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Zomerspektakel 2018
één groot feest
NEDERHORST DEN BERG - Op zaterdag 16 en zondag 17 juni staat
Nederhorst den Berg in het teken van het Zomerspektakel. De Zomerfestiviteiten zijn een begrip in Wijdemeren: activiteiten voor
jong en oud in een gezellige ambiance met terras en livemuziek.
Dat is het zomerspektakel.
Door: Mark Hilberts
De jaarmarkt in het centrum
van het dorp, de ﬁetstrialshow,
met clinics voor de jeugd. En
niet te vergeten de grandioze
afsluiting in de feesttent waar
de Gooische Zangers een spetterend optreden zullen verzorgen. Het is slechts een bescheiden opsomming van een
aantal onderdelen van het zeer
gevarieerde zaterdagprogramma. De stichting Nederhorst
Actief heeft er (weer) alles
aangedaan om een aantrekkelijk evenement te organiseren
Kerkpop
Het zondagprogramma start
met een bijzondere kerkdienst.
De organisatie is in handen
van de gezamenlijke kerken en

vindt plaats in de muziekkoepel op het Willie Dasplein. De
dienst begint om 11.00 uur en
wordt muzikaal begeleid door
The Flageolettes. Zij zullen
o.a. bekende popmuziek spelen. Dominee Evert-Jan van
Katwijk: ‘Bekende popmuziek
(ook om mee te zingen) blijkt
heel geschikt om een boodschap van Geloof, Hoop en
Liefde te vertellen, buiten de
gebruikelijke kerkelijke taal
om!’
Zwemmen, ﬁetsen, rennen
Na de viering staat het Zomerspektakel geheel in het
teken van de 33e A&S sprinttriathlon. De organisatie is in
handen van de Bergse Runnersclub. Ruim 300 triatleten
zullen (verdeeld over twee se-

ries) aan de start verschijnen
van het in de regio zeer populaire duursportevenement.
Om klokslag 13.00 start op
het strandje achter Sporthal
de Blijk de eerste serie. Vijftig minuten later klinkt het
startschot voor de tweede serie. Als favorieten gelden de
gebroeders Tim en Daan Jacobs en Ricardo Scholten uit
Weesp. Zij kunnen ﬂinke tegenstand verwachten van Gijs
Bergman, Rick Smits en Tim
Kuiper. Bij de vrouwen wordt
een spannend duel verwacht
worden tussen de Paula van
der Pouw-Kuiper en Deborah
Schouten. De zusjes Lobke en
Fenna de Hollander zullen er
alles aan doen om in hun kielzog te blijven.
‘Hoe pak je dat nu aan meedoen aan een sprinttriathlon?
En kan ik dat wel?’, is een vraag
die ze bij TVH (Triathlonvereniging Hilversum) vaak krijgen. ‘Triathlontraining is heel
gevarieerd. En superleuk om

te doen’, vertelt organisator
Coby Pronk enthousiast over
de start2tricursus. Het initiatief is door de TVH speciaal
is bedacht om tien beginnende tri-atleten ‘klaar te stomen’
voor hun debuut bij de A&S
sprinttriathlon. Ook het collectief Zorg voor Bewegen, dat
wordt begeleid door Suzanne
Renkema, doet weer mee aan
de A&S sprinttriathlon. De

Achterpagina
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De spectaculaire start
van de Sprinttriathlon
oudste deelnemer in het veld is
de 77-jarige Roelof de Rooy uit
Hilversum. De jongste deelnemers is de zestienjarige Robin
Dreyling.
Groots onthaal
Het Bergse sportevenement
staat bekend om zijn grote
publieke belangstelling en de
sfeervolle entourage.
Lees verder op pagina 3
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam
en M.Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

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

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

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

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Versa Mantelzorgondersteuning
035 - 697 00 50
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Klusjesteam Loosdrecht/Kortenhoef
035 - 6834493
Sensoor
035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073
Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom
planning
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

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

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

035 - 6560066
0294 - 252928
06 - 11238777

◗ H. Antonius
Zo. 17 juni: 09.30 uur: euch.
J. Dresmé; W.v.liturgie.
◗ St. Martinus
Za. 16 juni: 19.00 uur: euch.
J. Dresmé , All Directions.
◗ OLV Hemelvaart
Do. 14 juni: 09.30 uur: w&cv;
W. Balk,
Zo. 17 juni: 09.30 uur: w&cv;
W. Vlooswijk, Maria Martinus.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 17 juni: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel
Zo. 17 juni: 10.00 uur:
Pastor C. van Egmond.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 17 juni: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 17 juni: 09.30 uur:
Dr. J. de Goei, Amersfoort
◗ Oec. Streekgemeente
Zo. 17 juni: 11.00 uur:
Nescio-lezing/koffieconcert
Wim Dooge mmv. Laura Dooge.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 17 juni: 10.00 uur:
Br. T. Vroon.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 17 juni: 10.00 uur:
Ds. Klaas de Vries.

Programma GooiTV
Vanaf 13 juni zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met onder andere skûtsjesilen in Loosdrecht, de regionale veteranendag en Kort Nieuws.
- In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat over de ‘hetero van de homo’,
de man of vrouw van wie de partner later homo blijkt te zijn.
- RegioHub gaat over ouderenmishandeling.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (41 en 46) en KPN (kanaal 1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

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

Activiteiten agenda
WANNEER
26/05- 17/06
vr. 15 juni
za. 16 juni
za. 16 juni
za. 16 juni
za. 16 juni
16/17 juni
za. 16 juni
zo. 17 juni
zo. 17 juni
zo. 17 juni
zo. 17 juni
ma. 18 juni
do. 21 juni
za. 23 juni
za. 23 juni
zo. 24 juni
zo. 24 juni
zo. 24 juni
za. 30 juni
za. 21 juli

TIJD
11.00 u.
20.15 u.
10.00 u.
11.00 u.
11.30 u.
12.00 u.
12.00 u.
22.15 u.
11.00 u.
13.00 u.
16.00 u.
15.30 u.
12.30 u.
20.00 u.
09.00 u.
12.00 u.
13.30 u.
15.00 u.
20.00 u.
13.30 u.
11.00 u.

WAT
Expositie Janus de Winter
Concert Van Baerle Trio
Zomerspektakel (Braderie, enz)
ASV Petanque toernooi
Optreden BMOL op Braderie
Kerken Nederhorst den Berg open
Presentatie Galerie Eewal
Midzomernachtloop (meer starts)
Top2000 Dienst met The Flageolettes
32e Sprinttriathlon (Zomerspektakel)
Optreden Big Bad Bruce Band
Concert pianist Hannes Minnaar
Inschrijven Ouderentocht Kortenhoef
Gemeenteraad
Inzameling voor Voedselbank
Kerken Nederhorst den Berg open
Jeugdtheater Meneer Monster
Beneﬁetconcert St. Tara Bodong
Erik van Muiswinkel ‘Buitenspelen’
Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.)
ASV Petanque toernooi

WAAR
Oude School, Kortenhoef
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Centrum NdB.
Sportcomplex ASV
De Meenthof, Kortenhoef
Willibrord- en OLV- kerk
Kasteeltuin Nederhorst, NdB.
NM Bez. Centr, Noord 54B, Gr.
Willie Dasplein, NdB.
Nederhorst den Berg
Wapen van Ankeveen
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Veenstaete, ingang Oost
Rading 1, Loosdrecht
Meenthof, Kortenhoef
Willibrord- en OLV- kerk
Kasteeltuin Nederhorst, NdB.
‘t Akkoord, Kwakel 41, K’hoef
Kasteeltuin Nederhorst, NdB.
Kerklaan 89, Kortenhoef
Sportcomplex ASV
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Politiek

Door: Herman Stuijver

Liever dorpen dan kernen
• Aan het begin van de vergadering stond burgemeester Ossel
stil bij het plotselinge overlijden
van de dochter van ex-wethouder Reijn. Hij sprak zijn medeleven uit over dit afschuwelijke
verlies en zal namens de gemeente de condoleances overbrengen;
• Naar aanleiding van de ﬂyeractie van de Warinschool in
Nederhorst den Berg die zich
zorgen maakt over de veiligheid
in de 30 km-zone en over het
oversteken vanaf de Brilhoek
naar de Overmeerseweg heeft
verkeerswethouder Boermans
besloten om de evaluatie van
de herinrichting van het dorpscentrum te vervroegen naar een
moment vóór de zomervakantie. Misschien komt het stoplicht weer terug;
• Wijdemeren sluit de Jaarrekening 2017 af met een positief
saldo van € 1.930.870. Hiervan
gaat 1.202. 533 naar diverse
posten in 2018. Blijft toch nog
ruim 7 ton over, waardoor de
Algemene Reserve gevuld is
met € 8.382.000 euro;
• Jan- Willem Nienhuis (CDA)

mist al twee jaar een samenvatting van de Jaarrekening, zodat
een leek ook kan begrijpen hoe
het in elkaar zit. Wethouder Jan
Klink zegde toe dat hij ervoor
zou zorgen dat er in 2019 een
resumé zou komen;
• Gert Zagt van De Lokale Partij
had grote moeite met de veranderde systematiek van de afschrijvingen, dat was tussentijds
gewijzigd, zonder veel ruchtbaarheid;
• Maar VVD ‘er Michiel van Balen die ook weet van minnen en
plussen gaf een adequaat antwoord waaruit bleek dat er niet
veel aan de hand is. Wel wees hij
op een gesprek met de accountant dat nog voor de komende
gemeenteraad moet plaatsvinden;
• Dat de overheadkosten zo
hoog zijn, kwam volgens de
wethouder mede doordat ze nu
apart op papier staan. In het verleden waren die kosten inclusief.
Blijft een feit dat Zagt wilde weten hoe het college staat tegenover die forse uitgaven;
• Misschien heeft het te maken
met de vele externe krachten,

want de gemeente heeft 18 vacatures. Daar was PvdA/GroenLinks- fractievoorzitter Stan
Poels van geschrokken;
• Geduldig luisterde de commissie Bestuur en Middelen
naar de presentatie over het
Kernenbeleid. Senior beleidsambtenaar Jan Visser zei dat het
vooral ging om een toespitsing
en intensivering van wat al bestaat. Hij zei dat iedereen een
kernenbeleid belangrijk vond
en dat men koos voor de organische aanpak;
• De meeste commissieleden
meenden dat het stuk wel erg
was geschreven vanuit het gemeentehuis. Nu de dorpen in
en een heldere visie/ missie samen met de bewoners opstellen,
luidde het parool;
• Meer structuur en concretisering graag. Olivier Goetheer
(DLP) sprak van mist, hij vergeleek de tekst met een klanttevredenheidsonderzoek;
• CDA’er Frank van Ruitenbeek
miste de ondernemers en Rijk
van Beek (PvdA/GrL) wil veel
meer aandacht voor de jongeren. Terwijl Myriam van Kooij

