘Hey! Het is oké’ gaat
24 mei van start en maakt psychische
gezondheid bespreekbaar. Hoe kunt u
anderen helpen, of uzelf? Kijk voor meer
informatie op www.heyhelpt.nl.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn bij bijna
honderd vredesmissies Nederlandse militairen ingezet.

Samen LEVEN, WONEN
Samen met organisaties, ondernemers, zorgprofessionals en inwoners is er een
maatschappelijke agenda opgesteld voor 2018-2021. De agenda gaat over bijvoorbeeld
Wmo, jeugdzorg, gezondheid, wonen, werk en inkomen: het sociaal domein.
Waar zetten we de komende vier jaar op in?

LEVEN
WONEN
• GOEDE BASISVOORZIENINGEN
• MEER VRIJWILLIGERS
• ONDERSTEUNING MANTELZORGERS

• TOEGANKELIJKE GEBOUWEN
• BETAALBARE WONINGEN
• LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN

Gezonde sociale leefomgeving

Woonruimte voor iedereen

Er zijn goede basisvoorzieningen waar inwoners terechtkunnen

Ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Jongeren blijven in

met vragen en waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Kinderen groeien

Wijdemeren wonen. Er zijn voldoende betaalbare woningen,

op in een veilige en gezonde omgeving en kunnen hun talenten

passend bij iedere levensfase en bijbehorend inkomen. Jongeren

ontwikkelen. Er is laagdrempelige zorg en ondersteuning voor

en ouderen spelen, bewegen en ontmoeten elkaar in de openbare

ouderen. We stimuleren, ondersteunen en waarderen onze vrijwil-

ruimte. Die goed toegankelijk is voor inwoners met een beperking.

ligers en mantelzorgers. Iedereen kan - ongeacht leeftijd, achter-

Iedereen draagt bij aan een veilige leefomgeving en onderneemt

grond, beperking, ﬁnanciën – meedoen aan het dagelijks leven.

actie als zij zich zorgen maken om de ander.

en WERKEN
Maatschappelijke Agenda 2018-2021

WERKEN
• MEEDOEN DOOR TEGENPRESTATIE
• MINDER MENSEN IN BIJSTAND
• MINDER ARMOEDE

Financiële zelfredzaamheid
Inwoners doen mee naar vermogen: via regulier werk, vrijwilligerswerk
of een tegenprestatie. Er zijn voldoende voorzieningen voor inwoners
met een afstand tot de arbeidsmarkt door de banenafspraak, beschut
werk en arbeidsmatige dagbesteding. Er zijn goede afspraken met werkgevers, onderwijs, Werkgeversservicepunt, UWV, Tomin, re-integratiebureaus en maatschappelijke organisaties. Het doel is nog minder
schoolverlaters en inzetten op mensen uit de bijstand.

Wilt u meer weten over de
maatschappelijke agenda?
> Kijk op: www.wijdemeren.nl/mag
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Appelboom: Bernard van Beeklaan
De Bernard van Beeklaan in
Kortenhoef is een bijzondere
straat. Er bevinden zich maar liefst
zeven Appelboom-projecten!
Allemaal met de wens om de straat
mooier en groener te maken. Het
zijn de ‘appels van de maand’.
Er is sprake van een heus sneeuwbaleffect.
Verschillende groepen bewoners onderhouden plantsoenen, er zijn hofjes met doorkijkjes naar weilanden, doodlopende straatjes
met prachtige plantenbakken, een English
Cottage Garden en zelfs een insectvriendelijke pluktuin.

Vrolijke groene straat
Veel initiatieven zijn gestart doordat bewo-

ners spontaan bloemen hebben gezaaid
tussen het groen of omdat plantenbakken
en struiken aan vervanging toe waren.
Ook startte een initiatief door de wens van
bewoners om een boom te laten kappen,
waarna zij samen het plantsoen zijn gaan
onderhouden. Door samen te werken met
de gemeente is er nu één vrolijke groene
straat ontstaan.

Aan de slag
Geïnspireerd? Ga ook aan de slag! Dat kan
door een stuk groen te onderhouden in de
openbare ruimte, maar ook door het starten
van een vrijwilligersproject op sociaal vlak.
Zoekt u vrijwilligerswerk? Er zijn openstaande vacatures, maar u kunt zelf ook een oproep plaatsen op www.deappelboom.nl.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Hollands End 8: plaatsen mast t.b.v. telecommunicatie
(02.05.18)

’s-Graveland
- De Boomgaard sectie C 2487: bouwen bedrijfsgebouw (03.05.18)
- Noordereinde t.h.v. nummer 60: afwijken bestemmingsplan t.b.v. Wonderfeel (05.05.18)
- Noordereinde 293: plaatsen aanbouw (13.05.18)

Loosdrecht

- Rading 10 26: plaatsen dakopbouw (04.05.18)
- St. Annepad 40: plaatsen luifel boven voordeur
(08.05.18)
- Veendijk 15: restaureren en wijzigen rijksmonument
(07.05.18)

> Bestemmingsplan Industrieweg 3, Loosdrecht onherroepelijk

Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat
tegen het door de gemeenteraad in zijn vergadering
van 8 februari 2018 vastgestelde bestemmingsplan
Industrieweg 3 te Loosdrecht geen beroep is ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Hierdoor is het bestemmingsplan onherroepelijk
geworden.

- Overmeerseweg 20: herstellen fundering en vergroten bestaande sparing (15.05.18)
- Radioweg 3: verbreden sloten en aanleggen nieuw
peilgebied (08.05.18)
- Vaartweg 3 - 4: wijzigen indeling woningen op begane grond (16.05.18)

Verlenging beslistermijn

Nederhorst den Berg

Loosdrecht

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 103: maken nieuwe draagconstructie
in woning (15.05.18)
- Koninginneweg 20: maken uitweg (15.05.18)
- Mr. Johannes Sandersonhof 2: maken gevelopening
en muurdoorbraak (15.05.18)

Loosdrecht
- Beukenlaan 53: plaatsen dakkapel (15.05.18)
- Industrieweg 22: bouwen brandwerend compartiment (16.05.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 89a: plaatsen dakkapel
(15.05.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 192: verbouwen woning
(16.05.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 204g: vernieuwen beschoeiing (08.05.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk tussen de rotondes: herinrichting Oud-Loosdrechtsedijk en aanleggen riool
(08.05.18)

Verkeer

- Herenweg 1: bouwen schuur

Breukeleveen
- Herenweg 37: wijzigen gebruik pand van horeca naar
wonen
- Bleekveld 36: plaatsen schutting
- Horndijk 28: plaatsen schuifpoort
- Nieuw-Loosdrechtsedijk sectie C 6713: bouwen villa

