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Kom jij ons team versterken?!

Noordereinde v.a. Klapbrug ri. Loodijk, Loodijk,
Stichtse Kade en Cannenburgerweg

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

ANKEVEEN- A.s. zaterdag viert 
het Ankeveens koor All Directi-
ons! zijn gouden jubileum. Om 
19.00 uur is er een viering in de 
St. Martinuskerk, gevolgd door 
een reünie met oud-koorleden 
in het IJsclubgebouw. In de we-
ken daarop zijn er nog diverse 
optredens om het 50-jarig be-
staan hartstochtelijk te vieren.

Door: Herman Stuijver

“Ja, die hartstocht klopt, want 
de leden houden van hun koor. 
Het is voor velen een way of 
life. We hebben 49 leden waar 
bijna de helft  al heel lang lid is, 
zo’n 40 à 50 jaar. Dat zegt heel 
veel”, vertelt voorzitter Pauline 
Verzijden. Zelf zingt ze al 42 
jaar mee, vanaf haar 12e. Pau-
line nam de voorzittershamer 
over van Francis de Kwant die 
decennia lang het bestuur leid-
de. Er zijn zelfs zes leden lid 
vanaf het begin.

1969
In 1969 waren de beatmissen 
in opkomst. Toenmalig pastoor 
De Goede had zo’n moderne 
mis met muziek meegemaakt 
in Amsterdam en dus leek het 
hem een goed idee om het An-

keveens Jongerenkoor op te 
richten. Met succes, want het 
koor trad zeker drie, vier keer 
per maand op, overal in de om-
geving, en altijd op een zater-
dagavond. Nog steeds zingen 
de sopranen, alten, tenoren en 
bassen met piano- en drum-
begeleiding maandelijks in de 
Martinuskerk. Het repertoire 
is inmiddels veel breder gewor-
den. Bij het 25-jarig bestaan 
stond men voor de keuze, stop-
pen of een andere richting kie-
zen. De naam werd omgezet in 
All Directions!, een koor voor 
alle richtingen, het kon alle 
kanten op en vanaf dat moment 
werden de liederen aangevuld 
met songs. 
All Directions! werd bijna 
een popkoor met teksten van 
Queen, Borsato, Michael Bublé, 
Chicago, Boudewijn de Groot, 
Avicii en Guus Meeuwis, afwis-
selend Engels- en Nederlands-
talig. Dirigent Bruce Skinner is 
blij met deze ontwikkeling van 
het koor. Hij is er trots op dat 
het niveau steeds hoger is ge-
worden. Mede te danken aan 
de goede bezetting met negen 
bassen en vier tenoren, een sec-
tie waar menig koor te kampen 
heeft  met een tekort.

De Passion 
Een van de hoogtepunten in de 
halve eeuw All Directions! was 
De Passion vorig jaar. Elf eigen-
tijdse muzieknummers, zelf ge-
arrangeerd, met een grote live-
band en een verteller, compleet 
met professionele fi lmbeelden 
op een kolossaal doek, alles rond 
het lijdensverhaal. Dat leverde 
drie uitverkochte uitvoeringen 
op in de Martinuskerk. Een Pas-
sion vol emoties en met trots, 
waarin een klein dorp groot kan 
zijn. Een koor dat anno 2019 de 
tand des tijds goed heeft  door-
staan en dat wekelijks met pas-
sie en plezier zingt. Op weg naar 
nog mooiere liedjes. 

On Tour
Behalve de viering in de thuis-
haven Ankeveen trekt het koor 

erop uit. Met een dubbeldek-
ker reist het gezelschap met 
75 personen op 24 maart naar 
Sneek, waar ex-pastor Peter van 
der Weiden nu zielenherder is. 
Een week later naar het zuiden, 
naar Wouw, om in de kerk van 
ex-diaken Ryan Keetelaar op te 
treden. In het weekend van 10, 
11 en 12 mei gaat All Directi-
ons on Tour! Met optredens 
bij Vechtwijck (Weesp), Mout 
(Hilversum) en de Jaarmarkt 
SFG (’s-Graveland). Op zon-
dag 12 mei is er tussen 14.00 
en 16.00 uur een Concert en 
Sing In in De Nieuwe Harmo-
nie (NdB). Dan kan het publiek 
meedeinen op nummers als 
Rood, Earth Song, Stil in mij, 
Bohemian Rhapsody, Avond, 
Schouder aan schouder, Mam-
ma Mia, Zing, vecht, huil, lach, 

werk en bewonder, Zij gelooft  
in mij en zelfs Leef. Kaarten à 
5 euro te koop via de website: 
www.alldirections.nl.

Een deel van All Directions! met 

Pauline Verzijden, 2e van rechts (foto: 

Studio Kastermans, Danielle van 

Coevorden)

Gouden jubileum  All Directions!Gouden jubileum  All Directions!
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 10 mrt.:  09.30 uur: w&vc;
 Liturgiegroep;
 Wo. 13 mrt.:  09.30 uur: euch;
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus 
 Za. 9 mrt.:  19.00 uur: euch;
 J. Dresmé;
 Wo. 13 mrt.:  19.00 uur: euch;
 J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 10 mrt.:  09.30 uur: euch;
 J. Dresmé;
 Do. 14 mrt.:  09.30 uur: w&vc;
 W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk   
 Zo. 10 mrt.: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk;
 Wo. 13 mrt.: 19.30 uur: 
 Oec. Vesperviering.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 10 mrt.: 10.00 uur: 
 Ds. M. van der Sijs;
 Wo. 13 mrt.: 19.30 uur: 
 Oec. Vesperviering.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 10 mrt.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren;
 Wo. 13 mrt.: 19.30 uur: Biddag; 
 Ds. G.J. van Meijeren;
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 10 mrt.: 09.30 uur:  
 Ds. A. Christ;
 Wo. 13 mrt.: 19.30 uur: Biddag; 
 Ds. J. de Goei.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 10 mrt: 11.15 uur:

      Dienst van Woord en Tafel 
      met Corrie van Egmond 

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

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

Verloskunde Wijdemeren 035 - 695 35 22

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Klusjesteam Kortenhoef/’s Graveland  035 - 6561860

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool) 06-15652692

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 (K’hoef/A’veen)  carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 252928

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte 
voor uw eigen inbreng en vormgeving 

van de uitvaart. Wij helpen en adviseren u voor 
een passende invulling van het afscheid. 

Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur 

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 07 mrt. 20.00 u. Raadsvergadering Gemeentehuis, Rading 1, Ldr

vr. 08 mrt. 10.00 u. CDA gezellige Open Ochtend CCK, Parklaan 5, Kortenhoef

vr. 08 mrt. 20.15 u. Concert Jacob Olie Trio Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

8 / 9  mrt. 10.00 u. Open tuindagen De Murrenhof Herenweg 20, Breukeleveen

za. 09 mrt. 10.00 u. Lammetjesdag (met de Spotjes) Boerderij Galesloot, NdB.

za. 09 mrt. 14.00 u. Spelletjesmiddag Zonnebloem Grand Café Emtinckhof, Ldr.

za. 09 mrt. 14.00 u. Bewust creëren Emmaweg 86, Kortenhoef

za. 09 mrt. 15.00 u. Glow in the Dark, volleybal Sporthal De Blijk, NdB.

za. 09 mrt. 20.15 u. Concert op de Berg Willibrordkerk, NdB

zo. 10 mrt. 11.00 u. Knutselen voor de vogels NM, Noordereinde 54b, ‘s-Gr.

zo. 10 mrt.  14.30 u. Vladimir Pairel 40 jaar in Concert Het Spant, Bussum

zo. 10 mrt. 15.30 u. Concert celloduo Hoogeveen en Brott Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

zo. 10 mrt. 18.30 u. Avonddienst ‘Waarom Jezus?’ Sijpekerk, Nieuw Loosdrecht

wo. 13 mrt. 10.00 u. Belasting spreekuur SCC, Blijklaan, NdB.

do. 14 mrt. 20.00 u.  Buitengew. Raadsvergadering met CdK Gemeentehuis, Rading 1, Ldr

do. 14 mrt. 20.15 u. Tomoko Mukaiyama ‘Canto Ostinato’ Oude Kerkje, Kortenhoef

zo. 17 mrt. 12.00 u. Spiegelplasloop Sporthal de Blijk, NdB.

wo. 20 mrt. 10.00 u. Belasting spreekuur SCC, Blijklaan, NdB. 

za. 23 mrt.  Schoonmaakactie Loosdr. Plassen Start Veendijk 26, Ldr

za. 23 mrt. 20.00 u.  Jubileumconcert 120 jaar BMOL Sporthal de Fuik, K’hoef

zo. 24 mrt. 15.00 u. Fun4All in concert MCO Hilversum

do. 26 mrt. 20.00 u. Alg. Ledenverg. Hist. Kring Kortenhoef CCK, Parklaan, Kortenhoef

wo. 27 mrt. 13.00 u. Rommel -en ruilmarkt SCC, Blijklaan 1, NdB. 

vr. 29 mrt. 10.00 u. Belasting spreekuur Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.

vr. 29 mrt. 20.00 u. COM-missie concert Sijpekerk, Loosdrecht

za. 30 mrt. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef

zo. 31 mrt. 09.00 u. Vlooienmarkt De Fuik, Zuidsingel, K’hoef

Activiteiten agenda

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Programma GooiTV
Vanaf 6 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-   Diverse onderwerpen in TV Magazine, 
 zoals het initiatievencafé, bandcoaching en carnaval.
-   Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met Lars Voskuil (PvdA)  

 en Eric Smaling (SP) over de Provinciale Statenverkiezingen.
-   Er is het geregelde gesprek met de burgemeester 
 van Gooise Meren, Han ter Heegde.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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Politiek

WIJDEMEREN – Tijdens een ex-
tra informatieavond op 26 fe-
bruari werd de raad bijgepraat 
over de Milieu Eff ect Rappor-
tage (MER) die nodig is om een 
goede afweging te maken voor 
het aanleggen van een nieuwe 
vaarverbinding tussen de Loos-
drechtse Plassen en het Hilver-
sums Kanaal. 