(D66) de ‘softe’ aanpak van
een cultuuromslag juist de
beste vond;
• De nieuwe wethouder
Rosalie van Rijn moest een
nota verdedigen die niet
door haar was uitgevaardigd. Ze wil ook een stapje
terug, naar een visie. Plus
dat ze meer bewoners wil
spreken dan de zes die bij
het onderzoek rond het
Kernenbeleid waren betrokken;
• In ieder geval wil de commissie het woord ‘kernen’
vervangen door ‘dorpen’. Er
moet dus een concreet dorpenbeleid komen, met voor elk
van de vijf dorpen een speciﬁeke aanpak.
• Naar aanleiding van de brief
van de provincie Noord-Holland over de verlenging van de
fusieprocedure stelde Sandra
van Rijkom (PvdA/GroenLinks) een tweetal vragen. Het
komt erop neer dat ze vindt dat
de provincie Wijdemeren laat
‘bungelen’. Ze vroeg om duidelijkheid en eiste dat de wethouder met z’n vuist op tafel zou
slaan. Gert Zagt noemde het
‘pappen en nathouden’ en Eric
Torsing (CDA) constateerde

Meer enthousiasme voor één Gooi en Vecht
WIJDEMEREN- Wat al in het
Bestuursakkoord 2018-2022
stond, wordt in de komende gemeenteraad formeel
bekrachtigd met een raadsvoorstel waarin staat dat Wijdemeren kiest voor één gemeente Gooi en Vecht voor
2028. Voorts staat er in het document dat alle tussenstappen,
een ambtelijke en bestuurlijke
fusie met Hilversum, niet aan
de orde zijn.
Dat vertelde wethouder Joost
Boermans. Die benadrukte dat
nu Weesp bij Amsterdam komt,
de noodzaak om als één blok
te dealen met de grote metropool Amsterdam nog belangrijker wordt. Boermans hoopt
dat op 21 juni alle partijen in

de raad zullen instemmen met
het voorstel. “Dat maakt onze
positie natuurlijk sterker om de
huidige fusieprocedure tegen te
gaan. Ik doe dan ook een dringend beroep op alle raadsleden
om bij hun eigen partijen op
regionaal, provinciaal en landelijk niveau druk uit oefenen dat
één Gooise gemeente de beste
optie is.”
Naast
de
coalitiepartijen
CDA-Dorpsbelangen- VVD
-D66 is bekend dat PvdA/
GroenLinks ook voor één geheel is. Het is de vraag hoe De
Lokale Partij zich zal opstellen.
Op zijn rondje door deze regio
ziet Boermans dat het enthousiasme voor één Gooi en Vecht
groeit. “Tot nu toe heb ik niemand gesproken die negatief

was over één gemeente. Sterker,
ik denk dat de ARHI-procedure naar drie gemeenten juist de
eenheid van de regio zal verzwakken.” De directeur van de
Regio Gooi- en Vechtstreek had
tegen Boermans gezegd dat bij
een fusie naar drie gemeenten
men voornamelijk met zichzelf
bezig zou zijn.
Ook in het coalitieakkoord van
Hilversum staat dat onze buren uiteindelijk in 2030 naar
één Gooistad willen. Boermans
gelooft niet in een harde confrontatie met de provincie om
de tussenstap met drie Gooise
gemeenten tegen te gaan, hij
kiest voor de diplomatieke weg
om met argumenten zoveel
mogelijk medestanders te overtuigen.

Zomerstop Reparatieteam SCC
NEDERHORST DEN BERG - Sinds
de start van het reparatieteam
met een elektricien en een
kleermaker is er op zaterdagochtend veel inloop in het Sociaal Cultureel Centrum aan de
Blijklaan geweest.
Zoveel, dat er regelmatig even
gewacht moet worden, maar
met koﬃe of thee en wat lekkers was het dan ronduit gezel-
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lig. Later werd het team aangevuld met een timmerman, die
kleine voorwerpen van hout
wilde repareren. Omdat er voor
hem wat minder te doen was,
heeft hij een deel van het Sociaal Cultureel Centrum van een
frisse verfbeurt voorzien. Het
reparatieteam was er elke zaterdag van 11:00 tot 13:00 uur,
en zal dat ook nog zijn op zaterdag16 juni.

Omdat er wat minder aanloop
komt nu het mooie weer aangebroken is, hebben we besloten
tijdens de zomermaanden te
stoppen met de zaterdagochtenden. In september bekijken
we opnieuw of het initiatief
voortgezet kan worden. Namens het team worden alle
‘klanten’ hartelijk bedankt voor
het vertrouwen en de leuke gesprekken.

Uitstel
De provincie Noord-Holland
heeft de fusieprocedure met
enige maanden verlengd. Men
wacht op nieuw beleidskader
uit Den Haag. Wat dat zal inhouden, weet D66 ‘er Boermans niet. Ook D66- gedeputeerde Jack van der Hoek, die
de ARHI-procedure leidt, heeft
geen inzicht gekregen in het

Patricia IJsbrandy voerde het
woord namens Dorpsbelangen
foto: Douwe van Essen
‘verwarring op het provinciehuis’.
• Verantwoordelijk wethouder
Boermans is energiek bezig met
de herindeling. Hij heeft al veel
contacten gesproken en probeert samenwerking te smeden
om naar één Gooi en Vecht te
gaan. De aanpak van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met gewijzigde afspraken
met bureau Berenschot noemde
hij ‘rommelig’.
plan van D66- minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).
Meer tijd kan wellicht betekenen dat het draagvlak voor één
Gooi en Vecht zal stijgen.
De wethouder met de ‘loodzware portefeuille’ herindeling
vindt dat de consultaties van
het bureau Berenschot rommelig verlopen. Binnenkort volgt
hopelijk een planning hoe inwoners, bedrijven en gemeenteraad worden gehoord over de
fusie.

Zomerspektakel 2018
één groot feest
Vervolg van pagina 1
Speekstalmeesters Rien en
Ewald van Huisstede zullen
ervoor zorgen dat op karakteristieke wijze, de stemming
erin wordt gehouden. En dat
het publiek uitstekend wordt
geïnformeerd over het wedstrijdverloop. Bij de ﬁnish aan
de Blijklaan wacht alle deelnemers een groots onthaal.
De gezellige ﬁnishentourage
voorzien van catering draagt
natuurlijk bij aan een prima
triathlonsfeer. Het doorgaande
verkeer in het dorp zal tijdens
de triathlon rekening moeten
houden met enige omleidingen en tijdelijke afsluitingen

van de Dammerweg vanaf het
centrum tot en met de Spiegelweg alsmede een gedeelte van
de N523.
Record ﬂitspaal
De ﬂitspaal op de N201 bij
Vreeland lijkt alle boeterecords te gaan breken. Alleen
al in de eerste vier maanden
van dit jaar werden op de
provinciale weg tussen Hilversum en Vinkeveen 35.845
automobilisten op de bon
geslingerd en als dat zo doorgaat, komt er voor het eerst
een paal boven de 100.000
bekeuringen per jaar uit.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375
Tandprothetische
praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties klaar terwijl u wacht (ind.
mogelijk). E. du Perronstraat 38,
1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat,
compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106,
Ned. Den Berg. 0294-251451.
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.

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.

Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
AB FAAS VERHUIZINGENVerhuizen, opslag, en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
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
Te koop droog
berken haardhout.
Per krat gestapeld 2 m3 € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl
MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keuze
aan mooie stoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 / 035 6562959.
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com

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

GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waardebepaling ???
035 - 656 0235
Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende oﬀerte
Pedicure in Ned. den Berg
VOETZORG REEHORST
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Miranda Spaan Tuinen
Samen Tuinieren, dat kan!
* tuin & snoeitips
* tuinonderhoud
* kleurrijke beplanting
www.mirandaspaan.nl
Tel: 06-46090499
Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.

Binnenkort in City of Wesopa:
Do. 14 juni ﬁlm vr. 15 juni, za.
16 juni en zo 17 juni “Alles wat
beweegt” Jeugd, do. 21 juni
Film Info: www.wesopa.nl
Leren bridgen? In september
start op maandagavond een beginnerscursus in de Bergplaats,
Ned. den Berg, met gekwaliﬁceerde docent van de Bridgebond. Inl. 0620514045.
Iedere vrijdag gratis inloopspreekuur van Versa Welzijn op
de Lindelaan 98, Loosdrecht.
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor
vragen over (ﬁnanciële) administratie en beantwoord en (digitale) formulieren.

te koop SCOOTMOBIEL type Luna
incl accu ca. 8 jaar Prijs: notk
Tel. 035 656 18 68
Te Koop 2 Duo rolgordijnen; nieuw
Kleur bruin met grove structuur
1x br 184,8; h 85,2 cm € 100
1x br 76,2; h 144,5 cm € 75
In één koop € 150
Tel. 0294 253076’

‘t Wijdehuis, hier kun je buurtgenoten ontmoeten, een kopje
koﬃe/thee drinken of deelnemen aan een ontmoetingsgroep. Consumptie tegen kl.
vergoeding. ’t Wijdehuis K’hoef,
Veenstaete ingang Parkln. via
brug: wo 10– 12: koﬃe inloop,
ma en do 12:30 – 16:30 ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12

Professioneel Autowassen
Aan Huis op locatie!
www.ecowash-hilversum.com
06 47 085 157

60 jaar

Kort nieuws

Speciale jubileum actie

1958 - 2018

Doornenbal & De Rooij
+ in de maand juni tot

€ 150 cashback

op Robomow accessoires!