Nederhorst den Berg
- Johannes Vermeerhof 13: plaatsen deurluifel
- Slotlaan 21: verbouwen bungalow

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
>

Festiviteiten
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

- Gooise Wielerclub De Adelaar, Wielerronde van
Kortenhoef op 27 mei 2018, met start en finish op de
Kerklaan (16.05.18)

Nederhorst den Berg
- IJsclub Nederhorst den Berg, Avondvierdaagse
Nederhorst den Berg van 29 mei tot en met 1 juni
2018 (18.05.18)

- Beukenlaan 29: maken inrit

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)

Kennisgeving incidentele
festiviteiten

- Wout Hilhorsthof 6: realiseren B & B

Loosdrecht

>

>

Nederhorst den Berg

Loosdrecht

- Hoeve 113-115, Middenweg 115: veranderen bedrijf

- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52 op
13 juni 2018

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwarenprocedure open.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon
nummer (088) 63 33 000.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

- J.F. van Heumenhof t.h.v. huisnr. 4: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met
handicap belanghebbende (07.05.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Kortenhoef

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die
het besluit genomen heeft.

Ankeveen

Verkeersbesluiten

Kortenhoef

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

Ankeveen

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken
tegen een aanvraag.

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk
indienen. Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de besluitvorming.

>
>

- Dirk Smorenberglaan 65: maken uitbouw en plaatsen
dakkapellen (06.05.18)
- Nootweg 74: plaatsen dakkapel (14.05.18)
- van der Helstlaan 15: plaatsen dakkapel (14.05.18)
- Veendijk 3: uitbreiden steiger (02.05.18)
- Hoepelbuigerslaan 3: plaatsen dakopbouw (15.05.18)
- Middenweg 115: vervangen bestaande bedrijfsgebouwen (03.05.18)
- Vaartweg 3 - 4: wijzigen indeling voor woningen
begane grond (08.05.18)

24 mei 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

Loosdrecht
- HC&FC Victoria, ’t Jagerspaadje 26, 125-jarig jubileum
op 6 oktober 2018

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

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

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

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

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

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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Ondernemers

Welkom op de LeursBeurs
ANKEVEEN- Op 26 en 27 mei
is het weer zover. Dan gaan de
hekken bij theater De Dillewijn
weer open voor de 3e editie
van de LeursBeurs.
Ook deze editie weer diverse
standhouders, naast de bekende bedrijven zoals HetLedje.
nl, tuinverlichting; Volvo bangarage; Dingeman Goossen
vloeren; Leurs Interieurbouw;
Koster Tuinmaterialen; Gert

Jan Smits timmerwerken.
Daarnaast zal restaurant ’t
Swaentje u een hapje serveren
vanaf een Green Egg. Bandenprof staat er met een mooie
aanbieding voor autobanden
en wat dacht u van een wijnproeverij van heerlijke wijn uit
bijzondere landen. Het Zink
Atelier zal u verrassen met de
vele mogelijkheden met zink
zoals plantenbakken en houtopslag enz. Leen Steen en Sil

Smit Tweewielers/ e-bikes zijn
ook aanwezig. Natuurlijk is Hovenier Leurs ook van de partij
met nieuwe tuininspiratie!
Kortom, kom proeven, ruiken
en genieten. Als u nog niet eerder in dit leuke theater bent geweest, is dat een extra stimulans
om langs te komen. De entree
is gratis en parkeren kan op het
parkeerterrein tegenover de
Ankeveense IJsclub.
Een blik op de LeursBeurs 2016

26 mei t/m 17 juni Kunst aan de Dijk

Janus de Winter ‘Verbeelde
KORTENHOEF- Kunst aan de
Dijk Kortenhoef presenteert
dit jaar werk van Janus de Winter (1882-1951), de Utrechtse schilder die als een van de
eersten in Nederland de stap
van ﬁguratieve naar abstracte
kunst zette.
Janus de Winter was een imponerende persoonlijkheid die
met zijn wonderlijke denkbeelden veel tijdgenoten beïnvloedde en inspireerde. In de tijd

waar spiritisme, theosoﬁe en
oosterse wijsbegeerte het leven
kleurde, zochten kunstenaars,
musici, componisten en schrijvers vormen waarin zij hun
bovenzintuiglijke ervaringen
konden gieten. Janus de Winter was een autodidact en koos
een expressionistische stijl. Hij
schilderde zowel landschappen
als droomvisioenen. Bloemen,
en met name orchideeën, waren in zijn fantasie symbolen
van goed en kwaad en hij ver-

beeldde met energieke verfstreken, symfonieën van Wagner
en Beethoven maar ook visioenen van oorlog, huisduivels
en het verdriet van spinnen.
Het felle kleurgebruik geven
de werken van De Winter een
mystieke sprookjesachtige sfeer
waarin altijd een vleug onheil
schuilt. Kunsthistorica Désirée
Koninkx toont in de catalogus
aan dat deze nu relatief onbekende kunstenaar indertijd een
intrigerende plaats innam in

de culturele scene van Nederland. Tijdens de tentoonstelling
wordt voornamelijk werk uit

Elke Vierveijzer in Ankeveen
ANKEVEEN – Donderdag 17 mei
jl. zong Elke Vierveijzer liedjes
van Maarten van Roozendaal
in theater De Dillewijn te Ankeveen. Het eerder door ziekte
van de zangeres gecancelde
concert vond nu gelukkig wel
doorgang tot groot plezier van
de bezoekers.
Door: Niels van der Horst
Naast zijn muzikale activiteiten
werkte Van Roozendaal als barman. Hij schreef muziek voor
bijvoorbeeld Teleac en Schooltelevisie. Hij speelde piano,
drumde in een punkband en

regisseerde en hielp ook andere artiesten. In 1994 won hij de
jury- en publieksprijs van het
Amsterdams Kleinkunstfestival. De liedjes en teksten van
deze componist zijn echt Nederlands. Elk thema is herkenbaar maar zelden clichématig.
Zijn omschrijvingen gaan over
alledaagse zaken en gevoelens
maar ook over ’s levens diepste innerlijke belevingen. Zijn
Nederlands raakt vaak een essentie in ons bestaan en is poëtisch van karakter. De muziek is
afwisselend: dan weer stemmig
en verstild, dan weer levendig
en soms zelfs richting onstui-

mig en woest. Elke Vierveijzer
kon hier duidelijk zeer goed
mee uit de voeten.
Elke veelzijdig
Ze studeerde af aan de Koningstheateracademie
en
haalde de ﬁnale van het Amsterdams Kleinkunst Festival
in 2015. Samen met pianist
Michiel Wetzer bracht ze een
selectie van de vele liedjes die
Van Roozendaal schreef, ten
gehore. Haar stem doet soms
denken aan die van Maaike
Ouboter die bekend is van het
liedje Dat Ik Je Mis uit het programma Beste Singer Songwri-