Door: Saskia Luijer

Er waren veel geïnteresseerde 
inwoners op de bijeenkomst 
afgekomen. Hun rol was echter 
beperkt tot toehoorder. Alleen 
de commissie- en raadsleden 
mochten vragen stellen over het 
gepresenteerde verhaal. Na het 
welkomswoord van wethou-
der Jan-Jaap de Kloet gaf Mark 
Laeven, projectleider van de 
provincie Noord-Holland, een 
toelichting op het proces. 

Kortere rondjes
Laeven schetste dat gemeen-
te Wijdemeren eind 2017 het 
Gebiedsakkoord heeft  onderte-
kend. Eén van de voornemens 

in dit akkoord is het verbeteren 
van de recreatieve routestruc-
tuur. Daarmee doelt men op 
het creëren van een korte vaar-
verbinding (zowel in afstand 
als tijd) tussen de Loosdrecht-
se Plassen en het Hilversums 
Kanaal via de Wijde Blik. Deze 
nieuwe vaarverbinding moet de 
variatie aan routes vergroten en 
het mogelijk maken om korte(-
re) rondjes te varen. Om dit te 
realiseren, is het nodig om op 
één of meerdere plekken ver-
bindingen te maken tussen de 
bestaande plassen. Ook moeten 
daarbij één of meerdere bestem-
mingsplannen worden aange-
past. 

Verschillende opties
Samen met andere partijen van 
het Gebiedsakoord en met be-
woners zijn mogelijkheden voor 
de vaarverbinding geïnventa-
riseerd: drie door de Loender-
veense Plas, drie via de Vuntus, 
één via de Vecht en één door de 
’s-Gravelandsevaart/Raaisloot. 
Deze acht opties zijn door spe-
cialisten van 

Provincie, Waterschap, Amstel 
Gooi en Vecht en Natuurmonu-
menten aan een eerste toets on-
derworpen. Daarbij is gekeken 
naar de gevolgen voor natuur, 
drinkwaterkwaliteit, kosten, 
doelbereik en beleving van om-
wonenden. Bij deze toets viel de 
route via de Raaisloot af omdat 
deze de natuur te veel aantast. 
Ook kwamen de drie alterna-
tieven door de Loenderveense 
Plassen niet verder. Dit i.v.m. 
bescherming van de drinkwa-
terkwaliteit en de broedplaatsen 
van grote karekieten. De overige 
varianten lijken het waard om 
nader onderzocht te worden. 

Dat betreft  de drie routes via de 
Vuntus (via ’t Hol, de Loender-
veense Plas en Kromme Rade/
Moleneind) en één route via de 
Vecht. Daarnaast wordt gekeken 
naar het zogenaamde ‘nulplus’ 
alternatief; een oplossing voor 
de knelpunten in de huidige 
vaarroutes, zonder extra vaar-
verbinding.

Meten is weten
Om uit de voorgestelde vari-
anten een zorgvuldige keuze te 
kunnen maken, wordt een Mi-
lieu Eff ect Rapportage (MER) 
uitgevoerd. Daarbij worden per 
alternatief de kosten, eff ecten 

op economie, ecologie, klimaat, 
landschap en leefomgeving in 
beeld gebracht. De raad stelt de 
kaders voor deze MER vast in 
een Notitie Reikwijdte en De-
tailniveau (NRD). Wat moet 
er precies worden onderzocht? 
Welke informatie hebben de 
raadsleden nodig om straks 
een goed afgewogen besluit te 
kunnen nemen? In feite was dat 
de essentie van de informatie-
avond. “Meten is weten” vatte 
Sieta Vermeulen het kernachtig 
samen.

Complex besluit
Maar ook met het resultaat van 
de MER, dat eind 2019 wordt 
verwacht, zal de keuze nog niet 
makkelijk zijn. “Het wordt een 
lastige puzzel” stelde Mark Lae-
ven. “De opgave is complex, er 
is geen eenvoudige oplossing.” 
Op basis van het rapport beslist 
de raad uiteindelijk of er wel of 
geen vaarverbinding komt. Zo 
ja, dan ook waar en welke be-
stemmingsplannen hiervoor 
moeten wijzigen.
Op 18 maart staat het punt 
opnieuw op de agenda van de 
commissie Ruimte en Econo-
mie.             Foto: Peter van der Wel

KORTENHOEF- Toen op 28 no-
vember de Visie Polder Korten-
hoef werd besproken, leken de 
tegenstellingen groot. De Ver-
eniging Eigenaren Kortenhoef 
(VLEK) aan de Emmaweg voelde 
zich genegeerd. Natuurmonu-
menten had forse bedenkingen 
om een stuk natuur in te leveren 
voor de waterwoningen. 

Door: Herman Stuijver

Na een gesprek van wethouder 
Jan-Jaap de Kloet met VLEK en 
Afvalzorg dat de waterwonin-
gen wil bouwen, leken deze twee 
partijen elkaar genaderd. Er 

wordt een verkenning gedaan 
naar de mogelijkheid om de wa-
terwoningen van plan Groene-
woud op de gronden van VLEK 
te situeren. Partijen hebben aan-
gegeven mee te willen werken 
aan deze dit onderzoek en zien 
de uitwerking van deze variant 
als kansrijk. Het voordeel is ook 
dat het legaat aan Natuurmonu-
menten dat er op een bepaald 
perceel weiland nooit gebouwd 
zou mogen worden, dan geen 
blokkade meer vormt. Die (be-
schermde) natuur ligt namelijk 
buiten de VLEK- gronden waar-
op nu eventueel waterwoningen 
aangemeerd kunnen worden. 

Het plan houdt kortweg in dat 
de ‘achterkanten’ van de per-
celen in eigendom van VLEK 
beschikbaar komen voor plan 
Groenewoud zodat de waterwo-
ningen daarop gesitueerd kun-
nen worden. VLEK kan ook aan 
de Emmaweg hun eigen plan 
uitwerken.
De Kloet stelde wel als keihar-
de voorwaarde dat het plan van 
VLEK los van plan Groene-
woud wordt ontwikkeld en dat 
er sprake blijft  van twee separate 
plannen, vanwege de voortgang 
en de haalbaarheid van ieder af-
zonderlijk plan.

Plan VLEK 
Op dit moment heeft  VLEK nog 
geen concreet plan overlegd. Dat 
maakt ook dat de gemeente niet 
kan doorrekenen of het plan in 
verhouding is als het gaat om 
kosten en opbrengst. Daarmee 
is er geen reëel beeld van de 
nodige invulling. Met VLEK is 
afgesproken dat de gemeente 
aangeeft  waaraan het plan moet 
voldoen (checklist) en ook als 
het gaat om de elementen om 
het plan door te kunnen reke-
nen. De VLEK ‘ers zouden op 
erven aan de achterkant meer-
dere appartementen in landelij-
ke stijl willen neerzetten. 

Weg
Door VLEK is het idee geop-
perd om een weg achterlangs 
hun gronden te realiseren met 
eenrichting, om zodoende de 
verkeersveiligheid te verbeteren. 
In dit plan ziet de gemeente ech-
ter geen heil als het gaat om de 
verkeersveiligheid. Een dergelij-
ke oplossing past bovendien niet 
in de ruimtelijke inrichting en 
kwaliteit van plan Groenewoud. 
Naast het aanvullend verkeer-
sonderzoek wordt er gekeken of 
een recreatieffi  ets- en wandel-
pad parallel aan de Emmaweg 
mogelijk is. Het gaat dan om 
een alternatieve recreatieve rou-
te voor langzaam verkeer.

VLEK en Groenewoud nader tot elkaar

WIJDEMEREN- Senioren tussen 
67 en 75 jaar kregen een brief 
mee te doen aan een fi theids-
test. Politieke partij D66 heeft 
vragen gesteld over dit gratis 
aanbod.

Het programma bestaat uit een 
test, gevolgd door een bewe-
gingsprogramma van 10 weken, 
speciaal gericht op ouderen die 
langere tijd niet hebben gesport 
of zelfs helemaal nooit sportief 
actief zijn geweest. Na een eva-
luatie met de lesgever kan men 
kiezen voor een vervolgpro-
gramma van 30 weken. 

D66 noemt het een ‘buitenge-
woon sympathiek en belangrijk 
initiatief om ouderen in bewe-
ging te krijgen’. Zij ondersteu-
nen het van harte. Niettemin 
roept het huidige aanbod vragen 
op. Er zijn binnen Wijdemeren 
diverse lokale (sport)onderne-
mers die ook een aanbod heb-
ben voor deze doelgroep. 
D66 vraagt of deze onderne-
mers en/ of sportverenigingen 
betrokken zijn bij dit initiatief? 
Hoe dan? En waarom zijn ze 
gepasseerd? Gratis fi theidstes-
ten, aangevuld met een sport-
programma van 10 tot 30 weken 

voor een zeer laag tarief (4 euro 
per les) is nadelig voor de Wij-
demeerse  (sport)ondernemers, 
meent de politieke partij. Frac-
tievoorzitter Nanne Roosen-
schoon en fractie-assistent 
Nanda de Bruin zouden willen 
dat verantwoordelijk wethouder 
Rosalie van Rijn alsnog contact 
opneemt met de ondernemers 
uit de vijf dorpen. Samenwer-
king zou wenselijk zijn.  