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

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

Sinds 1958

WWW.DOORNENBAL-DEROOIJ.NL
Rijksstraatweg 39-41 Nieuwersluis Tel 0294-231290
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Door: Herman Stuijver en Niels van der Horst

Kinderen flyeren voor veiligheid verkeer
NEDERHORST DEN BERG- Tussen 08.10 en 08.30 uur deelden
leerlingen van de Warinschool
vorige week woensdag ﬂyers
uit aan automobilisten om zich
te houden aan de 30 km. snelheid in het centrum van het
dorp.
De 7e en 8e groepers werden geholpen door plaatsvervangend
wijkagent Floor van Riessen en
haar collega Noura, vier stagiaires van de opleiding ‘Handhaving, Toezicht, Veiligheid’ van
het ROC en directeur Ronald
de Moor. Die schetst het probleem: “Het is echt hard nodig
om de automobilisten bewust
te maken van te hoge snelheid
als ze het centrum binnenrijden. Ze komen aan met een
snelheid van 50, 60 km. over
de Nieuwe Overmeerseweg en
kort voor de kruising met de
Brilhoek moeten ze afremmen
tot 30 km. Er zijn veel verhalen
over racers.” Dat beaamt ook de

wijkagent die zegt dat ze veel
meldingen krijgt. “Vooral de
oversteek vanuit de Brilhoek
naar de parallelweg naar deze
school vinden veel ouders onveilig. Vanuit de randweg rijden
mensen vaak te hard in, die 30
km-zone is blijkbaar onduidelijk.” Een moeder voegt eraan
toe dat er ook veel bijna-ongelukken zijn als automobilisten
het Willie Dasplein achter zich
laten, dan moeten ze ﬁetsers
van rechts, de Brilhoek, voorrang geven. Dat schijnt zelden
te gebeuren.
In felgele hesjes staan de kinderen aan weerszijden van de
Nieuwe Overmeerseweg, met
een zelf ontworpen ﬂyer in de
hand. De agenten houden het
binnenkomende en uitgaande
verkeer staande. De kinderen
zijn goed geïnstrueerd. Zodra
het raampje open gaat, zeggen
ze ‘Goedemorgen, denkt u aan
onze veiligheid?’ en overhandigen het oranje papier dat de

dames en heren
oproept te denken aan de 30 km.
snelheid. Verreweg de meeste automobilisten zijn
positief. “Ze zeggen dat ze het wel
leuk vinden of dat
ze zich altijd aan
die snelheid houden” vertelt een
van de leerlingen.
Bij het binnenkomende verkeer
vanaf de Randweg
ontstaat een lange
ﬁle, wat sommige
chauﬀeurs
ongeduldig maakt,
een buschauﬀeur
moppert over 10 minuten vertraging. Een meneer gaat een
discussie aan over bedrijfsschade, bij hem telt blijkbaar elke
minuut. De agenten blijven
ijzig kalm, tenslotte vinden zij
de veiligheid van de kinderen

veel belangrijker. Volgens veel
ouders is het zonneklaar dat
de stoplichten bij de oversteekplaats moeten terugkomen.
Misschien kan verkeerswethouder Boermans de nog aanwezige draden weer snel aan-

Kinderboekenambassade door Kortenhoevers geopend
‘s- GRAVENHAGE- Kortenhoef
in Den Haag! Een versierd en
drukbezocht Anna van Buerenplein: van kinderwagenbabytjes tot rollator-grootouders,
van heinde en ver, zijn ze gekomen om de kinderboekenparade mee te maken. Met als extra
bijzonderheid deze 10de juni:
de opening van de Kinderboekenambassade.
Eindelijk draait de gouden
koets het plein op, ervóór twee
glanzende paarden, erin de
burgemeester van Den Haag,
mevrouw Krikke, kinderboekenmuseumdirecteur Sara en
de twee kinderboekenambassadeurs Hans en Monique Hagen. ‘Onze’ Hans en Monique
mogen we wel trots zeggen. De
ambassadeurs uit o.a. Venezuela, de Filippijnen, Israël en

Litouwen zijn er ook en
leren de kinderen in het
publiek wat ‘Hallo’ is in
hun taal. ‘Shalom’ roepen
ze de ambassadeur van
Israël na. Burgemeester
Krikke vertelt wat haar
lievelingskinderboek
was: Abeltje. Ja, dat boek
is alom bekend. Kinderboekenmuseumdirecteur Sara heeft vooral
genoten van ‘De avonturen van
Max Kruimel’. Dat boek mag
nog wel wat bekender worden.
Eindelijk breekt het grote moment aan: Sara en mevrouw
Krikke overhandigen samen
de gouden kinderboekenambassadesleutel aan de kinderboekenambassadeurs Hans en
Monique Hagen. En daarmee
is de kinderboekenambassade
geopend.

Hij is gevestigd in het kinderboekenmuseum, op de begane grond van het Literatuurmuseum te Den Haag: een
indrukwekkende ruimte met
kinderboeken aan de ene wand,
prachtige schilderijen van Philip Hopman aan de andere
wanden, én een heel speciale
studio waarin iedereen voor
de camera in 45 seconden mag
vertellen welk boek zijn of haar

lievelingsboek is en waarom.
De ambassadeur van de Filippijnen is een van de eerste
ambassadeurs-special. Al die
vertellers worden ook ambassadeur van juist dàt boek en slingeren zó hun boek de wereld
in. Om het te laten lezen door
iedereen. De ﬁlmpjes zijn terug
te zien op www.kinderboekenambassadeur.nl
Foto: Eveline van Egdom

Procedure fusie met Hilversum verlengd
HAARLEM- De procedure voor
de fusie van Hilversum-Wijdemeren wordt verlengd. Gedeputeerde Staten (GS) van
Noord-Holland hebben dit
besloten in afwachting van
het nieuwe beleidskader voor
gemeentelijke herindeling dat
de minister van Binnenlandse
Zaken Koninkrijksrelaties (BZK)
vorig jaar heeft aangekondigd.

In het regeerakkoord van het
Kabinet-Rutte III is sprake van
een andere rol voor provincies
bij gemeentelijke herindelingen. Minister Ollongren van
BZK heeft een brief gestuurd,
waarin zij schrijft dat de totstandkoming van het nieuwe
beleid naar verwachting nog
enige maanden in beslag neemt.
Daarop hebben GS besloten

om de herindelingsprocedure
te verlengen (september was de
slotdatum). Zodra de minister
het nieuwe beleid heeft vastgesteld, zullen GS op basis van
dit kader en de nadere toelichting van de minister daarop het
herindelingsontwerp afronden.
Als er duidelijkheid van de minister is, zullen ook bijeenkomsten voor de inwoners van de

gemeenten worden gehouden.
Wel zullen GS gewoon doorgaan met de voorbereiding van
de herindelingsontwerpen.
De provincie hoopt dat de minister snel duidelijkheid verschaft over het nieuwe beleid en
de rol die de minister ziet voor
de provincies bij gemeentelijke
herindelingen. Anders kan de
planning in de soep lopen.

sluiten, want de 30 km.-zone
werkt dus niet.

Praten met je kind over
alcohol, roken en blowen
Naarmate kinderen ouder
worden brengen zij steeds
meer tijd door met vrienden
en leeftijdsgenoten. Je kunt
soms het gevoel krijgen dat
wat je doet of zegt er eigenlijk niet meer toe doet. Daarom organiseren GGD Gooi
en Vechtstreek en Jellinek
Preventie een ouderbijeenkomst over alcohol, roken en
blowen. Ben je ook nieuwsgierig naar de antwoorden
op deze vragen of discussieer
je graag mee? Tijdens deze
avond gaan we met elkaar in
gesprek.
Maandag 25-06; 19.30 –
21.00 uur; GGD Gooi en
Vechtstreek, Burgemeester
de Bordesstraat 80 in Bussum
Avondwandeling met
schaapskudde
Op woensdag 20 juni kunt u
meewandelen tussen 19:0020.30 uur met de schaapskudde
De kudde van de schaapskooi
in Blaricum graast doorgaans zonder herder op de
Blaricummer- en Tafelbergheide. Eén keer per jaar, op
de langste woensdagavond
van het jaar, gaan ze onder
leiding van de schaapherder
en haar hond naar buiten.
Het publiek wandelt er rustig achteraan. Na een uurtje
moeten de dieren weer terug
naar de kooi, tijd voor ze om
te gaan slapen. Schaapskooi
Blaricum Oude Naarderweg
3, 1261 DS Blaricum
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Spektakel
(niet alleen voor vaders)!

Vaderdagtaart
€9,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lezers schrijven...
Natuurmonumenten en een vreemde collecte
Wanneer je de editie van 6 juni leest vallen er
twee stukken op die elkaar tegenspreken. Beide
over Natuurmonumenten.
Ten eerste het stuk van de heer Pos, die constateert hoe weidegebied in plas/dras verandert,
waardoor onder andere de kievit en de grutto
hier verdwijnen, en een paar pagina’s later het
stuk over dat het zo slecht gaat met de insecten
en dat daarvoor gecollecteerd moet worden.
Plasdras trekt misschien muggen aan en uiteraard wat waterinsecten zoals de schaatsenrijder en de waterspin, maar het verjaagt ook veel
insecten. NM noemt het verdwijnen van veel
bloemen de hoofdoorzaak dat het slecht gaat
met de insectenwereld, tja, in een plas/dras gebied groeien weinig tot geen bloemen. De grut-

to en kievit eten vooral insecten en door het
verdwijnen van de insecten als gevolg van de
vernatting van de polders zullen zij hier helaas
ook verdwijnen. Dus vraagt NM ons om geld,
nou, van mij krijgen ze geen cent. Ik vraag me al
jaren af waar NM nu in godsnaam mee bezig is.
Huizen bouwen in het Naardermeer, mensen
dreigen uit hun huis te zetten langs het Ankeveense pad te ‘s-Graveland, een weg door het
bos aanleggen voor vier auto’s per dag van mensen die op hun landgoed werken, mensen die op
de Ankeveense plassen een ijsbaan uitzetten en
daartoe wat bordjes in het ijs slaan wegsturen,
en ongetwijfeld vergeet ik nog veel meer.
Patrick Kreuning, Ankeveen

Geslaagde bingo in De Kuijer
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

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

ZE ZIJN ER WEER!!!!!!!!