Adriaan van Dis in Oude Kerkje
KORTENHOEF- Op donderdag
24 mei, de literaire avond van
Kunst aan de Dijk, komt Adriaan van Dis op bezoek in het
Oude Kerkje.
Adriaan van Dis behoeft nauwelijks introductie. Niet alleen
vanwege zijn rijke oeuvre, maar
ook vanwege zijn scherpzinnige en boeiende interviews
met schrijvers op de televisie.
Van Dis wordt geïnterviewd
door Ivan Borghstijn, een van
de beste boekverkopers van

Nederland. Twee heren die aan elkaar
gewaagd zijn. Het zal
een interessant gesprek opleveren op het
podium in het Oude
Kerkje. Een kleine
greep uit de boeken
van Adriaan van Dis:
Nathan Sid (1993), Indische Duinen (1994),
De Zuid-Afrika boeken (gebundeld in 2017), Familieziek
(2002) en In het Buitengebied
(2017).

Donderdag 24 mei; € 21,-; donateurs: € 17,-; Kortenhoefsedijk 168; 20.15 uur; www.kunstaandedijk.nl

ter. Dat is vooral bij gevoelige
passages. Maar een lied verder
zingt ze ook enorm krachtig uit
bij wijze van spreken overvolle
borst de pannen van het dak.
Je voelt dat het wat doet met
de toehoorders. Het gaat over
opgroeien, een miskraam, de
liefde, kortom: het leven. Grappig is wat ze aangeeft over het
lied over Sonja die van alles
koopt maar ongelukkig blijft.
De opsommingen in het liedje
zijn dusdanig lastig dat ze het
na 70 keer optreden nog niet
uit haar hoofd kent. Ook leuk
is dat ze van alle liedjes één uitdraai heeft om uit de delen aan
de liefhebber. Na het liedje kon
je dan aangeven dat je die wilde
hebben waarna het werd overhandigd.
Foto: Lady M Artistique

particuliere collecties getoond.
Expositie
26 mei t/m 17 juni in de Oude
School; Kortenhoefsedijk 145
Kortenhoef; dinsdag t/m zondag: 11.00 – 17.00 uur; donderdag 11.00 – 21.00 uur; € 6,50;
Met terras uitkijkend over het
polderlandschap en heerlijkheden uit ons kunstcafé. Voor
meer informatie en route:
www.kunstaandedijk.nl

Wandel mee met
Parkinson Fonds
De George In der Maur Beterlopenwinkel organiseert
samen met Wandelsportvereniging Jong & Vrolijk voor
de zesde maal de Beter Lopen
voor Parkinson Wandeltocht.
Deze recreatieve wandeltocht
gaat plaatsvinden op zaterdag
2 juni a.s. Je kunt die dag kiezen uit meerdere afstanden
te weten: 3, 5, 10, 15, 20, 25 of
30 km. De route voert langs
fraaie plekjes in het Utrechtse Groenekan, het natuurgebied Ruygenhoek en langs de
fraai gerestaureerde molen
Geesina. De opbrengst komt
ten goede van de Stichting
ParkinsonFonds. Inschrijven:
George In der Maur Beterlopenwinkel van 08.00 - 13.00
uur; 6 euro; Kon. Wilhelminaweg 47; 3737 BG Groenekan.
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Donderdag  mei 

Muziek

Door: Saskia Luijer

Aanstaande zaterdag in De Fuik

Grote finale Maestro d’Amicitia

Heerlijk Wonen aan het WATER! Rechtstr. aan de Spiegelplas gelegen onder architectuur verbouwde en prima onderh. HELFT VAN DUBBELE WONING met aangeb. multifunctionele ruimte. Onder architectuur aangelegde tuin
met div. terrassen en eigen aanlegsteiger.

Vraagprijs € 648.000 k.k.

Dammerweg 47, Nederhorst den Berg
NIEUW

Op deze plek wil je wonen en vooral: hier wil je blijven!
Rechtstr. aan de Spiegelplas ligt deze bijzonder royale
tweekapper uit de 30’er jaren, woonopp. 148 m2. De woning is degelijk gebouwd maar dient volledig te worden
gerenoveerd. Op het perceel staan een st. bijgebouw van 80
m2 en daarachter een loods van 45 m2. De woning kan ook
zonder bijgebouw en loods worden gekocht.

Vraagprijs € 598.000 k.k.

Spiegelpolder 1C, Nederhorst den Berg
NIEUW

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.

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

KORTENHOEF - Muziekvereniging Amicitia ging de afgelopen
vier jaar op zoek naar talentvolle dirigenten. Elk jaar bonden
vier lokale BN’ers de strijd aan
met elkaar. Zaterdag 26 mei
pakken alle winnaars nog éénmaal de baton op voor de grote
ﬁnale. Wie wordt de enige echte Grande Maestro d’Amicitia?
Yvar Steketee, André Koopmanschap, Henk Kollee of Mariette
Steenvoorden? Kom en maak
het live mee, vanaf 20.00 uur in
De Fuik.
Tijdens de repetities straalt Yvar
Steketee van oor tot oor. “Wat
een ongelofelijk plezier om hier
weerte staan” meldt hij de muzikanten. Hij leest mee in de partituur en geeft vlot het tempo aan
van het lied ‘Gold ﬁnger’ uit de
James Bond selectie. Dirigent
Henrie Pastoor springt even
bij als het wat langzamer moet
bij ‘For your eyes only’ en geeft
een technische aanwijzing: “Als
je wilt dat ze zachter beginnen,
moet je een kleinere beweging
maken.” Waarop Yvar mompelt:
“Oh, zo moet dat dus.” Waarna hij een ‘duimpje’ krijgt van
Henrie. Het gaat goed! Onze
dorpsopticien heeft bewust voor
de medley van James Bond gekozen omdat ‘t zo lekker in het
gehoor ligt. “De muziek heeft
spanning in zich, het is dynamisch. En iedereen kent het”
motiveert hij. Al kijkt hij ook
met enige jaloezie naar de keus
van André Koopmanschap. De
voorzitter van de Turftrappers
dirigeert het swingende nummer ‘Grease’. “Dat is jeugdsentiment” vertelt André enthousiast.
“En heel laagdrempelig voor
het publiek, want we moeten
wel een beetje lol hebben met
z’n allen.” Dat feestvieren wel
aan André besteed is, weten we,
maar dirigent Pastoor houdt
‘m toch bij de les: “We doen
het even samen, kijk zo, alleen
vanuit de pols.” Waarop André
verzucht dat hij vandaag in de
ﬁle veertig minuten heen en
terug met zwaaien heeft geoefend. “Dat is erg hè, dat doe ik
ook in de auto. Ik probeer met
alles mee te slaan” vult Mariette
Steenvoorden aan. Zij vindt het
dirigeren nog steeds ‘vet moeilijk’ maar ook erg leuk. Fanatiek
bezoekt de lokale bloemist elke
week de repetitie om te luisteren
naar hoe de fanfareleden haar
stuk ‘Jesus Christ Superstar’ laten klinken. “De muziek moet
hier gaan zitten” licht ze toe,
waarbij ze op haar hart wijst.