Antwoorden
Wethouder Van Rijn had snel 
antwoorden klaar op bovenge-
noemde vragen. De sporton-

dernemers en/of sportvereni-
gingen worden betrokken bij dit 
initiatief. Na afronding van de 
fi theidstest gaan de deelnemers 
in gesprek met een adviseur. 
Tijdens dit gesprek worden de 
verschillende opties om (meer) 
te gaan bewegen doorgenomen 
en ontvangen de deelnemers in-
formatie over: - 
Het totale sport- en beweegaan-
bod in de gemeente Wijdeme-
ren (beweegboekje); - De 60+ 
beweegweek die plaatsvindt na 
de laatste fi theidstest in Kor-
tenhoef op 6 april. Alle sport- 
en beweegaanbieders kunnen 

zich voor de 60+ beweegweek 
aanmelden door een kennis-
makingsles aan te bieden. Het 
aanbod wordt kenbaar gemaakt 
in een overzicht. Alleen het 
sport- en beweegprogramma 
van 10 weken is bedoeld voor 
die mensen waarvoor een eerste 
stap naar het huidige sport- en 
beweegaanbod nog te groot is, 
wordt gedaan door een gekwa-
lifi ceerde docent  De wethouder 
vindt niet dat het tarief van 4 
euro nadelig is voor de onderne-
mers. Deze onbeweeglijke seni-
oren hebben net dat extra zetje 
in de rug nodig. 

Vragen en antwoorden over fi theidstest gemeente

Nieuwe vaarverbinding wordt lastige puzzel
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Wijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 

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

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

0626252434

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

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-

lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 
Weesp. Tel. 0294-418722

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 

106, Ned. Den Berg.

0294-251451.

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waardebepaling ?
035 - 656 0235

CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff

Kortenhoef, tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, 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

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

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

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 

SWART BELASTINGADVIES
voor aangifte, advies en 
(salaris) administratie

deskundig, persoonlijk, 
maatwerk bel 035-7724879

cursusfilosofie-debaar.nl

TUINCENTRUM BOSSON heeft 
weer: groentezaden, groente-
planten en violen Loodijk 7A
 ’s-Graveland Tel: 035-6562513

PHONEU & GOOITECH SHOP
Smartphones, Tablet en PC
Alle mobiele abonnementen
Verkoop/Reparatie/Advies

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9 

’s-GRAVELAND

 =>WOONRUIMTE GEZOCHT<=
Van 1 april-31 okt. 2019

Max. E 900 per mnd all-in
06-26090393 / jim@polo.nl

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

Weekblad 

Wijdemeren

Ook op Facebook

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096 

Ben jij op zoek naar een 
leuke bijbaan en ben je

16 jaar of ouder? Wij zoeken
per direct AFWASSERS voor 
één of meerdere avonden per
week. Bel voor een afspraak
of info met Danny Rijs, of

kom langs bij RESTAURANT
VLAAR, Noordereinde 129

in ’s-Graveland, tel. 035-
6561661.  

SLANK en GEZOND de zomer 
tegemoet. Laat u door mij
begeleiden. Voor info zie

www.vetslank.com tevens
fitness mogelijkheden in 
Ankeveen. Gratis proefles

App, mail of bel gerust 
Irene 0639825130

Rugklachten verbeteren?
En wil je sterke buik-en 
rugspieren? Doe Pilates!
yogam.nl 0630590201

Voor een professionele en
hygiënische behandeling

van uw voeten!
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den berg

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Ontspannende yogaflow met
extra aandacht voor buik-

spieren: Doe Coreflow Yoga
yogam.nl of 0630590201

Uitvaartkisten van sloop-
en steigerhout 0618800105

Cursus Muziek op Schoot 
Hilversum: globeckc.nl
start 30 maart (1-4 jaar)

Medische pedicure heeft 
praktijk iedere donderdag
op de Middenweg. Bel 065
3387116 voor een afspraak

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Telescopische glasbewassing

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Lange Wetering 7, Nederhorst den Berg

Heel verzorgde ruime middenwoning met zonnige ach-
tertuin op het westen. Woonkamer 34 m2, open luxe eet-
keuken met Boretti fornuis en bijkeuken, 2 (v/h 3) slaapk., 
badkamer. Bgg vv eiken vloerdelen. Woonopp. 104 m2.

Vraagprijs € 315.000 k.k. 

NIEUW

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

Noordereinde 129 • ’s-Graveland • 035  656 1661

1 5  t / m  2 4  m a a r t
4 - g a n g e n 
c h e f ’ s  m e n u
€ 3 3 , 5 0

V L A A R
F E S T I V A L

Collectanten Reumafonds 
gezocht voor Kortenhoef
In de week van 18 tot 23 
maart vindt weer de jaarlijkse 
collecte voor Reuma Neder-
land plaats. Helaas zijn er een 
aantal vaste collectanten ge-
stopt en zijn wij dus naarstig 
op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers.
De tijd per wijk zal ca 4 uur 
vragen. Kunt en wilt u zich 
hiervoor aanmelden?
Neem dan s.v.p. contact 
op met 1 van de wijkhoof-
den: Harriët Velzeboer: 06 
23747445; 035- 6561329 of 
Gerard Som de Cerff : 06 
31202835; 035-6564453. 

Weer 3 inbraken
De politie surveilleert inten-
siever, staat te lezen op de 
website. Dat heeft  niet kun-
nen voorkomen dat er weer 
drie woninginbraken waren 
in de nacht van zaterdag op 
zondag. Op het Stichts End in 
Ankeveen en op de Ritsema-
laan en Julianaweg in Korten-
hoef. 
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De taart om Maartens aantre-
den te vieren, wordt gepresen-
teerd in Dirks Sportcafé. Be-
stuursleden Christa Bruijn, Jan 
Sikking, Raymond Fine en Dirk 
van den Broek zijn blij met hun 
nieuwe leider. Die het gezicht 
naar buiten toe gaat worden en 
die hopelijk net zo verbindend 
zal zijn als Bert Looman was, 
die nog elke dag wordt gemist.
“Weet je, het is ook wel mooi”, 
vervolgt Maarten. “In feite is 
mijn loopbaan in de muziek-
industrie begonnen bij Pluto, 

waar ik plaatjes mocht draaien 
en presenteren. Ik heb er veel 
aan te danken.”
Op 10 en 11 mei belooft  het 
weer een topevenement te wor-
den met grote namen als DJ 
Mental Th eo, Samantha Steen-
wijk, Peter Beense, een goed 
gevulde Jaarmarkt met o.a. het 
koor All Directions! en een ge-
zellige ouderenochtend. Maar-
ten Steinkamp heeft  er zin in!

Samenleving

Matchmaker gezocht!

Automaatje een succes
WIJDEMEREN- Nog geen jaar 
na de offi  ciële start lijkt het Au-
tomaatje een succes. In januari 
van dit jaar waren er al 72 rit-
ten, in 2018 in totaal 252. 

Door: Herman Stuijver

Wethouder Rosalie van Rijn 
bezocht alle Nieuwjaarsrecep-
ties van de ouderenbonden en 
daar bleek iedereen blij met dit 
initiatief. De wethouder ook, 
dus zal ze de ondersteuning 
van vier uur per week ophogen 
naar 10 uur. In geld betekent 
het dat het budget stijgt van 
13.000 naar 20.000 euro jaar-
lijks. Er zijn inmiddels al 21 
vrijwilligers die de klanten van 
A naar B willen rijden. Meer 
chauff eurs zijn altijd welkom. 
Het voordeel ten opzichte van 
de WMO- taxi is dat je niet 

verplicht met anderen een lan-
gere route hoeft  te volgen. Bo-
vendien hoef je geen medische 
of sociale indicatie te hebben. 
Wel is er enige zorg over een of 
meer personen die telefonisch 
aanvrager en chauff eur met el-
kaar in contact brengt. Op dit 
ogenblik wordt druk gezocht 
naar een ‘matchmaker’. 

Hoe werkt het?
Hebt u vervoer nodig? Dan belt 
u twee dagen van tevoren: 06-
302 38 257. Op maandag t/m 
vrijdag tussen 9.00 en 12.00 
uur.

De matchmaker zoekt een vrij-
williger uit de poule van chauf-
feurs. Zij heeft  inmiddels uitge-
rekend wat de afstand is en dus 
ook de reistijd en de kosten. 
Dan belt ze klant op en vertelt 

wat de kosten ongeveer zijn. 
De vergoeding bedraagt € 0,30 
per km., gerekend vanaf het 
huis van de vrijwilliger. U moet 
eventuele parkeerkosten ook 
betalen. Dan komt de chauf-
feur op het afgesproken tijdstip 
langs en gaat u samen op stap. 
Bij korte ritten zal hij/ zij vaak 
bij u blijven. Zit er veel tijd 
tussen heen- en terugrit? Dan 
maakt u een afspraak wanneer 
hij weer klaar staat. U betaalt 
het bedrag direct na de rit aan 
de vrijwillige chauff eur. 
A
utoMaatje wordt ondersteund 
door de Zonnebloem, Rotary 
Wijdemeren, Versa Welzijn, 
ANWB en de gemeente Wij-
demeren.  Meer weten? Mail: 
automaatjewijdemeren@versa-
welzijn.nl of kijk op: www.wij-
demeren.nl/deappelboom.

’s- GRAVELAND- Hij stond 
bovenaan het lijstje van het 
bestuur van de Stichting Fes-
tiviteiten ‘s- Graveland (SFG): 
Maarten Steinkamp. Na het 
overlijden van SFG- icoon Bert 
Looman keert de Kortenhoever 
terug op het nest. 

“Ja, je zou kunnen zeggen dat 
de cirkel rond is. Ik ben ooit 
vanuit de toenmalige jeugdsoos 
Pluto aan het Noordereind be-
zig geweest om een feestmarkt 
te organiseren. Dan hebben we 
het over 1985, 1986. 