VERSE HOLLANDSE NIEUWE
HARING
AA-kwaliteit bij Hilvis
iedere dinsdag en vrijdag op de
Curtevenneweg

NEDERHORST DEN BERGMaandagavond 4 juni jl. heeft
voetbalvereniging Nederhorst
in samenwerking met de Rabobank Gooi en Vechtstreek een
bingoavond georganiseerd in
Amaris de Kuijer te Nederhorst
den Berg.
Onder het genot van een hapje en een drankje werden er
verschillende rondes voor een
volle kaart gespeeld waarbij de
deelnemers werden bijgestaan
door een aantal selectiespelers en staf. De bingo-masters
van de avond waren Luuk van
Huisstede en Rijk Bruins, zij
wisten op geheel eigen wijze de
ruim 40 senioren te vermaken.
Iedereen ging er met een prijs
vandoor, deze werden aange-

Hollandse Nieuwe
Haring bij Hilvis
KORTENHOEF/BUNSCHOTEN
- Het is zover. 13 juni begint
de verkoop van de Hollandse
Nieuwe haring 2018. Een spannende en drukke tijd voor de
visspecialisten in Nederland.
Zo ook voor Vishandel Hilvis,
die iedere dinsdag en vrijdag in
Kortenhoef aan de Curtevenneweg bij de Jumbo staat. Eigenaar Martijn de Graaf vertelt
over het haringproces en heeft
weer topharing gevonden.

www.hilvis.nl - 0651846490 - hilvis@me.com

Bezorger gezocht
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om
op woensdag in Kortenhoef ons Weekblad
Wijdemeren te bezorgen
Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

boden door voetbalvereniging
Nederhorst en de Rabobank
Gooi en Vechtstreek.
Het werd een mooie avond met
allemaal lachende gezichten,
die afgesloten werd met een gezellig samenzang ‘Daar bij die
molen, die mooie molen…’
Speciale dank aan Mariette
Meijers van Amaris de Kuijer

“De Hollandse Nieuwe Haring
die wij hebben gevonden is
van uitstekende kwaliteit. Zij
heeft nu al het vetpercentage van 19-20%, en dat terwijl
de eerste Hollandse Nieuwe
Haring vaak begint op 16%”
vertelt De Graaf enthousiast.
Hij is er speciaal voor naar Skagen in Denemarken gevlogen.
“De Hollandse Nieuwe Haring

moet je gewoon zelf uitzoeken,
testen en proeven. Dit product
zorgt voor een groot deel van
je omzet. Ik kan niet geloven
dat er nog steeds vishandelaren zijn die geen haring lusten,
dan kan je toch nooit achter je
product staan?”. De Hollandse nieuwe haring is een jonge
haring die voor het eerst geslachtsrijp wordt, zij krijgt dus
voor het eerst hom en kuit. Net
voor die periode wordt zij gevangen tot aan dat er haring
gevangen wordt met hom of
kuit, dat is ongeveer eind juni.
De vangst begint ongeveer 2-3
weken voor de startdatum van
de verkoop. In dit geval dus
eind mei. Er wordt dan voorzichtig gevist om te kijken wat
de kwaliteit van de haring is. Is
zij mager, dan wachten ze wat
langer met grote scoren haring
te vissen. Dit kan tot het besluit
leiden, zoals voorgaande ja-

voor een warm welkom en de
coördinatie.
De sponsorcommissie van
voetbalvereniging Nederhorst
wil daarnaast: Sylvia, Brenda,
Gert, Paul, Jeﬀrey, Luuk, Rijk,
Jeroen, Wessel, Wesley, Jesse en
Ton bedanken voor hun bijdrage aan dit event.
ren wel eens gebeurd is, om de
startdatum met 1 à 2 weken uit
te stellen. Wie kan rekenen kan
dus uitrekenen dat er ongeveer
zes weken op Hollandse Nieuwe Haring wordt gevist. “Dat
klopt” vervolgt De Graaf. “In
zes weken wordt de hele oogst
Hollandse Nieuwe Haring opgevist, verwerkt en opgeslagen
in grote vrieshuizen. Dit betekent dat na de eerste week er
steeds weer nieuwe partijen
haring wordt opgevist, die langer gezwommen hebben en die
vetter kunnen zijn dan de allereerste. Dit houdt dus in dat de
consument de tweede of derde
week van de Hollandse Nieuwe Haring een nog lekkerdere
haring kan kopen. De haring
die ikzelf acht als een topper,
koop ik dan voor het hele jaar
in. Die partij haring wordt dan
speciaal voor mij gereserveerd
in het vrieshuis. Zo kan ik mijn
klanten het hele jaar door die
heerlijke partij voorschotelen”.
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Door: Herman Stuijver en Saskia Luijer

Eindelijk Koninklijke onderscheiding voor Ben Pot
KORTENHOEF – Op zaterdag 9
juni ontving Ben Pot uit Kortenhoef een Koninklijke Onderscheiding uit handen van
burgemeester Freek Ossel. Hij
is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Tijdens een vrijwilligersbijeenkomst van de Antoniuskerk op
de zaterdagmiddag traden Ben
en Rob de Sain op als komisch
duo. Plotseling dook een groot
gezelschap op in de volle tent,
bestaande uit burgemeester Ossel, zijn secretaresse, wethouder
Van Rijn en familieleden van
Roos en Ben Pot. Even stokte
het optreden. Ben had nog even
niets door, hij bezong onder andere de omgevallen lindeboom
en sloot af met een groepje havenloze mannen uit het gelijknamige shantykoor.

Toen nam Freek Ossel het
woord. Hij memoreerde dat
Ben Pot bij elkaar 205 jaar vrijwilligerswerk heeft verricht.
Hij is al sinds 1970 koorlid in
de St.-Antoniusparochie en
actief als vrijwilliger. Hij verricht werkzaamheden aan de
parochietuin en op de begraafplaats, zorgt voor de juiste beplanting en voert onderhoudswerkzaamheden uit. Ook is de
heer Pot grafdelver, verricht hij
hand- en spandiensten voor het
Antoniusfeest en helpt mee in
de voorbereiding van kerkveilingen voor de ‘Vrienden van
Antonius’. Opbrengsten van de
veilingen gaan naar diverse lokale goede doelen.
Van Turftrappers tot Floralia
Daarnaast was Ben Pot president, prins, adjudant, bestuurs-

lid en optochtencoördinator
van de carnavalsvereniging De
Turftrappers. Ook de Floraliavereniging Kortenhoef kan
rekenen op zijn betrokkenheid.
Deze vereniging organiseert
al sinds 1907 een plantenopkweekwedstrijd. Ben legde nog
eens haarﬁjn uit wat de missie,
visie en activiteiten van Floralia inhouden. Als bestuurslid
voorziet Pot de vereniging al jaren van deskundige advies. Tot
slot helpt Ben bij de organisatie
van optredens van het Ankeveens Havenloos Mannenkoor.
Met zijn humor en opgewekte
karakter is hij een ﬁjne een gewaardeerde vrijwilliger.
Burgemeester Freek Ossel: “De
heer Pot is een man die al decennialang klaar staat voor de
parochie en het verenigingsleven. Er wordt nooit tevergeefs

een beroep op hem gedaan. Hij
heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de gemeenschap
in het algemeen en aan de
kerkelijke gemeenschap in het
bijzonder.” Jarenlang bekeken
Ben en Roos Pot het lijstje met

gedecoreerden, het was steeds
‘weer niet’. Maar nu mag Ben
aansluiten in de lange rij van
leden in de orde van Oranje-Nassau. Dat werd uitbundig
gevierd op het Antoniusfeest.

Veel belangstelling voor open huis Bakker Jeroen
KORTENHOEF – Zaterdag 9 juni
was het een komen en gaan
van ‘kleine hulpjes’ in de bakkerij van Bakker Jeroen. Zeker
250 kinderen bezochten de
open dag en gingen met een
zelf gemaakte Bossche Bol
naar huis.
Aan een grote werktafel helpt
Romy de kleine bezoekers.
Ieder krijgt een met room gevulde soes die ze in de chocoladesaus mogen dopen. Een
plakkerig uitdagend klusje, die
de kids maar al te graag uitvoeren. Hun ouders kunnen
zich ondertussen storten op de
‘Bakker Jeroen Quiz’ waarvan
de meeste vragen tijdens de
rondgang door de bakkerij op
te lossen zijn. Bij de soezentafel valt bijvoorbeeld te lezen dat
de banketbakker gemiddeld
110 liter slagroom per week
gebruikt, zodat je zelf kunt uitrekenen hoeveel dat per jaar is.
Andere vragen gaan over de

nieren: waar zitten de nieren
en wat is hun functie? Een antwoord daarop is te vinden bij
het kraampje van de Nierstichting, buiten voor de ingang van
de winkel. Daar leggen twee
dames uit dat het belangrijk is
dat mensen zich bewust worden van de hoeveelheid zout
die zij eten. Te veel is namelijk
schadelijk voor de nieren met
allerlei gezondheidsproblemen
als gevolg.
4 mouten volkorenbrood
De Nierstichting is het goede
doel dat Bakker Jeroen steunt
met de introductie van het 4
mouten volkorenbrood. Een
nieuw biologisch broodsoort
dat gerste-, rogge-, tarwe- en
speltmout bevat, afkomstig
van Korenmolen de Hoop uit
Loenen aan de Vecht. Ook de
molenaar is bij de open dag
aanwezig. Bij hem kunnen de
kinderen met een koppel molenstenen de tarwekorrels ver-

malen tot tarwemeel. Binnen in
de bakkerij geeft Jeroen van der
Linden een demonstratie stokbroden maken met de nieuwe
meelmix. Enthousiast vertelt
hij de jongens en meisjes dat
ze eerst heel hard op het deeg
moeten slaan, het vervolgens

in de lengte mogen uitrollen en
het tenslotte kunnen afmaken
met twee mooie puntjes aan de
uiteinden. “Zullen we het even
samen doen?” biedt hij aan.
Tekst en uitleg
Intussen zijn de quizliefheb-

Vernieuwend BMOL op braderie Meenthof
KORTENHOEF- Met maar liefst
drie onderdelen is BMOL dit
jaar present bij de braderie op
De Meenthof op zaterdag 16
juni.
Het orkest opent om 11.30 uur.
Het is al enkele jaren geleden
dat het orkest zich bij de braderie liet zien, maar vanaf nu wil
het orkest graag weer elk jaar
aanwezig zijn. Het orkest speelt
onder leiding van Yvonne de
Winter lichte muziek.