Met een sierlijke slag staat ze
voor het orkest en geeft duidelijk
de maat aan. “We gaan gewoon
lekker spelen” benadrukt Mariette. Henk Kollee herkent de
ervaringen van zijn collega-kandidaten. “Ik sta ermee op en ga
er mee naar bed. De muziek zit
steeds in mijn hoofd. Zelfs als
ik de hond uitlaat, ben ik met
mijn armen aan het zwaaien.”
Vol concentratie beweegt hij de
baton vanaf de bok. “Je doet het
veel te lief” zegt Henrie Pastoor
met een grijns.“De zweep erover
in je slag. We gaan ‘t eens zonder
stok proberen.” En daar gaat
Henk, dit keer met zijn handen.
Ja, het is best ingewikkeld om
een orkest te leiden.
Vakjury en publiek
Zaterdag dirigeren de kandidaten elk twee muziekwerken,
waarvan er één wordt aangevuld

met solozang van Yvonne van de
Riet of Frits de Wit. Ieders uitvoering wordt beoordeeld door
de fanfareleden, het publiek en
een vakjury. Wie komt ’t beste
voor dag en krijgt de eer zich
Grande Maestro d’Amicitia te
noemen? Stem mee en bezoek
om 20.00 uur dit unieke concert
in De Fuik. Toegangskaarten à €
10,00 zijn telefonisch te bestellen bij Piet Luijer (06-11436172)
of per mail (info@amicitiakortenhoef.nl). Voor donateurs
geldt de gebruikelijke kortingsregel. Uiteraard kunt u ook gratis naar binnen op vertoon van
een Maestro Muziekkaart met
de afbeeldingen van alle vier de
kandidaten. Deze kanskaarten
krijgt u in de Meenthof bij de
winkels van onze (oud)deelnemers Etiënne, Jeroen, Mariette
en Yvar.
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Door: Karin van Hoorn

De ‘Giro’ van Koen van Wijk
Uit de lijst Wijdemeerse auteurs
staat nu in de schijnwerper:
Koen van Wijk, journalist. Vorig
jaar verscheen zijn allereerste
eigen boek de drukpers: Land
van Glas. Een boek dat zijn familiegeschiedenis vertelt maar
tegelijkertijd een historisch en
cultureel beeld geeft van de
ontwikkeling van de glastuinbouw in Nederland.
Een avond in mei, in de tuin
van het echtpaar Van Wijk –
Hoogeveen. De blauwe regen
beschermt tegen zon en regen,
de kippen zijn op stok. Naast
het huis, onder de druivenrank,
een kasje met tomatenplantjes,
courgette, en, iets verder, rabarber. Tuindersbloed verloochent
zich niet. “Ik kan niet zonder
tuin!” bekent Koen.
Journalist
Heel even wilde hij tuinder
worden. Als je familie van moeders kant al tweehonderd jaar

tuinder is, dan moet je bijna
wel. En hoewel Koen leuk kon
schrijven voor schoolkrant en
clubblaadjes, leek het beroep
van journalist een onbereikbaar ideaal. “Mijn vader had
een verwarmingsinstallatiebedrijf, jaren en jaren. Ik werd lasser in zijn bedrijf. Eigenlijk ook
onder druk: “als je niet kunt
lassen, kan je bij Van Wijk niet
meepraten.” Overdag was Koen
lasser, in de avonduren politiek
verslaggever bij de lokale krant.
“Ik heb al die stukjes nog en ze
zijn best goed geschreven, maar
toch voelde ik het als een last,
toen. Als ik de stukken lees van
Herman Stuijver, dan ben ik
met terugwerkende kracht jaloers op het gemak waarmee hij
verslag doet.”
Uiteindelijk werd Koen ingeloot op de School voor Journalistiek in Zwolle. Dankzij de
stagebegeleider, die zei: “Zoek
uit waar je hart ligt”, kreeg hij
een stageplaats bij een tuin-

bouwblad. “Daarmee viel alles
op zijn plaats. Daarna heb ik
bij diverse agrarische bladen
gewerkt als freelancer. Nu werk
ik drie dagen per week vast bij
‘Nieuwe Oogst”.
Geograaf
Je zou denken: hèhè, Koen zit
gebeiteld. Maar nee. Koen wilde zich verder ontplooien en
stortte zich in een andere ‘familiekwaal’: geograﬁe. Vader
en broer waren ook door die
discipline gefascineerd. Koen
was nog maar net het aapnoot-mies-stadium voorbij, of
hij kende alle Europese hoofdsteden uit hoofd. Hup, nieuwe
studie: aardrijkskundeleraar.
En, alsof dat pas nu tot hem
doordringt: “Ik heb dus twee
afgeronde
hbo-opleidingen:
journalistiek en aardrijkskunde. Het waren wel tropenjaren,
vooral omdat ik toen al een gezin had. Maar het is gelukt en ik
heb er geen spijt van. Ik genoot

van die studies. Supergaaf”.
Auteur
“Ook voor mijn boek
heb ik veel plezier
van de studie geograﬁe gehad. Ik begréép
waarom de glastuinbouw zich juist op
dáár kon ontwikkelen.
Ik begréép waarom
Nederland wel aan
glastuinbouw doet,
maar niet aan grote
auto-industrieën zoals Duitsland”. Toen
werd het zaadje voor
het glastuinbouwboek dat alle
andere boeken over glastuinbouw overbodig zou maken,
geplant. (knipoog naar Nescio,
van ’t Reve). Een zaadje dat
zich, tegen alle obstakels in, en
mede door de warmte en praktische adviezen van echtgenote
Tialda Hoogeveen, groeide.
Er volgden jaren van interviews