De opbrengst ging naar een 
goed doel, dat was het Rode 
Kruis en ook wel de alom be-
kende SUST dat gezellige mid-
dagen organiseerde voor oude-
ren en eenzamen. Langzaam 
maar zeker is dat evenement 
gegroeid. Het werd steeds gro-

ter. En nu vind ik het mooi om 
er weer in te stappen,” opent de 
kersverse voorzitter.

Dat Maarten een bezig 
mannetje is, wisten wij.

“Dat Maarten een bezig man-
netje is, wisten wij. Met z’n 
bedrijven en de brandweer, 
maar toch hebben we een po-
ging gewaagd”, vult penning-
meester Dirk van den Broek 
aan “tenslotte liggen hier z’n 
roots.” Voor Maarten was een 
doorslaggevende reden om toe 
te happen het feit dat de orga-
nisatie van de SFG op orde is. 
Voor het jaarlijks organiseren 
van de feestavonden in de tent 
en de jaarmarkt is een struc-
tuur opgezet van diverse com-
missies die geheel zelfstandig 
functioneren. “Het is een soort 
kerstboom, waarin ik vooral 

het totaalplaatje moet overzien. 
Voorlopig ziet alles er prima uit 
en zal ik zeker het eerste jaar 
alles rustig op afstand bekijken. 
De agenda’s hebben we afge-
stemd, dus dat moet lukken.” 

Maarten Steinkamp nieuwe voorzitter SFG

(v.l.n.r.) Christa, Jan, Maarten, 
Dirk en Raymond

De Energiecoöperatie Wijde-
meren is op zoek naar mensen 
die betaald of vrijwillig willen 
meewerken aan de energie-
transitie Wijdemeren. We zoe-
ken (betaalde) projectleiders 
voor de collectieve zonnepro-
jecten, voor straatprojecten en 
voor bijeenkomsten om bewo-
ners verder te helpen bij hun 
energiebesparingsplannen. 
Ook zijn we op zoek naar een 
boekhouder. Verder zoeken we 

versterking van onze vrijwil-
lige energiecoachteams in de 
dorpen. Bewoners die twee uur 
per week informatie willen ge-
ven over de energietransitie op 
de energieinformatiepunten in 
de dorpen of als energiecoach 
gesprekken willen voeren met 
bewoners thuis. U krijgt een 
uitgebreide training, een team, 
regelmatig bijscholing  en een 
vrijwilligersvergoeding. Neem 
voor informatie contact op met 

de coördinator of kijk op de 
website: energiecooperatiewij-
demeren.nl. 
Anne-Marie Poorthuis; info@
energiecooperatiewijdemeren.
nl; 06-12395394. 

Vacatures bij Energie-
coöperatie Wijdemeren

KORTENHOEF- Niet alleen voor 
de mensen die in Veenstaete 
wonen, maar ook voor de ou-
dere inwoners van Kortenhoef 
zijn de wekelijkse activiteiten 
bestemd. Schroom dus niet en 
kom een keertje kijken, er is 
best veel keus.

Maandag om 14.00 uur soos: 
met klaverjassen en rummicup 
in de Brasserie. Op dinsdag is 
er om 14.00 uur een handwerk-
club in het Wijdehuis. Elke 2e 
en 4e week is er op dinsdag-
avond vanaf 19.30 uur bingo in 
de Brasserie. Op woensdag om 
19.00 uur is er Koersbal op de 
3e etage West. En donderdag 
om 10.15 uur: koffi  e drinken in 
het Wijdehuis

Bridge
Op maandag- en donderdag-
avond wordt er in de Brasserie 
bridge gespeeld. Verder zijn er 
een kapster en een pedicure 
in huis, een winkeltje voor de 
dagelijkse dingen en heel veel 
leuke goedkope kleding. Ver-
sa houdt op maandagmorgen 
en donderdagmiddag het Wij-
dehuis open voor mensen die 
behoeft e aan gezelschap of een 
gesprek hebben. En in de sport-
zaal van Veenstaete bestaat de 
mogelijkheid om fysiotherapie 
te krijgen of aan lichaamsbewe-
ging te doen. Folders hiervan 
zijn in Veenstaete beschikbaar.

Meedoen activiteiten 
in Veenstaete
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Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

We maken er (g)een punt van!

Slagroompunt

€ 2,16
3+1 gratis € 6,50

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

NEDERHORST DEN BERG- Op 
woensdag 27 maart organiseert 
het Wijdehuis Versa Welzijn in 
het Sociaal Cultureel Centrum 
(SCC) Nederhorst een Rommel- 
en Ruilmarkt. Tussen 13:00u en 
16:00u kunt u komen snuff elen 
tussen de spulletjes die dorps-
bewoners willen verkopen. 

Hebt u nog iets moois in de 

aanbieding, dan kunt u dat 
meenemen om te kijken er een 
ruil mogelijk is. Ruilen kan ook 
in de vorm van een klusje, een 
keertje koken, de ramen lappen 
of de auto wassen.
Naast spullen en kleding heb-
ben we ook tafels voor creatie-
ve, zelfgemaakte items en huis-
gemaakte baksels. Zelf spullen 
of huisgemaakte baksels ver-

kopen? Er zijn nog meerdere 
tafels beschikbaar. U kunt zich 
vanaf 6 maart iedere woensdag-
middag bij het SCC inschrijven 
voor een tafel. Reserveren kost 
€5,- en op de dag zelf krijgt u 
het geld weer terug. 
Sociaal Cultureel Centrum, 
Blijklaan 1, Nederhorst den 
Berg. Meer informatie: Iris Kla-
renbeek, iklarenbeek@versa-
welzijn.nl, tel/whatsapp: 06 516 
412 59

‘s- GRAVELAND- De vers ge-
brande koffi  e uit Brazilië staat 
klaar, het team heeft de am-
bachtelijke taarten voorge-
proefd én enthousiast goed-
gekeurd en aan de menukaart 
worden de laatste gerechten 
toegevoegd. Het zijn voor Ja-
net Zandstra de laatste punt-
jes op de i. Sinds deze week is 
Proefl okaal de Serre aan de 
Leeuwenlaan geopend. 

Op een voor velen bekende lo-
catie; de  tuinderijen van Land 
& Boschzigt. “Dat ik hier nu 
een stek heb, is echt een droom 
die uitkomt.”, aldus eigenaresse 
Janet Zandstra die in de Hil-
versumse culinaire kringen 
een bekend gezicht is. Ze ver-
zorgt bijvoorbeeld al jaren de 
catering van bijzondere evene-
menten in Museum Hilversum. 

Met Proefl okaal de Serre kan ze 
haar voorliefde voor goed eten 
en drinken op één plek com-
bineren. “Alle mogelijke verse 
gerechten komen direct van het 
land, zo op je bord. Biologisch 
natuurlijk! En voor ieder wat 
wils, zoals een klassieke hangop 
als ontbijt, een frisse vegan gra-
nensalade voor de lunch en de 
‘altijd geliefde’ borrelplank met 
lekkere lokale kazen en vers 
gebakken brood bij de speciaal-
biertjes.” 

Met een brede glimlach voegt 
Janet eraan toe: “En in de zo-
mer steken we de pizzaoven 
weer aan! Want bij puur en eer-
lijk eten horen ontmoetingen 
en mooie verhalen, aan tafel 
met een goed glas wijn, terwijl 
de zon onder gaat...”

Open
Proefl okaal de Serre aan de 
Leeuwenlaan is geopend van 
woensdag t/m zondag. Kijk 
voor meer informatie en een 
voorproefj e op de website 
of Facebook; https://www.
proefl okaaldeserre.nl

Nieuw terras in ‘s-Graveland 

Samenleving

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

Volgens een goede traditie 
vinden in de veertigdagentijd 
oecumenische vespervieringen 
plaats als voorbereiding op het 
Paasfeest, te beginnen op 13 
maart a.s. om 19.30 uur in de 
Antoniuskerk te Kortenhoef en 
in de Willibrordkerk te Neder-
horst den Berg.

Deze vieringen zijn voorbe-
reid door de Oecumenische 
Streekgemeente Kortenhoef, 
de protestantse gemeenten De 
Graankorrel uit ’s-Graveland 

en Nederhorst den Berg , de 
rooms-katholieke parochies 
O.L.V. Hemelvaart uit Neder-
horst den Berg en de H. Anto-
nius van Padua uit Kortenhoef.
De korte samenkomsten bevat-
ten een moment van rust, stilte 
en meditatie in toegankelijke 
en eigentijdse teksten, liederen 
en gebeden. 
Th ema’s  van de vieringen: 
Een nieuw begin in Geloof; 
Een nieuw begin in Verbon-
denheid; Een nieuw begin in 
Acceptatie; Een nieuw begin 

in Verantwoordelijkheid; Een 
nieuw begin in Begrip. 
Voor deze onderwerpen wordt 
in de vieringen gebruik ge-
maakt van delen uit de brieven 
van Paulus, aangevuld met tek-
sten uit de actualiteit. De vie-
ringen vinden altijd om 19.30 
uur plaats op woensdagavond 
13, 20 en 27 maart en 3 en 10 
april in de Antoniuskerk te 
Kortenhoef en de Willibrord-
kerk te Nederhorst den Berg. 
Wees welkom!

Vespervieringen rond thema 
‘Een nieuw begin……’

NEDERHORST DEN BERG- Za-
terdag 23 februari was het zo-
ver, om 19.30 uur gingen de 
deuren van de Bergplaats open 
en kwamen de eerste kijkers 
binnen. Na het Bergs kwartier-
tje  pakte de veilingmeester 
om 20.15 uur de microfoon en 
begon de veiling van de kavels. 