Ook zanggroep BlueZ treedt
op. Sinds april heeft BlueZ een
nieuwe dirigent. Onder leiding
van Evelien de Weger laat de
zanggroep zien hoeveel plezier
zij hebben in het samen zingen.
De dirigent is dan wel nieuw,
de uitgangspunten van BlueZ
staan nog steeds overeind:
BlueZ zingt lichte (pop)muziek,
uit het hoofd, meerstemmig en
in een zanggroepbezetting. Het
eerste nieuwe repertoire is ingestudeerd, dus reden genoeg

om te komen luisteren.
De allernieuwste aanwinst van
BMOL is jeugdband Madjet.
De muzikanten van 11 en 12
jaar gaan hun derde optreden
al tegemoet. En de volgende optredens zijn alweer geboekt. Madjet, dat als project
bij BMOL begin 2018 gestart
is, gaat ook na de zomer door.
Het is dé mogelijkheid voor
jeugd vanaf ongeveer 10 jaar
om voor weinig geld samen
een muziekinstrument te leren

spelen. Bij Madjet leer je alle
ins en outs van slagwerk, piano,
(bas)gitaar en zang. Wil je een
blaasinstrument leren spelen of
doe je dat al? Ook dan kun je
bij Madjet terecht. Benieuwd of
muziek maken iets voor jou is,
of altijd al muziek willen leren
maken, maar zie je op tegen de
hoge kosten, kom dan kijken
naar Madjet en kijk of dit iets
voor jou is. Wij hopen u allemaal te mogen begroeten op de
braderie

bers nog steeds op zoek naar
de bordjes met tekst en uitleg
die her en der hangen. Zoals bij
de twee meelsilo’s in de garage,
die via ondergrondse pijpen
meel of bloem afgeven aan de
afweegbunker. Daar wordt duidelijk dat er wekelijks gemiddeld 1500 kg volkorenmeel en
1400 kg patentbloem doorheen
gaat. Ook volgt een toelichting
bij de andere stappen van het
vier uur durende broodbakproces: bij de mengmachine,
afweger, opboller, opmaker,
narijskast en tenslotte de oven.
Wie er nog meer van wil weten
is altijd welkom om een nachtje
mee te lopen, meldt Jeroen. Een
afspraak voor een ‘open nacht’
is dus zo gemaakt!
Quizwinnaars
De winnares van de Bakker
Jeroen Quiz is Marit Sandberg. Zij zat het dichtst bij het
aantal gebakken broden per
week. Dit was 6200 en Marit
heeft 6500 gezegd. Zij mag 16
juni de slagroomtaart komen
halen.
De overige winnaars die
dichtbij zaten, mogen de
16de een appeltaartje komen
halen. Dit zijn: Anke Andriessen, van de Beld, Tijn
Brons, Soﬁe Contant, Sjors
van Ede, Sara Hijman, Esther
Klaver, Anouk Luijer, Esther
Luijer, Noah Oskam, Siebe
Roelofsen en Jack Smallenbrug. Allen van harte gefeliciteerd!
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Madelijn
Grapjas
Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft
een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huishouden niet compleet zijn zonder behaarde
vrienden. Hond Jagger, kat Madammeke en konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan ook
helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes,
wordt ‘s ochtends gewekt door haar eigen haan
en rijdt in haar vakanties graag te paard door
de natuur.
“Maaaaaam, wat heeft vier benen en honderdtwintig tanden?” grijnst Sjef “Een liegebeest”
zucht ik. Deze grap heeft hij namelijk al zo vaak
verteld. “ Ork, ork, ork, soep eet je met een…”
Die kende ik ook al. En u vast ook, toch? “ Jaap
zit voorop, Piet zit achterop, wie zit er in het
midden?” ( die moet u horen en niet lezen. Het
antwoord is Rob.) “ Het is groen en rond? ” En
dat blijft toch wel één van de betere, vind ik.
“Kermit de Knikker” roep ik gelijk “ Maaaaam,
praat mij na. Toe nou, please.” Ik doe dat, net
als anders, braaf. “ De ﬁets is blauw...de ﬁets is
blauw...de ﬁets is blauw...wat voor kleur heeft de
ﬁets?....” U snapt dat blauw het verkeerde antwoord is. Dus antwoord ik: “ wat voor kleur is
de ﬁets…” Hoe ik dat weet? Wil hij weten. Hij

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

kijkt teleurgesteld.
Hij denkt vast dat
ik de clou niet meer
kan onthouden. Of dat ik grap niet herken als
hij wat varieert met het thema. Nou ben ik natuurlijk in zijn ogen een oud wijf. Bejaard, vergeetachtig en traag van begrip. Maar hij vergist
zich lelijk. Ik heb nog steeds het geheugen van
een olifant, ben snel van geest en rap van tong.
Jammer maar helaas voor onze grapjas “Je vertelt altijd dezelfde grappen. Kom eens met wat
nieuws” zeg ik. Hij is even stil en zit een kwartiertje op zijn telefoon te pielen. “ Maaam, wat
heeft vier tanden en honderdtwintig benen”
Dáár gaan we weer, denk ik. Ik kijk hem aan
en draai verveeld mijn ogen omhoog. “ Een
liegebeest, Sjef” zucht ik wederom. Hij kijkt me
triomfantelijk aan. “Nee dus, het is een bus met
bejaarden, dus!” Ik schiet in de lach. Heeft hij
me toch mooi tuk. Ik word oud, denk ik, maar
ik zeg niks. Ik hoop alleen niet dat ik in die bus
zit, maar mocht dat wel zo wezen... dan zijn die
vier tanden van mij!
Madelijn de With
madelijn.wiewatwaar@gmail.com
Volg mij op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels

Nescio-lezing annex koffieconcert

Wim Dooge ‘Nepwaarheid’
KORTENHOEF- Op zondag 17
juni zal Wim Dooge om 11.00
uur voor de Oecumenische
Streekgemeente i.s.m. de VUvereniging in het Oude Kerkje
aan de Kortenhoefsedijk 168
een Nescio-lezing houden over
het onderwerp ‘Nepwaarheid,
te beteugelen?’. Daarnaast is er
tijdens de lezing een koﬃeconcert. De entree bedraagt €10,(kinderen gratis).
Deze lezing is de laatste in de

serie ‘Waarheid en wijsheid’
waar de OSG zich in heeft
verdiept. Terugblikkend op de
bijdragen van een aantal van
de sprekers uit de cyclus ‘(Nep)
waarheid of wijsheid?’ van de
afgelopen maanden en refererend aan Hans- Georg Gadamer - Duits ﬁlosoof uit de 20e
eeuw - zal Wim Dooge zijn kijk
geven op de problematiek van
(Nep)waarheid en proberen
deze cyclus met enkele conclusies af te ronden.

Wim Dooge heeft economie
en ﬁlosoﬁe gestudeerd in Rotterdam, Heidelberg en Amsterdam. Na zijn werkzame leven,
waarin hij gewerkt heeft in zowel proﬁt als non-proﬁt organisaties, wijdt hij zich nu aan het
geven van lezingen over kunst,
literatuur en ﬁlosoﬁe.
Koﬃeconcert
De lezing zal worden omlijst door een intiem liederen
programma, en wel door het
trio Laura & Strings. Laura

& Strings speelt een ochtend
vol intieme chamber jazz. Het
trio, dat bestaat uit Gijs Idema
(1996) op gitaar, Laura Dooge
(1995) op zang en William Barrett (1994) op contrabas, brengt
hun favoriete jazzstandards ten

Oliebollen

Op de braderie in Kortenhoef
van 16 juni bakken wij verse
oliebollen. Kom je ook proeven?

eroen

Meenthof 10
1241 CP Kortenhoef

10 stuks

€ 9,00

De Meent
1218 CB Hilversum

Hilvertsweg 84
1214 JJ Hilversum

www.bakkerjeroen.nl

gehore in frisse arrangementen
met liefde voor de traditie. Met
Gijs’ virtuositeit, Williams expressieve spel en Laura’s ﬂuwelen stem reikt het trio’s repertoire van muzikale avonturen
tot verhalende ‘chamber jazz’.
Zie: www.osg-kortenhoef.nl
Yvonne de Winter
dirigeert orkest
Het Groot Hilversums Federatie Orkest geeft op zaterdag
23 juni om 20.00 uur een gratis concert in het MCO onder
leiding van BMOL-dirigent
Yvonne de Winter. In het kader van de Iktoon-maand in
Wijdemeren en Hilversum
zal een afsluitend concert
worden gegeven. Dit orkest
is speciaal voor deze gelegenheid samengesteld en bestaat
uit 65 amateurmuzikanten
die individueel aangesloten
zijn bij de muziekverenigingen. Iedereen is van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Maar let op: vol
= vol. MCO-gebouw; Heuvellaan, Hilversum
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GRATIS
Op de braderie (Kortenhoef) bakken
wij verse oliebollen. Kom proeven!