Nynke wint wooncheque van MooiGooi
‘s- GRAVELAND- Op het kantoor
van Belle Makelaardij aan het
Noordereinde te ‘s- Graveland
kreeg Nynke Spironello- Plantinga een wooncheque uitgereikt als winnares van de MooiGooi fotoactie van de Gooise
NVM-makelaars.
Isabelle Hoekstra van Belle
Makelaardij is enthousiast: “We
hebben meer dan 100 foto’s ontvangen rond het thema ‘Mooi
Gooi’ en ze kwamen uit de
hele regio.” Mevrouw Hoekstra
maakt deel uit van het bestuur
van de afdeling ’t Gooi van de
NVM- brancheorganisatie. “We
hadden borden langs de weg,
maar ook oproepen via de social media. Het is opvallend dat
verreweg de meeste mensen

kiezen voor onderwerpen uit
de natuur. Opvallend weinig
panden of mooie gebouwen en
dergelijke, ondanks het feit dat
dit een initiatief was van makelaars in onroerend goed.” “Bij
het mooie Gooi is blijkbaar de
eerste associatie het landschappelijke, dat is ook wel logisch”
voegt Alfred de Kleermaeker
eraan toe. Hij is voorzitter van
de afdeling en kwam speciaal
uit Huizen om de winnares te
huldigen. Nynke SpironelloPlantinga komt uit Blaricum
en is ook vanwege de ruimte
en het groen vanuit Amsterdam naar het Gooi verhuisd.
Ze heeft bij schemering op de
Westerheide tussen Hilversum
en Laren een foto gemaakt van
een rund vanaf de achtergrond.

De ondergaande zon geeft deze
foto net dat extra winnende effect. “Het was een toevalstreﬀer.
Ik zag die zon wegzakken en
nam mijn kans waar om deze
foto te maken.”

Foto: (v.l.n.r.) Alfred de Kleermaeker, Nynke Plantinga en
Isabelle Hoekstra
U kunt de foto’s zien op de Facebookpagina van NVM Gooi.

Lezing ‘Land van glas’ door Koen van Wijk
NEDERHORST DEN BERGMaandag 28 mei komt Koen
van Wijk op bezoek bij Rotary
Club Wijdemeren in het Spieghelhuys. Koen (woonachtig in
Kortenhoef) komt praten over
zijn recente boek ‘Land van
glas’.

glas’ voert de lezer door de
twintigste eeuw en geeft een
indringend beeld van de Nederlandse glastuinbouw. Van
het dwingende calvinisme, het
pionieren, tot de innovaties in
de immer groeiende en veranderende glastuinbouw.

Het boek gaat over het fascinerende verhaal van de Nederlandse glastuinbouw aan
de hand van de lotgevallen van
zijn familie: familie Moerman
in Bleiswijk, een wijdvertakt
tuindersgeslacht. ‘Land van

Hebt u interesse om deze lezing
bij te wonen? Dat kan, Rotary
Wijdemeren nodigt u uit om
die avond met ons naar Koen
van Wijk te komen luisteren.
De toegang is gratis, een kopje
koﬃe/thee eveneens.

Waar: Het Spieghelhuys, Nederhorst den Berg; 19:45 -20:45

uur;
www.koenvanwijk.nl;
www.rotary.nl/wijdemeren.

met ouders, ooms en tantes. Van
verzamelen van naslagwerken
en artikelen over glastuinbouw.
Van zielsgelukkig zijn met de
dagboeken van Oom Henk,
met zorgvuldig bijgehouden
tuindagboekjes. Uit allerlei
bronnen putte Koen. “De tuinbouwgeschiedenis moest kloppen. Er mochten geen fouten in
staan. Ik wilde hét geschiedenisboek van de glastuinbouw
schrijven.” Achterin het boek
staan alle geraadpleegde bronnen vermeld. Het is een verantwoord geschiedenisboek geworden, dat leest als een trein.
Luchtig, beeldend, en, zoals hij
zelf zegt: ‘zintuiglijk’.
Winnaar
Hij had veel voor dit boek over.
“ Ik heb vaak gedacht: ‘nu zou
je voor de buis kunnen hangen voor een voetbalwedstrijd,
maar je kunt ook dat naslagwerk lezen’. Misschien heb ik
mijn vrienden wat minder
gezien, minder gesport. Twee
jaar lang zat dat boek in mijn
hoofd. Ik wilde zó graag een
naslagwerk maken, dat de ontwikkeling van de glastuinbouw
weergeeft. En vorig jaar was het
zover.” Hij glundert. “Mijn ouders waren erbij. Het was net
een familiereünie. Voor mij was
het alsof ik de Giro d’Italia had
gewonnen!”
“Dit boek was echt een droom
die uitkwam. Ik zag het als het
hoogst haalbare: een boek maken. Sommige mensen dromen
van een tesla, ik van een eigen
boek. Maar ik zou ook een roman willen kunnen schrijven,
een streekroman bijvoorbeeld!”
Lezen kan: Land van Glas, een
familiegeschiedenis. Uitgeverij:
Thomas Rap.
Luisteren ook: maandag 28
mei, Spieghelhuys, Nederhorst
den Berg, 19.30 inloop. Lezing:
19.45 uur
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Door: Herman Stuijver

Grasbaankoersen entertainment voor iedereen
HILVERSUM- Bij de 10e editie
van de Grasbaankoersen aan
de Melkmeent was het minstens even gezellig als bij de
eerdere samenkomsten van
mens en dier.
Niet alleen was er volop spanning bij de elf koersen op de
grasbaan in het weiland van
Harm en Maartje Jansen, ook
rond de baan was er van alles te
beleven. Afgelopen vrijdag was
het evenement getoonzet in een
Amerikaanse sfeer: er stond
een groot Vrijheidsbeeld, de
organisatoren waren allen getooid met cowboyhoeden en er
waren diverse shows in Amerikaanse country-stijl. Barbara’s
Dansers, aangevoerd in glimmende Amerikaanse oldtimers,
gaven een vlotte Line Dance demonstratie. Maar wat het trick
riding team ‘The Future Guys’
presteerde, grensde aan het

ongelofelijke. In razend tempo
stoven de meiden en jongens
over het gras, met spectaculaire
stunts. Achteroverzittend, met
salto’s, verticaal en horizontaal
hangend en zelfs surfend achter
de staart en ondertussen ook
nog vrolijk zwaaiend naar het
publiek.
Er was gedacht aan jong en oud.
De kinderen konden pony’s en
veulens aaien, naast de onmisbare springkussens. De horeca
is altijd goed vertegenwoordigd op de Melkmeent, met
o.a. hamburgers, saté en liters
bier. Bijna iedereen maakt van
de gelegenheid gebruik om een
gokje te wagen, dat kan op verschillende manieren. Ook voor
niet-kenners geeft dat extra
spanning. Gelukkig staat in de
fraaie presentatiegids precies
uitgelegd wat het verschil is tussen een ‘winnend’, ‘duo’, ‘plaats’,
‘trio’ of ‘kwartet’.