Aan het einde van een hele 
leuke avond kon de kassa op-
gemaakt worden met als resul-
taat: 526 euro. Dit bedrag wordt 
verdubbeld door de diaconie 
van de Protestantse Gemeente 
Nederhorst den Berg,  waar-
door 1052 euro naar het ZWO 
project Albanië-support gaat. 

Als u niet bent geweest, heeft  u 
heel wat gemist. Onze volgende 
activiteit is op zaterdagavond  
30 maart, noteert u dit vast en 
houd Weekblad Wijdemeren in 
de gaten voor meer details. 

Veiling Albanië-support succes

Rommel- en ruilmarkt
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Samenleving

WIJDEMEREN- VVD- lijsttrek-
ker Peter Smit kan met passie 
vertellen over het Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. “Het 
gaat erom dat we die mooie 
natuur met een hoge kwaliteit 
goed beheren. Dat lijkt vanzelf-
sprekend, maar de rol van het 
waterschap wordt door de kli-
maatverandering alleen maar 
belangrijker.” Waterschappen 
vormen al eeuwenlang de oud-
ste bestuurslaag, toch weten 
weinig Nederlanders hoe het 
zit met het AGV.  

Door: Herman Stuijver

Smit had de afgelopen twee jaar 
zitting in het Dagelijks Bestuur 
van het waterschap tussen 
Spaarnwoude en de Bilt, een 
gebied waar ruim 1,3 miljoen 
mensen wonen. AGV beheert 
1.000 kilometer dijken en ka-
des, 59 sluizen, 231 gemalen 
en 12 zuiveringsinstallaties. De 
VVD ‘er heeft  een uitgebreide 
portefeuille. Naast fi nanciën 
coördineert hij de klimaat-
adaptatie, de omgevingswet, 
de innovatie, waterrecreatie en 

de jeugdeducatie. “Ik hoef me 
inderdaad niet te vervelen. Ik 
heb een baan voor 0,6 ft e, maar 
ik ben er vooralsnog elke dag 
mee bezig.” Peter Smit somt de 
kerntaken van het waterschap 
op: beschermen tegen water, 
schoon water, genoeg water en 
het klimaatprobleem aanpak-
ken. 

“Bij alles waar het om wa-
ter gaat, speelt het Water-
schap AGV een leidende 
rol. 

“Bij alles waar het om water 
gaat, speelt het Waterschap 
AGV een leidende rol. Door de 
stijging van de zeespiegel en de 
bodemdaling wordt het steeds 
belangrijker om van te voren 
maatregelen te nemen. Durf de 
toekomst tegemoet te treden”, 
vervolgt Smit. Hij wijst op het 
belang om proactief maatrege-
len te nemen. “Je moet eigenlijk 
bij nieuw beleid steeds kijken 
door een bril uit 2035. Wat is er 
nodig om de waarde van water 
mee te laten tellen.” Daarnaast 

moet zijns inziens het water-
schap alles in het werk stel-
len om binnen die kerntaken 
zo energiezuinig mogelijk te 
werken. Dus met zonnecollec-
toren, elektrische voertuigen, 
enzovoort, kortom alles op 
duurzame wijze. Dus ook het 
afval gebruiken voor nieuwe 
grondstoff en. “Door vooruit te 
kijken, en op tijd te investeren, 
is het ook goedkoper. Ook een 
typisch VVD- standpunt. Dat 
is beter dan achteraf de schade 
betalen, haalbaar en betaalbaar 
is onze leus.” 
De afgelopen periode nam het 
Waterschap ook een historisch 
besluit. Volgde vroeger auto-
matisch een aanpassing van het 
waterpeil op een bodemdaling, 
nu is dat niet meer het geval. 
“Dat is echt een trendbreuk”, 
stelt Peter Smit “nu gaan we in 
overleg met alle betrokkenen 
en kiezen de juiste actie.”

Verkiezingen
Op woensdag 20 maart kunt 
u, samen met de provinciale 
verkiezingen, stemmen op een 
nieuw waterschapsbestuur. Dat 

bestaat uit 30 leden, van wie 
er zeven al een ‘geborgde’ ze-
tel hebben (natuur, bedrijven 
en agrariërs). Twaalf partijen 
dingen dus mee naar 23 zetels. 
Peter Smit weet dat de VVD 
gewaardeerd werd voor de 
constructieve inbreng, waarbij 
zichtbaarheid naar buiten toe 
een meerwaarde betekende. 
“We zijn veel in gesprek ge-
gaan om het bewustzijn over 
het water te vergroten. En dat 
werkt, dat zie je. De kwaliteit 

van het beheer is gestegen. Dit 
mooie landschap verdient een 
hoge mate van sterk beleid, op 
de toekomst gericht. Dat is en 
blijft  een geweldige uitdaging.” 
Als u niet 100% zeker weet 
of Peter Smit de beste man is, 
kunt u ook de stemwijzer raad-
plegen (www.agv.mijnstem.
nl). Daar worden de diverse 
standpunten met elkaar verge-
leken. Peter Smit himself kunt 
u vrijwel dagelijks volgen op: @
PeterSmitAGV (Twitter). 

VVD ‘er Peter Smit is trots op het Waterschap AGV

Voorlezen in de bieb
Voortaan is er op woens-
dagmiddag voorlezen in de 
bibliotheek. Zowel in Loos-
drecht als in Nederhorst den 
Berg. Op de eerste woensdag-
middag van de maand wordt 
er van 15.00 - 15.30 uur voor-
gelezen. Het voorlezen is voor 
kinderen van 2 - 4 jaar. Kom 
je woensdag 6 maart ook?

Foto archief: schrijfster Moni-
que Hagen las ook voor

BUSSUM- Het jubileumconcert 
ter ere van 40 jaar in concert 
van koordirigent Vladimir Pai-
rel in Spant! a.s. zondagmid-
dag is al uitverkocht. Een korte 
terugblik op 40 jaar leven met 
muziek met deze Moldavische 
Nederlander, dirigent van o.a. ’t 
KOOR! uit Wijdemeren. 

Door: Herman Stuijver

“Je zou zeggen hoe kan dat. Ik 
ben 55 jaar en nu al 40 jaar? Ik 
ben al op mijn 15e begonnen 
met een professionele carrière, 
ik was begeleidend violist van 
een bekende zanger, Filipp Kir-
korov” opent Vladimir Pairel. 
Die daarvoor studeerde aan 
een speciale muziekschool en 
vervolgens het conservatorium 
aandeed. “Mijn hoofdvak was 
viool, maar we kregen ook les 
in dirigeren en componeren, 
naast uiteraard de muziekthe-
orie. Het was een harde leer-
school, alles werd heel serieus 
opgevat. Maar ik heb het als 
jongere nooit vervelend ge-
vonden. Ik wist dat het voor 
mij een grote kans was om een 
mooi beroep uit te oefenen.” 
Naast de klassieke opleiding 
bezocht de jonge Vladimir ook 
in het geniep ‘muziek van de 

vijand’: jazz en pop in obscu-
re cafeetjes. Zijn carrière werd 
echt groot toen hij aansloot bij 
de zeer populaire rockgroep 
Zemlyane als keyboardspe-
ler en arrangeur. “Dat was een 
ongelofelijke periode in mijn 
leven. Wij speelden in de hele 
Sovjet-Unie, soms wel 90 con-
certen per maand. Voor volle 
stadions en concertzalen. We 
moesten ook enorm veel rei-
zen. Ik weet nog dat ik de ene 
dag bij 30+ in Tasjkent speelde 
en een dag later -30 in Irkoetsk. 
Zwaar, maar ook inspirerend.”

Nederland
De omslag in 1991 onder lei-
ding van Gorbatsjov met het 

uiteenvallen van de USSR 
bracht Moldavië in een chaos, 
volgens Vladimir. Een glasnost 
die in het Westen bejubeld 
werd, maar door veel inwoners 
van de Sovjet-Unie onzeker-
heid betekende. “Wij dachten 
dat in Nederland het geld op 
de grond lag. Daar wilde ik wel 
heen. Bovendien was hier een 
uitstekend artistiek klimaat.” 
Hij werd eerste altviolist bij het 
Nederlands Promenade Orkest. 
Daarnaast was hij veelvuldig 
vaste remplaçant in andere or-
kesten waaronder het Residen-
tie Orkest. In die periode speel-
de hij vaak vioolpartijen voor 
diverse artiesten. Na het fail-
lissement van het orkest richtte 

Vladimir zich op een loopbaan 
als koordirigent. “De menselij-
ke stem is eigenlijk het mooiste 
instrument, zo naturel. 

“Wij dachten dat in 
Nederland het geld op de 
grond lag. Daar wilde ik 
wel heen. Bovendien was 
hier een uitstekend artis-
tiek klimaat.”

Daarmee kun je alles creëren.” 
Inmiddels leidt Pairel bijna ze-
ven dagen per week maar liefst 
zeven koren, doordeweeks en 
op zondag repetities en op za-
terdag vaak concerten. “Ik heb 
op de eerste plaats altijd respect 
voor alle zangers, ik hou van 
een lichte, ontspannen sfeer. 
Niet gemakkelijk, maar je kunt 
met elke groep op een verschil-
lende manier je doel bereiken. 
Ik hou van hard werken maar 
met een grapje.” Vladimir on-
derscheidt de ‘zure appels’, dat 
is de grimas die je moet trekken 
om je woorden goed te articu-
leren. En bij de ‘wilde honden’ 
laat je je tanden zien en zing 
je fanatiek en zeker niet met 
‘smeerkaas’ waardoor de klan-
ken vet en modderig overko-
men. 