10 STUKS VOOR MAAR €9,00
Meenthof 10
Kortenhoef
Tel (035) 656 13 54

De Meent
Hilversum
Tel (035) 693 25 72
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PKN Nieuws juni
Hervormde gemeente ’s-Graveland; Noordereinde 14;
www.hervormdegemeentesgraveland.nl;
Stalpaertstichting: www.danielstalpaert.nl; Kerkdienst:
elke zondag om 10 uur; Dominee: Geert van Meijeren; dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl, 035-6560598
Op het sprookjeshuwelijk van
prins Harry en prinses Meghan stond bisschop Michael
Curry onverwacht in het middelpunt van de aandacht. Hij
preekte over de kracht van
de liefde die zijn bron vindt
in God. ‘Waar ware liefde gevonden wordt, daar is God.’
Hij sprak met vuur. Wat hij zei
raakte me als christen, maar
ik hoorde om me heen allerlei niet-christenen die het ook
konden waarderen. Vlamde er
iets heiligs op in wat hij zei?
Kwam iets van God dichtbij? Michael Curry citeerde
een andere beroemde dominee, Martin Luther King: ‘We
moeten de kracht van liefde

ontdekken, de verlossende
kracht van liefde.’ En geheel
in lijn met Marin Luther King
droomde de bisschop hardop
over liefde als weg om op te
leven: ‘Stel u een wereld voor
waar liefde de weg is. Stel uw
huizen en gezinnen voor waar
liefde de weg is. Stel u buurten en gemeenschappen voor
waar liefde de weg is. Stel u
overheden en landen voor
waar liefde de weg is. Stel u
bedrijven en commercie voor
waar liefde de weg is. Stel u
deze oude, vermoeide wereld
voor waar liefde de weg is.’
Haalt dat nu iets uit, dat preken en dat dromen? Kom je
daarvan in beweging? In de
kerk geloven we van wel. Iemand vertelde dat wanneer je
mensen een boot willen laten
bouwen moet je ze niet in de
eerste plaats hout en hamers
geven, maar moet je ze meenemen naar het strand, en de
zee, de wind, de weidsheid
laten ervaren. Kortom, laten
dromen.

The Flageolettes in
een Top2000dienst
NEDERHORST DEN BERG- Evenals vorig jaar organiseren de
beide kerken van Nederhorst
den Berg tijdens het Zomerspektakel een Top2000dienst
in de tent op het plein, om
11.00 uur. Een spektakel dat
uitloopt op de Bergse Sprinttriathlon op die zondag.
Door Evert-Jan van Katwijk
Vorig jaar werd dit georganiseerd tijdens het Lentespektakel, in de tent op het plein.
Bekende popmuziek (ook om
mee te zingen) blijkt heel geschikt om een boodschap van
Geloof, Hoop en Liefde te vertellen, buiten de gebruikelijke kerkelijke taal om. Al heel
lang worden in de week tussen
kerst en oudjaar
op deze manier
zogenaamde Top2000diensten georganiseerd, waarbij de muziek uit
de Top2000 (Radio
2) wordt gebruikt.
Maar denk ook
maar aan The Passion, die hetzelfde
bereikt met Nederlandstalige popmuziek.
Dit jaar zijn The

Flageolettes (www.ﬂageolettes.
nl) gevraagd om voor en met
ons te zingen en te spelen. Zij
kunnen op diverse instrumenten eigenlijk alle muziek maken
die er bestaat. Daarmee kunnen
we dit jaar een keuze maken uit
een uitgebreid repertoire.
Overigens begint deze dienst
met een kopje koﬃe in de tent;
de OLVH-parochie aan de
Dammerweg heeft eerst om
9.30 uur nog een viering en kan
zich daarna bij de gezamenlijke
dienst aansluiten, waarmee we
dan rond 11.00 uur beginnen.
Het belooft weer iets heel bijzonders te worden, op het Willie Das Plein En dit keer rondom de muziektent. Zegt het
voort en nodig iedereen (jong
en niet meer zo jong) uit!
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Cultuur

Erik van Muiswinkel en De
Gruffalo komen buiten spelen
NEDERHORST DEN BERG- Ook
dit jaar vinden weer twee
prachtige openluchtvoorstellingen plaats op Kasteel Nederhorst. Op zondag 24 juni gaat
het gebeuren. We zien uit naar
uw komst!
Deze keer trappen we in de
middag om 13.30 uur af met
Meneer Monster met het spannende verhaal van De Gruﬀalo, waarbij iedereen van 3 jaar
en ouder van begin tot eind op
het puntje van de stoel zal zitten. Hij heeft oranje ogen, een
tong zwart als drop en paarse stekels van zijn rug tot op
zijn kop…wie kent hem niet?
De Gruﬀalo! Een kleine muis
loopt door het diepe donkere
bos en wordt beslopen door
een vos, een uil en een slang
die niets liever willen dan hem
opeten. Gelukkig weet de muis
zijn fantasie te gebruiken en
bedenkt hij een list. Maar wat
gebeurt er als de muis opeens
wordt geconfronteerd met zijn
eigen verzinsels?
’s Avonds speelt Erik van
Muiswinkel de speciaal voor
Nederhorst gemaakte open-

lucht-show ‘Buiten Spelen’.
Televisiemaker,
schrijver,
ex-Hoofdpiet, cricketer en
drs. P-kenner, maar Van Muiswinkel is eerst en vooral een
theaterverslindend cabaretier.
In 2018 staat hij oﬃcieel 33
jaar op het podium, van het
Vestzaktheater tot aan Carré. Hij speelde solo, duo, trio
en Scrooge, binnen en buiten,
op scholen, in kerken en op
pleinen, en als het zo uitkomt:
een Kasteel. Erik komt Buitenspelen bij Kasteel Nederhorst
met een eenmalige mix van
sketches, liederen en conferences. Daaronder een speciale
hommage aan Heinz Polzer,
Drs. P, die in 2019 honderd
jaar geworden zou zijn. Erik
wordt begeleid door de jongste
bondscoach ooit van het Nederlands pianoteam: de 26-jarige virtuoos Guus van Marwijk. U bent van harte welkom
vanaf 19.30 uur. De voorstelling begint om 20.00 uur.
Kaartverkoop
Kaarten a € 7,50 (De Gruﬀalo)
en € 17,50 (Erik van Muiswinkel) zijn te koop via de website

van de Godard Stichting www.
godardstichting.nl of via bloemenwinkel Passiﬂora (alleen
contant betalen).
De voorstellingen zijn georganiseerd door de Godard
Stichting (mede bekend van
het Bevrijdingsontbijt). Deze
stichting heeft als doel het organiseren van culturele activiteiten op Kasteel Nederhorst.
Dat doen ze vanuit twee achterliggende gedachten: het in
aanraking brengen van onze
dorpsgenoten met kunst en
cultuur en het Kasteel als verbindende factor in de gemeenschap.

Gratis zondagmiddagconcert in Ankeveen

‘t Beste van Big Bad Bruce Band
ANKEVEENZondagmiddag
17 juni staat het Wapen van
Ankeveen vanaf 16.00 uur in
het teken van swingende bigbandmuziek: jazz, funk & latin.
Onder de titel: Het beste van
de ‘Big Bad Bruce Band’ kunt u
vanaf 16.00 uur genieten van
deze inmiddels bekende Ankeveense bigband onder leiding
van Bruce Skinner.
De ‘Big Bad Bruce Band’ van
Muziekvereniging de Vriendschapskring in Ankeveen bestaat inmiddels bijna drie jaar

en is uitgegroeid tot een volledige bigband bezetting met
een uitgebreide blazerssectie
(trompet, trombone, saxofoon)
en een swingende ritmesectie
(drums/percussie, piano, gitaar en bas). Op 17 juni wordt
de ritmesectie aangevuld met
gastspeler Doy Salsbach op
conga’s. En uiteraard is onze
‘leading lady singer’ Yvonne
Soﬀ ook weer van de partij en
zal het schitterende Latin nummer Corcovado volledig in het
Portugees gaan zingen. Dat
hoort natuurlijk ook zo, maar

dat moet je wel kunnen!
Zondagmiddag 17 juni start
de band om 16.00 uur en zal
een aantal bekende, maar ook
minder bekende stukken voor
u spelen. Mooie ballads worden
daarbij afgewisseld met swingende funky nummers en echte
bigband klassiekers. Plaats van
handeling is het altijd gezellige
Wapen van Ankeveen aan het
Stichts End.
De toegang is gratis! Meer achtergrondinformatie vindt u op
www.vriendschapskring.nl

5e seizoen Theater De Dillewijn
WIJDEMEREN - Afgelopen vrijdag is op feestelijke wijze het
programma bekend gemaakt
voor het nieuwe seizoen 20182019. Daarover volgende week
meer.
Dit ging gepaard met bubbels
en hapjes, met een mooie presentatie, en met enkele optredens van artiesten die later dit
jaar in De Dillewijn hun opwachting zullen maken. Ook

kregen de uitgenodigde aanwezigen de mogelijkheid, om als
eerste kaarten te bestellen voor
het nieuwe seizoen.
Om geheel Wijdemeren in éen
keer te kunnen informeren,
treft u in deze editie van uw
favoriete Weekblad het nieuwe
Dillewijn programmaboekje
aan! Gaat u er eens rustig voor
zitten en kijk wat Theater De
Dillewijn allemaal voor u in
petto heeft.