Spannende koersen
Het gaat natuurlijk om de races,
die waren over het algemeen
van hoog gehalte. Bij de eerste
koers was er al sprake van een
fotoﬁnish, waarbij Bryan Vader
met Ivana Europoort met een
neuslengte won. Toen de strijd
om de Stadsfonds Hilversum
Prijs ontbrandde, leek het even
mis te gaan. Favoriet Aad Pools
raakte met Dawson City Jewel
een paaltje in de bocht, hij kantelde met z’n sulky. De routinier
bleef de teugels strak vasthouden waardoor het paard niet op
de baan kwam. Helpers waren
snel ter plekke, man en paard
leken onbeschadigd, broer
Ruud won de race. Opvallend waren de vele valse starts,
waarbij tijdens de 4e koers bijna het record van 7 keer werd
verbroken. De SV ’s-Graveland
gebroeders De Leeuw waren
prominent aanwezig. Willem

Samen leren, zelf kunnen

Open dagen
Jenaplanschool de Sterrenwachter
Vuurvlindermeent 54
1218GZ Hilversum
035-6910345

zaterda
26 meig
donderd
31 meiag

vrije inloop
van 10:00 uur - 12:00 uur
kom kijken, kom vragen,
kom meedoen!
http://jenaplan.sterrenwachter.nl

straalde van oor tot oor dat
Dream Women de prijs won
van zijn bedrijf Gizmo Retail
en even later stal broer Sander
de show. Hij won als bijzitter op
de duo-sulky de Alpe d’HuZes
prijs met Blue Diamond. Natuurlijk had Sander wel het geluk dat hij naast pikeur Rob de
Vlieger zat die vaak wint.
Je kunt bij de grasbaanraces
niet om speaker Hans Sinnige
heen. In rap tempo somt hij
de fantasierijke namen van de
paarden op, zonder hem zou
je niet weten welk paard waar

Sander de Leeuw ligt al op kop
in de duo-sulky race
rent. Bovendien is hij een kenner van het paardenwereldje
die vrijwel alle ins en outs van
man en paard weet op te lepelen. Ook bij deze jaargang waren zijn rappe teksten, vooral
‘halverrwege’ de laatste bocht,
een welkome aanvulling op de
elf koersen. Op naar de 11e editie, want wie zou de souplesse,
elegantie en kracht van deze
dravers willen missen naast de
gezelligheid.

Loterij Alpe d’HuZes
Tijdens de Grasbaanraces in de
Hilversumse Meent op vrijdag
18 mei is speciale aandacht
gegeven aan Alpe d’HuZes.
Om geld op te halen voor de
kankerbestrijding is een loterij
georganiseerd, die was gekoppeld aan de Duo Sulky race.
Met een lot kon je wedden op
het winnende paard en maakte
je kans op hele mooie prijzen.
Uit melkbus 2 zijn de volgende
prijswinnaars getrokken: 1e:
een dagje varen naar Volendam
en Marken: 0578; 2de/ 3e: dinerbon van 50 euro in restaurant De Loodijk: 1860 en 1874;
4e: tegoedbon van Combi Au-

to’s: 0601; 5e: appeltaart: 0792;
6e t/m 10e: ﬂes Prosecco: 0600,
1963, 2113, 1663 en 0536. 11e/
12e: etagère van Jamie Oliver:
0980 en 1752.
Als u winnaar bent van de prijzen, stuurt u een mail naar gerardkoelink@gmail.com met
uw naam en telefoonnummer.
We nemen contact met u op
voor het overhandigen van de
prijs.
Team Chalet.nl Wintersport
bedankt de organisatie van de
Grasbaanraces in de Hilversumse Meent voor hun steun
aan Alpe d’HuZes. We zijn heel
blij met de fantastische opbrengst.

Dag van Ankeveen
ANKEVEEN- Je kunt je nu nog
opgeven voor deelname aan
de zeskamp die op zondag 10
juni wordt gehouden op het
terrein van ASV in Ankeveen.
En als je niet zo sportief bent
aangelegd, of het leuker vindt
om alleen even te komen kijken, dan ben je natuurlijk ook
van harte welkom! We houden
na aﬂoop een barbecue, geef je
daar even voor op als je mee
wilt eten. Inschrijﬀormulieren
kun je vinden op de site van

ASV Ankeveen en in het Wapen van Ankeveen. Doe dat wel
deze week.
We zijn ontzettend blij met
onze sponsoren, zonder hen
zou deze dag niet mogelijk
zijn. En we zijn er trots op dat
er weer vele vrijwilligers zijn
die ons een handje komen helpen op 10 juni. Alvast bedankt.
Zonder vrijwilligers zouden
alle verenigingen en clubs nergens zijn.
Hopelijk tot ziens op de Dag
van Ankeveen

Weekblad Wijdemeren

Donderdag  mei 

Sport

15

Door: Ad van Benschop

Avondvierdaagse Kortenhoef
KORTENHOEF- Ook dit jaar
wordt in Kortenhoef, onder
auspiciën van de SGWB (Sticht
Gooise Wandelsport Bond),
weer de avondvierdaagse georganiseerd. Deze is van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni.
Met medewerking van Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat kunnen we alle
avonden door de mooie omgeving rondom ons dorp lopen.
De wandelingen van 5 of 10 kilometer worden voornamelijk
uitgezet in het bosgebied.
Inschrijving
Op woensdag 30 mei kunnen

zowel groepen als individuele lopers zich tussen 19.00
en 20.30 uur inschrijven bij
sporthal De Fuik in Kortenhoef. De kosten zijn € 5,- per
loper. Op maandag 4 juni vindt
de na-inschrijving plaats. Eveneens bij De Fuik van 19.30 –
20.30 uur. Dan zijn de kosten €
7,-. NB: Op de eerste loopavond
wordt niet meer ingeschreven!
Starttijden
Vanaf het parkeerterrein bij
De Fuik start op de eerste drie
avonden de 10 kilometer om
18.15 uur en de 5 kilometer om
18.30 uur. Wij verzoeken iedereen ca. 15 minuten voor de start

aanwezig te zijn. Op de laatste
avond is de starttijd voor de 10
kilometer ongewijzigd, maar
vertrekt de 5 kilometer tussen
19.00 en 19.30 uur. Dit om het
deﬁlé goed te laten verlopen.
Route deﬁlé
Het deﬁlé is op vrijdag 8 juni,
waarbij de lopers rond 20.00
uur via de Kwakel bij de hoek
van de Kerklaan aankomen.
Hierna vervolgen wij de tocht
onder begeleiding van muziek
naar sporthal De Fuik via de
Krabbescheer,
Dodaarslaan,
Lepelaarslaan, Reigerlaan en
Zuidsingel.

Help mee
Mocht je willen helpen bij het
organiseren van de avondvierdaagse dan horen wij dat graag.
Vooral extra verkeersregelaars
zijn altijd welkom! Neem gerust contact op via mailadres

pluijer@live.nl. Ook met andere vragen kun je hier terecht.
Meer informatie vind je op
onze Facebookpagina Avondvierdaagse Kortenhoef. Like de
pagina en blijf zo op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen.