Uitverkocht jubileumconcert t.g.v. 40 jaar muziek

Geniet van ‘zure appels’ bij Vladimir Pairel
Concert
Zondag doen mee: Th e Amstel 
Gospel Choir, Chosen Gospel 
Choir, Pop4Shore!, refresh-
Sing en ’t KOOR!. Speciale 
gast is Roel van Velzen, een 
ouwe bekende van Vladimir 
Pairel. Die waarschijnlijk zon-
dagavond na 2,5 uur dirigeren 
uitgeput zal neerploff en op 
zijn driezitsbank.
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De Spotjes bij Lammetjesdag op boerderij Galesloot 
NEDERHORST DEN BERG- Op 
zaterdag 9 maart wordt tussen 
10.00 en 12.30 uur de jaarlijk-
se Lammetjesdag bij Boerderij 
Galesloot gehouden. 

Dit jaar voor de eerste keer in 
samenwerking met de Spotjes. 
De kinderen zijn van harte 

welkom onder begeleiding van 
hun ouders, grootouders of 
andere volwassenen. De kin-
deren krijgen bij de ingang een 
stempelkaart  met verschil-
lende activiteiten voor binnen 
en buiten. Rondlopend op de 
boerderij krijgen zij informatie, 
doen spelletjes en gaan knut-
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Moderne lesmethoden

Saamhorigheid

Naast regulier ook voltijds 
hoogbegaafden onderwijs

Kanjertraining

Vertrouwen

Persoonlijke

ontwikkeling

Boeiend onderwijs

“ Verrassend 
 kleurrijk 
 in aanpak”

Open

ELBERT MOOIJLAAN 86  •  KORTENHOEF  •  035-656 04 08  •  REGENBOOGKORTENHOEF.NL

Open Dag  

basisscholen

Woensdag 13 maart 2019  

van 09.00 - 12.00 uur

Maak kennis met Alberdingk Thijm Scholen:

•  Lessen in het Engels  •  ICT in de klas 

•  Muziek, sport en gezonde lifestyle

atscholen.nl

Ankeveen

Nederhorst den Berg

Kortenhoef

NEDERHORST DEN BERG - Op 
donderdag 7 maart komt 
ANWB Streetwise, een span-
nend verkeersprogramma bij 
de Meester Kremerschool in 
Nederhorst den Berg. ANWB 
Streetwise leert alle kinderen 
van de basisschool beter om te 
gaan met het huidige verkeer. 
De Mr. Kremerschool vindt het 
belangrijk die ‘straatwijsheid’ 
mee te geven en biedt de kin-
deren graag ANWB Streetwise 
aan.  

In verschillende praktijklessen 
leren de kinderen over het ge-
bruik van gordels, kinderzitjes, 
remweg en reactiesnelheid. 
ANWB Streetwise bestaat uit 4 

onderdelen: 
In ‘Toet toet’ leren de kinderen 
van groep 1 en 2 in de speelzaal 
verkeersgeluiden herkennen en 
oefenen het veilig oversteken. 
Daarnaast wordt geoefend met 
de autogordel in combinatie 
met het kinderzitje. 
Tijdens ‘Blik en klik’ leren de 
kinderen van groep 3 en 4 in de 
gymzaal over veilig oversteken. 
Het belang van het dragen van 
de gordel en gebruik van een 
kinderzitje in de auto wordt ge-
oefend met een spannende gele 
elektroauto. 
‘Hallo auto’ leert de kinderen 
van groep 5 en 6 over de rem-
weg van een auto en de invloed 
van reactietijd op die remweg. 

Kinderen nemen zelf plaats 
op de bijrijdersstoel van een 
ANWB lesauto en mogen zelf 
remmen. Ook het belang van 
het dragen van een veiligheids-
gordel en een stoelverhoger 
komt in deze les aan bod.
‘Trapvaardig’ tenslotte traint de 
kinderen van groep 7 en 8 op 
het schoolplein in praktische 
fi etsvaardigheid. De leerlin-
gen fi etsen over een uitdagend 
parcours en trainen moeilijke 
manoeuvres. Ook rijden ze met 
een zware rugzak op. Hiermee 
worden de kinderen voorbe-
reid op het zelfstandig fi etsen 
naar de middelbare school.

ANWB Streetwise bij 
Mr. Kremerschool

Scholen

selen, om zo alles te weten te 
komen over het boerenleven. 
Kortom, een prachtige gele-
genheid om de schapen en hun 
leuke lammetjes te komen be-
wonderen en te aaien. De scha-

pen op de boerderij zijn tegen 
Q-koorts ingeënt. Desondanks 
is het voor zwangere vrouwen 
af te raden om een bedrijf in het 
afl amseizoen te bezoeken. Bij 
het hek, aan de ingang, worden 

ouders en kinderen ontvangen, 
daar vragen wij een bijdrage 
van €3 per kind. Voor iedereen 
is er drinken en wat lekkers. Tot 
ziens op de boerderij.
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Varia

NEDERHORST DEN BERG- Op 
een zeer bijzonder moment 
kwam burgemeester Freek Os-
sel namens het naburige Wij-
demeren een Koninklijke on-
derscheiding uitreiken aan de 
president van de Horstermeer: 
Henk Stuyver. Ook voor uw 
verslaggever een emotioneel 
weerzien met z’n 74- jarige 
neef die ernstig ziek is.

Door: Herman Stuijver

Volgens de optimistische Henk 
is hij zeker geen ex-president. 
Bij het uitroepen van de Re-
publiek Horstermeer in 2010 
was hem duidelijk gemaakt 
dat het een functie voor het le-
ven betrof. Hij schetst in grote 
lijnen de onrust bij de provin-
cie Noord-Holland waar de 
oppositie uit de polder de be-
stuurders de stuipen op het lijf 
bezorgde. Het typeert het kers-
verse lid in de Orde van Oranje 
Nassau dat hij niet terugdeinst 
voor een stevige aanpak om 
een doel te bereiken en inder-
daad nooit opgeeft . Mede door 
Henks vasthoudendheid is de 
Horstermeer verlost van de 

plasdras. Hij noemt dat lef to-
nen tegen een hogere overheid, 

Hechte band
Met 15 jaar keihard studeren 
op de avondschool werkte de 
geboren Ankevener zich op 
tot AA- accountant met een 
eigen kantoor. “Ik ben zo trots 
op mijn kinderen Esther en 
Patrick dat zij het bedrijf als 
Klaver-Stuyver hebben voort-
gezet”, vertelt Henk. De hele 
familie schaart zich rond het 
ziekbed. Zijn vrouw Betsy met 
wie Henk inmiddels 42 jaar is 
getrouwd, die dag en nacht pre-
sent is om manlief te verzorgen. 
En verder de dochters Isabel, 
Esther met partner Martijn, en 
zoon Patrick met zijn vrouw 
Linda. Plus de vijf kleindoch-
ters en één kleinzoon. “Weet 
je, een goede accountant doet 
meer dan alleen maar optellen 
en aft rekken, die probeert ook 
de mens achter de cijfers te 
zien. Dat is altijd mijn streven 
geweest. Ik was ook in staat om 
fi nanciële gegevens met elkaar 
te combineren waardoor de sa-
menhang voor mij inzichtelijk 
werd.” 

Maatschappelijk
Burgemeester Freek Ossel heeft  
een lijst met zes maatschappe-
lijke activiteiten van Stuyver, 
die zelf echter wel 10 diensten 
voor de samenleving kan ople-
pelen. Vaak als penningmees-
ter. Hij was o.a. betrokken bij 
de biljarters van ’t Centrum 
in Ankeveen, de parochiebe-
sturen van de St. Antonius en 
OLV Hemelvaart, de Vrienden 
van Antonius, de Katholieke 
Ouderenbond en het plaatse-
lijke CDA. Daarnaast was hij 
medeoprichter van ASV’65 
(voetbal) en carnavalsclub de 
Schuimlikkers. In 1992 was hij 
zelfs Prins Henk-I. 

“Sociale betrokkenheid en 
opkomen voor de onder-
kant van de samenleving 
heb ik steeds in het vaan-
del gehouden.”

Henk vertelt met plezier de ver-
halen rond de talloze Kerken-
veilingen in de kas van Steen-
voorden. “Je moet niet alleen 
maar graaien, je hebt ook een 
maatschappelijke functie. Dat 

Henk Stuyver nu ook lid van de Oranjefamilie

’s-GRAVELAND- Live klassieke 
muziek in cultuurhistorische 
gebouwen, gecombineerd 
met een rondleiding door de 
boswachter. Dat is wat Natuur-
monumenten en het Nationaal 
Muziekinstrumentenfonds 
aanbieden tijdens het NMF ka-
mermuziekfestival bij Natuur-
monumenten. Op Schaep en 
Burgh geeft Claudine Carmen 
Rosa een pianoconcert. 

De kaartverkoop voor de twee-
de editie van het festival gaat 
nu van start. Op 5, 6 en 7 april 
vinden op 23 locaties door heel 
Nederland ruim 70 concerten 
plaats. Zittend op een hooi-
baal in een schaapskooi, op een 
bankje in een munitiekelder 
of op antieke stoelen in een 
luxueuze kasteelzaal luisteren 
bezoekers naar oeroude én ul-
tranieuwe instrumenten. Con-
certen worden uitgevoerd door 
piepjonge en zeer ervaren mu-
sici van het Nationaal Muziek-
instrumenten Fonds en gecom-
bineerd met een rondleiding 

door het gebied of het gebouw. 
Verwacht wordt dat de concer-
ten snel zijn uitverkocht, omdat 
de meeste locaties plek bieden 
aan slechts enkele tientallen 
mensen. De organisatoren ra-
den geïnteresseerden dan ook 
aan snel kaarten te bestellen.