Helaas is men op één onderdeel
ingehaald door de tijd. Toen
het programmaboekje al bij de
drukker lag, is bekend geworden dat het expositieweekend
niet, zoals gepland, in maart
zal plaatsvinden, maar zal verschuiven naar het Pinksterweekeinde van 2019, waar het
onderdeel zal uitmaken van de
Wijdemeerse Kunstroute. Uiteraard gaat u daar te zijner tijd
meer van horen.
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vrijdag 22 juni

> Beachtennis
zaterdag 23 juni

> Beachvolleybal
zondag 24 juni

> Footvolley

(en Panna Knockout)
Op de parkeerplaats van
Sporthal de Fuik in Kortenhoef
Meer info en inschrijven op
www.wijdemerenbeach.nl
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van:
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Sport
Voetballen in Nederhorst

Afsluitend Jeugdtoernooi kent vele winnaars
Alle jeugdteams van Nederhorst hebben weer deelgenomen aan het afsluitende KIA
Kooijman toernooi op het eigen Meerzicht. Naast de goede
weersomstandigheden zag het
er gezellig uit op het sportpark.
Een zweefmolen, springkussens, popcornwagen, etc. Aan
alles was gedacht door de activiteitencommissie. Zelfs een

echte zweefmolen, gesponsord
door Kermisbedrijf Kramer
was er voor het vermaak. Ook
het wedstrijdprogramma, georganiseerd door de commissie
voetbalzaken, waar naast de Nederhorst- teams, 36 bezoekende
teams aan meededen, verliep
soepel. Vijf pupillen hadden
zich geplaatst voor Multinal Penalty bokaal. Uiteindelijk werd
Bram van der Kolk de winnaar

van de fraaie bokaal. Nog spannender werd het met de volgende bekendmakingen. Pupil
van het jaar: Jordy Versleijen
(JO9-1). Junior van het Jaar: Joris van Tol (JO19-1). Speelster:
Isa Ledder (JO13-1), Team van
het jaar: JO15-2. Keeper van
het jaar: Jacco Vrijhoef (JO151), Leider van het seizoen werd
Bram van den Berg (MO171). Als Scheidsrechter van het

Jaar werden Pierre Bet en John
dan Hollander gehuldigd. Ook
werd er weer een ﬁets verloot.
De gelukkige werd Vincent
Hengst. Alle prijswinnaars van
harte gefeliciteerd en verder is
een dankwoord voor alle vrijwilligers en sponsors die dit
jaarlijkse afsluitend event mogelijk maken op zijn plaats.
Het feest op Meerzicht ging
nog even door.

Nog twee toernooien
Zaterdag 16 juni vindt op de
velden van Nederhorst het
VSV- toernooi plaats voor de
allerjongste jeugd uit de Vechtstreek. VVN Multinal Voetbalevent sluit het voetbalseizoen
af. Met veel voetbal , feestavond
en vertier wordt er op 22 en
23 juni een uitstekend slot gemaakt aan het seizoen 20172018.
Meer info:
www.vvnederhorst.org of facebook.

Laatste springwedstijden Rijvereniging Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG- Afgelopen zondag was de Manege
Laanhoeve het strijdtoneel van
alweer de laatste springwedstrijd vóór de aanstaande clubkampioenschappen 2018.

De laatste mogelijkheid om
punten te verzamelen voor
deelname aan de kampioenschappen, waar maar een beperkt aantal geselecteerden aan
kunnen deelnemen. Deze selec-

tie komt tot stand door de resultaten van de wedstrijden van
het afgelopen jaar op te tellen.
Binnenkort wordt deze lijst met
deelnemers voor de clubkampioenschappen op Facebook be-

kend gemaakt. Er was dus weer
veel werk voor de juryleden
Marco Grotendorst en Gerrit
Bergman.
Maar ach, dat zijn ze gewend…
Als eersten gingen de deelnemers in de Klasse 1- pony’s van
start. Van deze 12 deelnemers
gingen er 6 door naar de barrage. Daarna startten de twee
deelnemers in de Klasse 1paarden. Deze 2 plaatsten zich
ook voor de barrage. De uitslag
in de klasse-II was uiteindelijk:
1: Maud v/d Marel op Trigger;
2: Rosalie de Mol op Trigger;
3:Yvette Treur Asselina.
Vervolgens startten de deelnemers in de Klasse-II. Van de
tien ruiters startten er 4 op een
pony en 6 op een paard. De uit-

slag was na barrage: 1: J.P. Luijer op Zakerno; 2: Anne Bon op
No Name; 3: Roos Warnier op
Polly.
Tenslotte startten er nog 4 deelnemers in de Klasse-III. Hier
won Mart Doorn op Tyrano.
Ook zagen we het optreden van
Jente Bruinsma, die op een prima wijze haar A-proef aﬂegde.
Zij mag nu ook in oﬃciële wedstrijden rijden bij het springen.
De ringmeesters deze dag waren Priscilla en Sylvia. Daarna
de – twee opa’s Willem en Theo
, die tijdens de wedstrijd van
Kivado het publiek uitstekend
wisten te vermaken. Alles was
uiteraard weer perfect geregeld
door Astrid Hagen en Marti
Bergman van het secretariaat.

Alpe d’HuZes 2018
Drie teams volbrachten op 7
juni de klim naar Alpe d’Huez.
De twee teams van ‘Chalet.nl
Wintersport’ zamelden ruim
80.000 euro in voor KWF Kankerbestrijding. En de Bergse
Mirjam Houtop wandelde met
haar vriendin Anne Ruth voor
5000 sponsorgeld bij elkaar.
‘Opgeven is geen optie’ gold
voor deze sportieve helden.

VECHT-COLLEGE.NL BREUKELEN

Team 2 bestond uit ﬁetsers
en wandelaars uit de Gooi en
Vechtstreek. Dit tweede team
met Julia Koelink, Ilse Glijn,
Astrid Koelink, Bas Baartman,
Jan Nijnuis, Rogier Sluyter en
Gerard Koelink ging om 3:15
uur naar beneden voor het leveren van hun prestatie. De
stromende regen en het frisse
weer maakte het de deelnemers niet makkelijk. Om 4:30
uur werd het startsein gegeven
en mochten ze in het donker
beginnen aan de eerste beklimming. De wandelaars Julia, Astrid, Ilse en Bas hebben allen de
berg 1 keer beklommen. Nat,
maar voldaan kwamen ze over
de ﬁnish. Jan en Gerard hebben

de klim 3 keer voltooid en kanjer Rogier Sluyter zelfs 6 keer
met de laatste ﬁnish rond 19:30
uur. Bij elkaar opgeteld hebben
de 2 teams op 7 juni 54 keer
Alpe d’Huez beklommen.
Mirjam Houtop
“Een geweldige ervaring, sportief, gezellig, zwaar en emotioneel”, Mirjam Houtop komt
haast woorden te kort om de
onvergetelijke tocht naar Alpe
d’Huez te beschrijven. Samen
met haar goede vriendin Anne
Ruth volbracht ze de Alpe
d’HuZes -missie door de loodzware klim naar de top van de
berg (wandelend) te volbrengen. Mirjam raakte diep onder
de indruk van de verhalen van
de deelnemers en de bijzondere
sfeer. “Een lach en een traan en
het besef bezig te zijn met een
heel goed doel.” De tocht naar
Alpe d’Huez is voor Mirjam en
Anne Ruth niet alleen een onvergetelijke ervaring geworden.
Door de sponsoractie slaagden
ze erin 5000 euro te kunnen bijdragen aan het goede doel.
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Door: Herman Stuijver

Inschrijven jeugdbeachtennis kan nog

7e Wijdemeren Beach Event komt er aan
KORTENHOEF- Ook deze zomer
organiseren ODIS Volleybal, SV
’s-Graveland en TV Westerveld
in het laatste weekend van juni
het Wijdemeren Beach Event.
De parkeerplaats van sporthal
De Fuik wordt op 22, 23 en 24
juni met ruim 300 kuub zand
omgedoopt tot Wijdemeren
Beach. Inmiddels is de organisatie toe aan de zevende
editie en ieder jaar wordt het
evenement groter, drukker en
leuker! De voorbereidingen
zijn in volle gang en met de inschrijvingen loopt het prima.
Het Beachvolleybal toernooi is
zelfs met maar liefst 35 teams
al helemaal volgeboekt. Ook bij
het footvolley en beachtennis
lopen de inschrijvingen goed,
maar inschrijven voor deze onderdelen is nog mogelijk.
Vrijdagavond: Beachtennis
Een relatief nieuwe maar bijzonder spectaculaire tennis-

variant in wedstrijden van 2
tegen 2 (heren, dames, jongens
en meisjes, geen mix). Met een
speciaal beachtennisracket en
een wat lichtere, zachte bal (de
organisatie regelt deze materialen). Er is alleen nog plaats voor
de jeugd. Je hoeft ook geen lid
te zijn van een tennisvereniging
om mee te doen. De jeugd (12
t/m 17 jaar) speelt van 15.00 tot
17.00 uur, de senioren (vanaf 18
jaar) spelen van 17.00 tot 22.00
uur. Inschrijven: www.wijdemerenbeach.nl.
Zaterdag: Beachvolley
Op zaterdag 24 juni organiseert
ODIS Volleybal uit Kortenhoef
haar 7e Beachvolleybal toernooi. Dit toernooi wordt vooral
gekenmerkt door de plezierfactor. Hoewel iedereen natuurlijk
wel wil winnen, vindt de organisatie het pas een geslaagd evenement als iedereen het naar
zijn of haar zin heeft. Het deelnemersveld is inmiddels com-

pleet, maar kom gerust kijken!
Zondag: Footvolley
In teams van 4 personen heb je
één opdracht: zorg ervoor dat
de bal niet op jouw helft op de
grond komt, maar wel op die
van de tegenstander. En vooral:
gebruik daarbij niet je armen
en handen. Ook dit onderdeel
is vol (van 12.00 tot 17.00 uur).
Zondag: ook Panna Knock out
Op zondag 24 juni kunnen jongens en meisjes, zowel beginners als gevorderden van 8 t/m
18 jaar, elkaar uitdagen voor
een 1 tegen 1 duel in sporthal
De Fuik in Kortenhoef. Het
toernooi start om 14.00 uur
en duurt tot 17.00 uur. Vanaf
13.30 uur kunnen deelnemers
zich ter plekke inschrijven. Kijk
voor meer info op de website.
Dit evenement wordt mogelijk
gemaakt door de sponsorbijdrage van verschillende be-

drijven uit de regio en de vele
vrijwilligers zullen in de week
voorafgaand aan het evenement weer druk zijn met de opbouw en organisatie. Er worden
ruim 300 m3 zand (13 vrachtwagens vol!) op het parkeer-

‘s- Graveland blijft in 4e klasse
In een spannend duel in de
nacompetitie tegen 5e klasser
Berkhout bleek SV ’s-Graveland
met 2-0 de sterkste. De club
mag daardoor volgend seizoen
vanuit de 4e klasse de opmars
naar de 3e klasse voortzetten.

fer. In de blessuretijd
verdubbelde invaller
Jimmy Reijnders de
voorsprong. Het bleef
nog lang onrustig op
het sportcomplex aan
het Kininelaantje.