Drie Dorpenloop op 3 juni

School met hoogste opkomst krijgt omroepinstallatie
Op zondag 3 juni zullen weer
honderden lopers meedoen
aan de 30e editie van de Rabobank Drie Dorpenloop door
Kortenhoef, ’s-Graveland en
Ankeveen.
Willem de Leeuw, de nieuwe
voorzitter, is er alles aan gelegen
om veel kinderen te laten mee-

bewegen. Dus is er een speciale
prijs voor de school / kinderopvang die de meeste kinderen
afvaardigt (in percentage).
Hopelijk zal de 1,5 km. van
de BandenMaat Kidsloop dus
heel veel kinderen tussen 4 en
12 jaar naar het parcours bij
sporthal De Fuik trekken. Alle
12 scholen plus de kinder-

opvangen zijn geïnformeerd,
bovendien zijn er drie extra
trainingen. “Ik hoop echt dat
het een strijd tussen de scholen
zal worden om zoveel mogelijk kinderen aan het rennen te
krijgen. Dat geeft kleur aan zo’n
sportmiddag. Leuk als ouders
en grootouders hun kroost komen aanmoedigen” vertelt een

enthousiaste De Leeuw.
Die eraan toevoegt dat het aantal voorinschrijvingen voor
de andere afstanden ook goed
verloopt. Ook daar heeft Willem, niet voor niets ‘de Prijzenkoning’ genoemd, een aanlokkelijk tintje aan gegeven: elke
30e inschrijver (30-60-90, enz)
krijgt een leuke gadget.

Voetballen in Nederhorst

Eerste sluit competitie af met overwinning
Nederhorst heeft het seizoen
winnend afgesloten. In Utrecht
bleven de Bergers Sporting’70
met 4-2 de baas. Jesse van
Huisstede was met 4 treﬀers
succesvol en krikte zijn seizoenaantal ﬂink op.
Sporting wilde er een echte
wedstrijd van maken maar een
eﬀectief Nederhorst stond binnen 22 minuten met 0-2 voor.
Na een aansluittreﬀer was en
een licht overwicht van de
thuisploeg besliste Jesse op het
uur de wedstrijd. In de lange
blessuretijd vielen er nog twee
treﬀers en werd de eindstand

bepaald op 2-4.
Senioren
Nederhorst-2 won met 3-5 tegen AS’80 en handhaaft zich op
een fraaie tweede plaats achter
kampioen Kampong. Nederhorst-3 verloor met ruime cijfers bij AS’80 en het 4e pakte
een moeizame maar verdiende
2-1 zege bij Batavia.
Jeugd
JO11-1 verloor verrassend met
3-5 van Eemnes. JO11-2 won
in een doelpuntrijke wedstrijd
met 8-6 van AS’80 en JO11-3
won thuis van VVZ’49 JO11-

4 met 5-2 en nestelt zich in de
subtop. JO10-1G moest zijn
meerdere erkennen in Huizen
en verloor met 1-6.
FC Schalke 04
Op 25 mei wordt er door FC
Schalke 04 een gratis democlinic gegeven voor de jeugd van
Nederhorst van 6-17 jaar. Meld
je snel via de site aan, er is maar
plek voor 50 deelnemers.
35/45+ voetbal
Zaterdagmiddag 26 mei vanaf
17.00 uur zal de laatste editie
van het 35/ 45+ seizoen worden
gehouden. Na het toernooi is er

een heerlijke buﬀet verzorgd
door Restaurant Brambergen
en Restaurant Heidezicht.
Super Sunday op Meerzicht
Op 27 mei spelen alle seniorenteams spelen thuis met als
hoogtepunt om 14.00 uur de
streekderby Nederhorst-1 vs
‘s-Graveland -1. Na de wedstrijd is er weer livemuziek van
Jordy Heer en DJ Ramos. Iedereen is van harte welkom. De
eerste wedstrijden beginnen
om 11.00 uur.
Zie ook: www.vvnederhorst.
org en facebook

ASV Petanque meitoernooi
ANKEVEEN- Afgelopen zaterdag vond het meitoernooi
plaats op de boulebanen van
ASV. De opkomst van onze kleine vereniging was redelijk te
noemen.
Door: Ric Degekamp
Nadat om 11.00 uur de loting
had plaatsgevonden en eenie-

der zijn bekertje koﬃe met wat
lekkers had genuttigd, begonnen we met het leuke spel ondanks het frisse weer. De partijen duurden deze dag niet al te
lang. Het krachtsverschil was
soms te groot, gezien de uitslagen. Niettemin leed de sfeer
er niet onder. Kees van Schaik
was de grote winnaar van dit
toernooi met twee gewonnen

partijen (+20). Wim Bornhijm
pakte de tweede plek. Derde
werd ons nieuwe lid Kimberly
Neijsen. Diny van Schaik was
deze dag niet in vorm, want
zij werd helaas laatste. Al met
al een geslaagde toernooidag.
Het volgende toernooi is op zaterdag 16 juni a.s. Mocht u dit
gelezen hebben en denkt u ‘dat
lijkt me toch wel leuk, dat jeu

de boulen’, kom dan eens kijken
en meedoen op de donderdagavonden. U bent meer dan welkom. Tijdens vakanties boulen
veel mensen en eenmaal thuis
wachten ze weer een jaar en
dat hoeft echt niet. Dus kom bij
onze club.

Dus na de Kidsloop kun je
meedoen aan de 4, 7, 12 en 21
km. Start en ﬁnish bij De Fuik.
Ook zijn er twee wandelafstanden door de aantrekkelijke natuur van de dorpen: 15 en 20
km.
Meer info:
www.driedorpenloop.nl

Nieuws Club
4711
Uitslag + stand
lente-toernooi
biljarten Maandag 14 mei: W.
Clements (7 pt.), J. Vrijburg
(6 pt.), J. van Greuningen (4
pt.), B. Worp (3 pt.), M. Verlaan (1 pt.), M. Zieleman (1
pt.). Stand aan kop maandag-poule: W. Clements 7-29,
M. Zieleman 7-24, Mw. D.
Giavarra 7-23
Zaterdag 19 mei: 1. M. Verlaan & M. v.d. Velden (24
pt.), 2. W. Clements & Mw. D.
Giavarra (20 pt.), 3. C. Jacobs
& M. Zieleman (20 pt.), 3. J.
van Greuningen & J. van Wijnen (8 pt.). Stand aan kop: M.
v.d. Velden 5-58, Mw. T. Bos
5-56, Mw. D. Giavarra 5-52
Programma
Zaterdag 26 mei 16.00 uur:
maandtoernooi
biljarten,
maandag 28 mei 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 te
Nederhorst den Berg, telefoon: 06.20.40.80.58
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Door: Marc Degekamp en Dick Blom