Romantiek in Schaep en Burgh
Na een wandeling met de bos-
wachter door de tuin rond 
het landhuis Schaep en Burgh 
kun je bijvoorbeeld luisteren 
naar concertpianiste Claudine 
Carmen Roma. Ze speelt twee 
van Schumanns meest fanta-
sievolle pianostukken: Papil-
lons en Carnaval. Claudine 
Carmen Roma neemt je mee 
in een romantische sfeer van 
verkleedpartijen, feest en dans. 
Alsof je op een feest van de be-
woners van Schaep en Burgh 
terecht bent gekomen die zich 
vermaken tijdens de lange zo-
meravonden.  Reserveer snel 
je kaarten online: https://www.
natuurmonumenten.nl/kamer-
muziekfestival 

Wegdromen naar ver-
vlogen Buitenplaatsen     

KORTENHOEF- Op donderdag 
14 maart ontvangt Kunst aan 
de Dijk Kortenhoef de bijzon-
dere Nederlands-Japanse pia-
niste, performer en beeldend 
kunstenaar: Tomoko Mukaiya-
ma. Zij geeft die avond in Het 
Oude Kerkje op een vleugel 
een uitvoering van het wereld-
beroemde stuk Canto Ostinato 
van de Nederlandse componist 
Simeon ten Holt (1923-2012). 

Tomoko Mukaiyama werd 
opgeleid aan conservatoria in 
Tokyo, Indiana (VS) en Am-
sterdam, en won kort na haar 
debuut als concertpianiste 
in 1990 de prestigieuze Gau-
deamus Prijs. Als muzikant 
wordt Tomoko geprezen om 
haar levendige interpretaties 
van composities, variërend van 
barok tot hedendaagse muziek. 
Tomoko’s unieke benadering 
van de piano inspireerde vele 
componisten, waaronder Louis 
Andriessen, nieuw werk voor 
haar te schrijven. Als multidis-
ciplinair kunstenares creëert 
Tomoko performing arts pro-
jecten en installaties die klas-
sieke muziek samenbrengen 
met andere kunstvormen als 
moderne dans, mode, fotogra-

fi e en beeldende kunst. In haar 
kunstenaarschap is Tomoko ie-
mand die buiten zichzelf treedt. 
Ze verschuilt zich niet in de 
klassieke muziekwereld waarin 
ze is opgegroeid, maar betreedt 
voortdurend een ander terrein, 
gedreven om de grenzen van de 
klassieke muziekwereld te ver-
leggen.

Canto Ostinato
De in Bergen (NH) geboren 
componist Simenon ten Holt 
voltooide in 1976 zijn Can-
to Ostinato voor vier piano’s. 
Deze compositie raakte bij 
zijn wereldpremière meteen 
een snaar. Nog altijd klinkt het 
stuk elke dag ergens ter wereld, 
in alle mogelijke bezettingen. 
Een vergelijking met de Ame-
rikaanse minimalisten dringt 
zich op. Niet alleen vanwege de 
eindeloos herhaalde motieven, 
maar ook vanwege de tonale te-
neur van de harmonieën en de 
bezwerend-meditatieve sfeer. 
Ten Holt ontwikkelde naar ei-
gen zeggen een ‘tonaliteit na 
de dood van de tonaliteit’. De 
akkoorden komen op zichzelf 
te staan en de luisteraar wordt 
meegezogen in een tranceach-
tige sfeer.  

Voor Tomoko’s creativiteit is 
Canto Ostinato bij uitstek een 
werk wat ze blijft  uitvoeren, 
steeds weer op andere wijze. De 
herhaling (ostinato) en het mu-
zikale motief (canto) worden 
door de musicus pas tijdens de 
uitvoering beslist en dat maakt 
ieder optreden uniek en span-
nend.

Kaartverkoop
Entree: € 21. Donateurs van 
Kunst aan de Dijk Kortenhoef: 
€ 17. Het Oude Kerkje is open 
vanaf 19:30 uur. Er is vrije zit-
plaatskeuze. Een drankje is bij 
de prijs inbegrepen. 
Kaarten bestellen via 
www.kunstaandedijk.nl  

Tomoko Mukaiyama 
speelt Canto Ostinato

leerde ik al van mijn grootva-
der Torsing die wethouder was 
in Ankeveen. Dat heb ik mezelf 
ook altijd voorgehouden. Soci-
ale betrokkenheid en opkomen 
voor de onderkant van de sa-
menleving heb ik steeds in het 
vaandel gehouden.” Wie Henk 
Stuyver een beetje kent, weet 
dat hij zich enorm vast kan 
bijten in een onderwerp. Ook 
nu windt hij zich nog op over 
het kabinet-Rutte dat met ver-
draaide getallen de 2 miljoen 
armen in Nederland een ver-
keerd inkomensplaatje toonde. 
En als Henk eenmaal op zijn 
praatstoel zit, in dit geval in zijn 
praatbed ligt, dan is hij bijna 
niet af te remmen. 

Taart 
Dan komen de kleinkinderen 
binnen met een speciale taart 

met het lintje erop afgebeeld. 
Henk zucht: “Dat wil ik nog 
graag meemaken dat mijn 
kleinkinderen volwassen wor-
den. Ik ben zo blij met mijn 
vrouw, kinderen en kleinkin-
deren dat ze altijd mijn gekkig-
heid hebben geaccepteerd. Zo 
vaak was ik op pad, maar dat 
hebben ze allemaal gepikt. Wat 
dat betreft  ben ik een gelukkig 
mens.” Bij zijn afscheid memo-
reert burgemeester Ossel dat 
deze onderscheidingsceremo-
nie hem altijd bij zal blijven.  

Tot slot komt weer die typische 
Stuyver-koppigheid naar bo-
ven: “Oh ja, ik weet het zeker, 
beste neef, maar Stuyver schrijf 
je met een -y-. Dat je dan maar 
weet.”



Woensdag  maart 10 Weekblad Wijdemeren

Internationale 
Vrouwendag
Op vrijdag 8 maart is het In-
ternationale Vrouwendag. 
Op deze avond organiseert 
GroenLinks Hilversum/ Wij-
demeren een netwerkevene-
ment dat volledig in het teken 
zal staan van emancipatie in 
de politiek: op dit punt valt 
immers nog veel winst te be-
halen.
Burgerzaal van het Raadhuis 
Hilversum (Dudokpark 1).                                                                                                                                   
Inloop vanaf 19.30 uur, aan-
vang programma om 20.00 
uur. Om 21.30 uur toasten we 
op 100 jaar vrouwenkiesrecht, 
om 22.00 uur is de avond af-
gelopen.

Informatiebijeenkomst 
immunotherapie
Op woensdag 13 maart orga-
niseert Viore een informatie-
bijeenkomst over immuno-
therapie. Viore is een centrum 
voor iedereen die leeft  met 
kanker. Oncoloog dr. Jacque-
line Stouthard van het Antoni 
van Leeuwenhoek-ziekenhuis 
verzorgt op deze avond een 
presentatie over immunothe-
rapie.
De avond begint om 19:30 
uur. Deelname is gratis. U 
kunt zich aanmelden via  
vrijwilligers@viore.org. Bel-
len kan ook: 035 6853532. 
Oostereind 115, 1212 VH Hil-
versum; info@viore.org.

Klaudie Bartelink, 
verhalenverteller 
onderwaterwereld
Klaudie neemt u mee in de 
onderwaterwereld en vertelt 
over de unieke en bijzondere 
waarde van de oceanen. De 
Gooise Onderwatersport Ver-
eniging organiseert op don-
derdagavond 7 maart tussen 
19.30 en 21.30 uur een lezing 
met Nederlands bekendste 
onderwater videograve. U 
bent van harte welkom in de 
bibliotheek Hilversum. Ech-
ter schrijf je snel in want vol 
= vol!
Aanmelden: www.facebooik.
com/GOVBussum

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

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

Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Cultuur

NEDERHORST DEN BERG- Vanaf 
1 maart is Berger John Voogd 
weer thuis op het nest, althans 
zo voelt het. John is de nieuwe 
commercieel medewerker bij 
Dunnebier Print & Marketing, 
o.a. uitgever van het Weekblad 
Wijdemeren en de NieuwsSter.

“Ooit, in 1976, liep ik hier sta-
ge”, vertelt de 56-jarige inwoner 
van Nederhorst den Berg. “Ik 
heb net nog met Ed Dunne-
bier gesproken over die tijden 
van vroeger.” John is altijd in de 
grafi sche sector blijven werken. 
Maar liefst 21 jaar was hij actief 
voor Veronica Litho, waar hij 
onder andere verantwoordelijk 
was voor het bekende Veronica 

omroepblad. Na de teloorgang 
van die omroep had hij een 
leuke baan bij een Amsterdam-
se fotostudio. “Dat was prima, 
hoor. Alleen die afstand tussen 
wonen en werken werd steeds 
lastiger. Bovendien ben ik een 
jongen van het dorp, dus toen 
deze vacature er kwam, was ik 
al snel enthousiast.”
John gaat zich in de eerste plaats 
richten op de advertentiever-
koop, toch de fi nanciële drager 
van de best gelezen bladen in 
Wijdemeren. Het is daarnaast 
een voordeel dat hij de ins en 
outs van de vormgeving, de fo-
tografi e en het drukken kent. 
“Lokaal nieuws is zo belang-
rijk. Ik volg het altijd. Ook als 

John Voogd weer thuis bij Dunnebier

vrijwilliger bij de IJsclub en de 
BRC weet ik van het belang van 
het Weekblad.”
Op z’n eerste vrijdag ligt er al 
een overzicht van alle adver-
teerders op zijn bureau. “Ik 
voelde me meteen thuis, ik krijg 
alle vrijheid om zelf invulling te 

geven aan deze job”, vervolgt 
de vader van twee dochters en 
aanstaande opa. “Ik heb al een 
concreet plan om lezers en ad-
verteerders dichter bij elkaar te 
brengen, maar dat verklap ik 
nog niet.” 