Hoewel het elftal van trainer
Ronald Heerschop de gehele wedstrijd de beste was, leek
het onmogelijk de lange keeper
van de club uit de kop van
Noord-Holland te passeren.
Vier minuten voor het verstrijken van de oﬃciële speeltijd scoorde uitblinker Vincent
van Vuure de verlossende tref-

Vincent van Vuure
met
Jimmy Reijnders
rechts
en Tim Brug links

Nieuws van
Club 4711

VVN Multinal Voetbal Event op Meerzicht
De aanmeldingen voor de
teams voor het VVN Mutinal
Voetbal Event lopen geweldig,
dit jaar voor het eerste zelfs een
echte meidenpoule.
Als vrijdagavond de eerste duels
van het wedstrijdprogramma
gespeeld zijn volgt de inmiddels
traditionele feestavond, ieder
jaar weer een daverend succes.
Deze editie zal de Amsterdamse
zangeres Coby van Dam de aftrap van de feestavond voor ons
verzorgen. Veel Bergers hebben
haar al zien optreden tijdens het
50- jarig bestaan van onze voet-

balclub en weten dat zij garant
staat voor een oergezellig optreden. Aansluitend (dit jaar hanteren wij een thema: Football
Fever) een heuse old school disco show compleet met verlichte
discovloer, spiegelbollen, disco
licht etc. aan alles is gedacht,
haal je disco moves en –kleding
dus maar uit de kast!
Multinal Bokaal
De zaterdag staat verder natuurlijk voor een groot deel in het
teken van de sportieve strijd om
de Multinal Bokaal. Wie wordt
de opvolger van Fysio Training

Centrum Weesp, de winnaar
van vorig jaar? Voor de jeugd
van 9 t/m 15 jaar is er die dag
een extra leuke activiteit want
Mars Game Events is zaterdag
de 23e juni van 12.00 – 16.00
uur aanwezig in de kantine van
Meerzicht. In een onderlinge
strijd kunnen de jongens en
meisjes uit Nederhorst het computerspel FIFA18 spelen. Wie
wordt de beste gamer van VV
Nederhorst en gaat met de beker
naar huis? Meedoen? Stuur dan
even een mailtje met je naam
geboortedatum, en telefoonnummer naar Fifamultinalga-

terrein van Sporthal De Fuik
in Kortenhoef gestort en uitgereden: genoeg voor 5 velden
en heel veel sportplezier! Voor
meer informatie en inschrijven
kun je terecht op de website:
www.wijdemerenbeach.nl.

me@gmail.com. Wees er snel
bij, want er is maar een beperkt
aantal plaatsen.
Voor de allerkleinsten wordt
het springkussen weer opgeblazen, de BBQ wordt natuurlijk
weer aangestoken, er is een heuse hotdogkraam, de Fabulous
Cocktailshakers zijn weer van
de partij en de ijsjes van boerderij ‘DeWilligen’ zullen gretig
aftrek vinden. Iedereen is van
harte welkom.
Meer info:
www.vvnederhorst.org of de facebookpagina.

Uitslag + stand
lente-toernooi
biljarten
Maandag 4 juni:
Mw. D. Giavarra – W. Clements 2-0, J. Vrijburg – B.
Worp 0-2, M. Verlaan – M.
Zieleman 2-0
Stand aan kop: W. Clements
9-30, M. Zieleman 9-29, Mw.
D. Giavarra 9-27
Uitslag
maandtoernooi
koppelklaverjassen
Zaterdag 9 juni: (bovenste 3
plaatsen, 24 deelnemers): 1.
Mw. D. Giavarra & Dhr. J. van
Wijnen (6061 pt.), 2. Mw. L.
Baar & Mw. A. Versluis (5998
pt.), 3. Dhr. F. Snel & Mw. R.
Schaap (4907 pt.)
Eerstvolgende maandtoernooi koppelklaverjassen: zaterdag 14 juli 2018 (aanvang
16.00 uur).
Programma
Zaterdag 16 juni 16.00 uur:
slotronde
lente-toernooi
biljarten (zaterdag-poule),
maandag 18 juni 19.30 uur:
slotronde lente-toernooi biljarten (maandag-poule).
Openingstijden
Vrijdag en zaterdag van
15.00 tot 20.30 uur (ook voor
niet-leden).
Contactgegevens
Adres: Overmeerseweg 5a
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06-20408058
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Door: Saskia Luijer

De pet van tante Jet en de onderbroek van Ossel
KORTENHOEF – Soms was ’t
wat aan de warme kant, maar
gelukkig bleef onweersdreiging uit en kon de Kortenhoefse Avondvierdaagse zonder
problemen doorgaan. Van
dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni liepen 750 deelnemers voor een
felbegeerde medaille, inclusief
12 honden.
Met medewerking van Natuurmonumenten en het Goois
Natuurreservaat had de organisatie weer mooie routes
uitgestippeld door de bossen
en landgoederen van ’s-Graveland. Zo ging de tocht dinsdag
door het Spanderswoud en
waren woensdag Hilverbeek,
Boekesteijn, Schapenburg en
Bantam aan de beurt. Tenminste, dat was de bedoeling.
Maar door een foutje was in
het bos de ‘verkeerde route’ met
pijlen aangeduid, dus wisselden op het laatste moment de
loopdagen. De landgoederen
schoven door naar donderdag en op woensdag liepen de
wandelaars door Gooilust, het
Coversbos en Schoonoord. Op
de afsluitende vrijdagavond
was het parcours uitgezet door
Ankeveen. De deelnemers die

de 10 km liepen, kwamen via
het Stichtse en Hollands End
richting de Herenweg, waar de
lopers van de 5 km hen via de
andere kant naderden.
Feestelijk deﬁlé
Na samenvoeging van beide
groepen kon op de Kwakel het
deﬁlé beginnen. Vanuit de verte klonken de wandelliedjes
over de smalle polderweg. Een
oude bekende als ‘Wie heeft de
pet van tante Jet?’ maar ook het
‘Van links naar rechts’ van de
Snollebollekes en uiteraard ‘t
Luizenmoederlied ‘Hallo allemaal’. Met fel gekleurde shirtjes
of hesjes en grote spandoeken
kwamen de leerlingen uit Kortenhoef, Ankeveen en de Hilversumse Meent voorbij. Albert
Heijn deelde ijsjes uit en zond
via een livestream op Facebook
beelden uit van de passerende
stoet. Burgemeester Freek Ossel
ontving de lopers met handen
schudden, high ﬁves en complimenten. Sommigen wilden met
hem op de foto en een jongetje
zei wat verlegen: “Wat een eer,
een hand van de burgemeester.” Anderen waren wat minder onder de indruk. Zo vroeg
een meisje spontaan of hij haar

Wijdemeren in beeld

ijsje wilde openen.
Waarop Ossel direct het plastic tussen zijn tanden stak
en de verpakking
stuk scheurde. De
grootste verrassing
kwam echter van de
St. Antoniusschool
met een originele
variant op het soldatenlied ‘daar hoog in
de bergen’. Op voorzang van een vader
zongen de kinderen
luidkeels mee: “Wat
staat er geschreven,
in dit dikke boek?
Onze burgemeester, heeft een
gele onderbroek”. En terwijl het
‘van je hela, hela, hela, holala’
nog klonk, pakte Freek Ossel
zijn smartphone om deze persoonlijke serenade vast te leggen. Waarna hij later droog opmerkte: “Ik zal thuis eens kijken
of ik er één heb.”
Bijzondere jubilea
Ondertussen ging de parade
van wandelaars verder door de
straten van Kortenhoef, begeleid door drum- en showband
Jong ViJoS en voorafgegaan
door de Twizy autootjes van

sponsor Avontuurfabriek. Omhangen met bloemenkransen,
snoepkettingen en chocolademunten arriveerde men bij
sporthal De Fuik waar de blinkende medailles werden uitgereikt. Een drietal lopers kreeg
deze persoonlijk opgespeld
door voorzitter Frans Cavaljé
omdat zij al voor de 30e (Joke
van Veen) of 35e keer (Joke
Heijstee en Jolanda van Voorst)
meeliepen. Wat een prestatie!
Ook zette Cavaljé vrijwilliger Henk Steenvoorden in het
zonnetje, die al 30 jaar als verkeersregelaar meehelpt aan dit

Engbert van Oort ringde vijf jonge ooievaartjes (± 5 wkn.) uit het Big
Broedernest van Hans Schouten aan de Stichtse Kade te Ankeveen.

evenement. Hij is er volgend
jaar vast weer bij. Jullie ook? De
loopdagen zijn dan van 21 t/m
24 mei.

Kort nieuws
Biljartclub Keu 60+ zoekt vesterking. Op 3 niveaus biljarten
op di.-, wo.,- en do.middag
in sporthal Eikenrode, Loosdrecht. Vr. vrij spelen. Meldt u
aan:06-24435899.
DE SPOTFABRIEK. Kijk voor
de data van alle activiteiten van
Spotjes, Spotpourri, Open Atelier, Handwerkatelier op www.
despotfabriek.nl
Klusjesteam Wijdemeren, voor
ouderen en hulpbehoevenden.
Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-Graveland/Loosdrecht:
0356561860. A’veen/Nederhorst:
035-6563001. Ook extra klussers gezocht!

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl
Advertenties Info & prijzen,
advertentie@dunnebier.nl
of 0294 256200
Eindredactie:
• Herman Stuijver eindredactie
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