Voetballen in ’s-Graveland

Eerste naar nacompetitie
‘s-Graveland is er niet in geslaagd om deelname aan de
nacompetitie af te wenden.
Eerste opdracht was zelf winnen van het om een periodetitel strijdende GeuzenMiddenmeer te winnen.
Daar slaagde het niet in; het
verloor met 4-1. De overige uitslagen van naaste concurrenten
deden er hierdoor niet meer
toe. Het elftal kan zich de komende weken voorbereiden op
de nacompetitie in juni.
Pinkstertoernooien
MO15-1 en JO15-1 gingen

afgelopen
Pinksterweekend
naar Arnhem om voor de gelijknamige Cup te strijden en
in Lommel deden JO13-1 en
JO15-2 mee aan het internationale toernooi de Kattenbos
Trophy. Vier dagen onderweg
met je voetbalteam; ze zijn
een hele mooie ervaring rijker.
Dichterbij huis speelde JO9-1
op het Super F- toernooi bij ’t
Gooi en speelde onder ander
tegen de JO9-1 van betaald
voetbalclub Excelsior.
Senioren
Zaterdag-2 beleeft een prima 2e
seizoenshelft en zette dat kracht

bij door koploper Argon knap
met 2-3 te verslaan. VR1 lukte
het niet om de koploper te verslaan, maar deed het zeker de
1e helft prima (0-0). Uiteindelijk won ’t Gooi VR 2 met 0-3.
Op zondag gelijke spelen voor
het 2e en 4e en winst voor 35+
dat ook de 100 doelpuntengrens passeerde.
MO11-1 kampioen
Tot afgelopen zaterdag had
MO11-1 nog geen wedstrijd
verloren en omdat ook ’t Gooi
verslagen werd, is het team ongeslagen kampioen geworden.
Een hele mooie prestatie!

Voetballen in Ankeveen

Eerste verliest van Ankaraspor
De gasten trokken fel van leer,
aangezien er nog een periodetitel behaald kon worden.
De beste kansen waren in het
begin voor Ankaraspor en die
kwam dan ook verdiend op een
0-1 voorsprong.
Captain Yoeri Tol verzilverde
een toegekende penalty wegens
hands. Vlak voor rust werd
het 1-2 na een kopbal uit een
corner. De doelpuntenmaker

stond tussen vier man in en
kon vrij inkoppen. Na de rust
een aandringend ASV ‘65 dat
zijn sportieve plicht probeerde
te doen, maar kreeg als snel de
1-3 om de oren. In de 62ste minuut werd het 1-4.
De Ankeveners gaven het niet
op en kwamen terug tot 2-4
na een sublieme actie van Yamil Loyali die Prince Decker
in stelling bracht die wel heel
beheerst in de uiterste hoek on-

Wijdemeren in Beeld

houdbaar binnenschoot. Daarna nog volop kansen op de 3-4,
maar het beetje geluk ontbrak.
De gasten kregen ook nog kansen maar de goed keepende
Greg Helling liet de score niet
verder oplopen. ASV ‘65 is niet
echt weggespeeld en bij vlagen
werd er attractief en acceptabel voetbal gespeeld, hetgeen
moed geeft voor de naderende
nacompetitie.

Huldiging kampioenen
Aanstaande zaterdag zet de
jeugdcommissie de kampioenen van de najaar- en voorjaarsreeks in het zonnetje. Een
aantal teams kan zaterdag in de
laatste competitiewedstrijd zich
nog bij het kampioenenbal voegen: JO17-1, JO15-2, JO12-1,
JO12-2 en JO10-3 maken nog
altijd een kans(je).
Volgend weekend
1 juni: SVS Cup35+ / 2 juni:
Arie Janmaat Toernooi / 3 juni:
Leeuwinnentoernooi.
www.svsgraveland.nl / facebook.com / @svsgraveland /
info@svsgraveland.nl

Komende zondag is er de laatste oﬃciële competitiewedstrijd uit in Amersfoort tegen
Amsvorde. Het eerste nacompetitieduel zal thuis gespeeld
worden op 10 juni a.s. en de
vermoedelijke tegenstander zal
Odijk zijn. Wordt deze pot gewonnen, dan dient er op 17 juni
een uitwedstrijd gespeeld te
worden en bij winst handhaaft
ASV ‘65 zich in de vierde klasse
zondag. Dus 2 wedstrijden in
de nacompetitie en 2 keer winnen is het credo.

Na 34 jaar zijn Gerda van Deutekom en Willem Pouw op
Tweede Pinksterdag gestopt met de 4xG Rommelmarkt.
Het wordt nooit meer Goed- Gezellig- Goedkoop- Gemoedelijk.

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 24 mei ﬁlm, vr. 25 en za. 26
mei theater, zo. 27 mei muziek,
do. 31 mei ﬁlm, vr. 1 juni en za. 2
juni muziek. www.wesopa.nl
‘t Wijdehuis, hier kun je buurtgenoten ontmoeten, een kopje
koﬃe/thee drinken of deelnemen aan een ontmoetingsgroep.
’t Wijdehuis K’hoef, Veenstaete
ingang Parkln. via brug: wo 10–
12: koﬃe inloop, ma en do 12:30
– 16:30 ontmoetingsgroep. ’t
Wijdehuis NdB, SCC Blijkln.
1: wo 10– 12 koﬃe inloop, wo
12:30 – 16:30 ontmoetingsgroep.
Fietsenstalling
De Stichting Festiviteiten ‘sGraveland is op zoek naar
mensen of clubs die extra
geld willen verdienen voor de
clubkas. We hebben de mogelijkheid om een ﬁetsenstalling in te richten. Voor deze
ﬁetsenstalling zoeken wij beheerders om deze te exploiteren en in te richten. Voor
alle avonden en de zaterdag
overdag. Email; secretariaat@
sfg-wijdemeren.nl
Knarrenhof in het Gooi
Wonen in een hof rondom
een gezamenlijke binnentuin.
Wel met privacy, gelijkvloers
of met bovenverdieping, een
eigen terras of tuintje, een
gemeenschappelijke ruimte.
Deze vorm van wonen is bedoeld voor mensen die actief
sociaal betrokken zijn, naar
elkaar omzien en iets voor
een ander betekenen belangrijk vinden. Enthousiast
geworden? Wil je hier meer
over weten? Of wil je zelf de
handen uit de mouwen steken
en je toekomstige Knarrenhof
mede vormgeven? Schrijf je
in via www.knarrenhof.nl.
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