In maart starten in de vestiging 
Loosdrecht de cursus Digister-
ker. Leer in 4 lessen alles over 
aanvragen en gebruik van Di-
giD en meer. 

Steeds meer diensten van de 
overheid worden uitsluitend 
digitaal aangeboden. Dat is niet 
voor iedereen even gemakke-
lijk. Met de cursus Digisterker 
helpt de bibliotheek je op weg.
Wat leer je zoal in de cursus 
Digisterker? -een DigiD aan-
vragen en gebruiken, -op een 
veilige manier gebruik maken 
van internet, -gebruik maken 

van de digitale diensten van de 
gemeente waar je woont, zoals: 
- aanvragen of vernieuwen van 
identiteitskaart of rijbewijs, - 
een verhuizing doorgeven,
-aanvragen huur- of zorgtoe-
slag, -informatie opzoeken over 
pensioen en AOW, -toegang 
krijgen tot de websites van het 
UWV, de Belastingdienst of het 
ziekenhuis.

De cursus Digisterker is be-
doeld voor mensen die al aardig 
vertrouwd zijn met internet.
Voor wie nog wel wat hulp bij 
internet kan gebruiken biedt 
de bibliotheek basiscursussen 
Klik & Tik aan. Bibliotheekme-
dewerkers informeren je graag 
over deze cursussen.
Kijk op www.bibliotheekgooi-
enmeer.nl of loop even binnen: 
Tjalk 41; Loosdrecht; 035- 582- 
5488. 

Bibliotheek start met 
cursus Digisterker
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ANKEVEEN - Op zaterdag 9 
maart kunt u weer genieten 
van nieuw talent; jonge men-
sen die zullen proberen een 
plek te veroveren op de podia 
van de Nederlandse schouw-
burgen en theaters.

De deelname van drie halve 
fi nalisten, die strijden om de 
Sonneveldprijs tijdens het Am-
sterdams Kleinkunst Festival, is 
inmiddels een zeer gewaardeerd 
onderdeel van de programme-
ring van Th eater De Dillewijn. 
Alle voorgaande edities was ook 
de uiteindelijke winnaar al in 
De Dillewijn te zien. Wat gaat 
het dit jaar worden? Maak op 
9 maart kennis met Lisa Oster-

mann, Rikkert van Huisstede en 
Rosa Da Silva!

Lisa Ostermann met Meedoen
In ‘Meedoen’ beschouwt Lisa 
manieren waarop mensen met 
elkaar mee proberen te doen. 
Die werken niet altijd, maar 
succes bestaat uit het aaneenrij-
gen van mislukkingen zonder 
het enthousiasme te verliezen. 
Je moet erin geloven, anders 
wordt het niks.

Rikkert van Huisstede met 
Zou jij het zijn
‘Zou jij het zijn’ is een thea-
terprogramma waarin liedjes, 
gedichten en teksten elkaar in-
tuïtief afwisselen, alsof alles ter 

plekke ontstaat. Rikkert leeft  
zijn leven als een kunstwerk en 
vertelt daarover op het toneel. 
Over de overeenkomsten tus-
sen mannen en vrouwen, over 
verliefd worden op meer men-
sen, over verbinding maken 
door dicht bij jezelf te blijven. 
Rikkert is verliefd op zijn pu-

bliek en blijft  zingen tot hij hun 
harten verovert.

Rosa da Silva met 
Daar moet je heen
Rosa’s voorstelling ‘Daar moet 
je heen’ bestaat uit scènes die 
worden afgewisseld met zang 
en muziek, waarbij zij wordt 

begeleid door multi-instru-
mentalist Remko Wind. De 
fado over Klazienaveen is het 
startpunt van haar zoektocht 
naar wie ze zelf is, waarbij de 
eeuwige strijd tussen stad en 
provincie akelig herkenbaar is.
 Aanvang 20.15 uur. Kaarten à 
€ 13,50 via www.dedillewijn/nl

Aanstormend Kleinkunst-talent in De Dillewijn

NIEUW-LOOSDRECHT – Aan het 
slotconcert van het tiende sei-
zoen van de afwisselende reeks 
COM-missieconcerten zullen 
op vrijdagavond 29 maart a.s. 
om 20.00 uur organist Harm 
Hoeve, trompettisten Arjan en 
Edith Post alsook pianist Johan 
Bredewout hun medewerking 
verlenen. Deze jubileumavond 
in de historische Sijpekerk aan 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk 
171 te Nieuw-Loosdrecht kent 
als altijd een afwisselend en 
inspirerend programma, dit-
maal rond Passie en Pasen, met 
tevens ruimte voor samenzang.

Harm Hoeve genoot zijn oplei-
ding aan het conservatorium. 
Hij bekwaamde zich in kerkelijk 
orgelspel, koordirectie en piano. 
Harm is (inter)nationaal actief 
als concertorganist en tevens di-
rigent van verschillende koren.
Arjan en Edith Post volgden hun 
trompetstudie aan het conser-
vatorium. Beiden hebben veel 
geremplaceerd in de beroeps-
symfonieorkesten in Nederland 
en de musicalorkesten van Joop 
van den Ende. Samen vormen zij 
een trompetduo dat veel concer-
ten geeft  met bekende organisten 
en pianisten alsook bekende ko-

ren. Het repertoire dat zij spelen 
is breed en varieert van barok-
concerten, geestelijke muziek tot 
musical en fi lmmuziek. 
Ook Johan Bredewout volgde 
een opleiding aan het conser-
vatorium: in 1984 rondde hij 
zijn studie orgel af met een on-
derscheiding voor artistieke ei-
genschappen. Hij wordt veel ge-
vraagd als solist en begeleider en 
verleent medewerking aan con-
certen en CD-opnames. Daar-
naast is hij organist en dirigent 
van diverse koren. Vele compo-
sities en arrangementen zijn van 
zijn hand.

De COM-missie, Cantus, Orga-
num et Musica (Zang, Orgel en 
Muziek) mét een Missie, biedt u 
als altijd een kopje koffi  e of thee 
aan in de pauze. De aanvang is 
20.00 uur en de kerk is open van-
af 19.30 uur. De toegang is zoals 
altijd vrij.

ANKEVEEN- Theater De Dille-
wijn schudde afgelopen zater-
dagavond op z’n grondvesten. 
Een stampvolle zaal genoot 
met volle teugen van Infl oyd, 
een rockgroep die sinds 2013 
door Nederland toert met 
shows gebaseerd op de legen-
darische Britse band Pink Floyd 
(1964- 1995). 

Door: Herman Stuijver

Een overweldigende ervaring 
om een band die op 2 novem-
ber nog in de muziektempel 
AFAS Live voor 6000 man 
speelde nu in het intieme kerk-
je te horen. Er werd een extra 
generator neergezet, het podi-
um werd fors uitgebreid en de 
zaal was gevuld met high tech 
geluids- en lichtapparatuur. 
Klaar voor een onvergetelijk 
optreden. Leadzanger Marco 
Bouwmans zei dat de vijfmans-
formatie nog nooit eerder zo 
kleinschalig had gespeeld en 
ook backstage waren ze fantas-

tisch ontvangen. Na een lang 
intro bij het nummer Breathe 
kwamen de gitaristen op gang. 
Bouwmans was al vanaf z’n 10e 
gefascineerd door de gitaren op 
de lp Animals. Nou, hij kan er 
wat van. Dat geldt in overtref-
fende trap voor Armand Ga-
beler, die op sublieme wijze de 
ene solo na de andere speelde. 
Zijn tokkelen op de steelgitaar 
was supergevoelig, maar het 
geluid dat hij met een zgn. talk-
box produceerde, deed je haren 
recht overeind staan. Met een 
soort vervormer via een slan-
getje op de microfoon kun je 
een menselijke stem een andere 
dimensie geven. Armand raak-
te daarmee je ziel. In het mu-
zikale geweld vormt het werk 
van keyboardspeler Gijs van 
de Bent de spil. Achter een in-
drukwekkende Moog synthe-
sizer weet hij met subtiel spel 
talloze geluidseff ecten op te 
wekken. Zelfs een saxofoonso-
lo. Muziek die past bij de mys-
terieuze en psychedelische sfeer 

van Pink Floyd. Bij Dogs, Pigs 
en Sheep, gebaseerd op de me-
tafoor van Animal Farm die de 
menselijke maatschappij bekri-
tiseert, kun je niet zonder die 
geluiden. Pink Floyd- lid Roger 
Waters wilde naast experimen-
teren met klanken ook duide-
lijk fi losofi sche teksten naar 
buiten brengen. Die sfeer weet 
Infl oyd uitstekend te treff en. 
“Magie”, zei Marco Bouwmans 
toen de zaal doodstil bleef bij 
een ingetogen scene. Even 
daarna zong diezelfde zaal uit-
bundig mee met ‘Shine On’. Het 
grote publiek kent Pink Floyd 
van ‘Another brick in the Wall’, 
dat was niet te horen in Anke-
veen. De band speelde nu een 
staartje van de Final Cut- tour. 
Veel symfonische rock, afge-
wisseld met onnavolgbare ste-
vige gitaarsolo’s en gevarieerde 
bijdragen van de toetsenist. Er 
waren prachtige momenten zo-
als het staand meezingen van 
Wish You Were Here, maar ook 
fraai verstild spel op de akoes-

tische gitaar. Oordopjes waren 
beslist niet nodig, de muziek 
was stevig, maar zeker geen brij 
van doff e klanken. Integendeel. 
Uiteraard moet de ritmesectie, 
bestaande uit basgitarist Erik 
Jan de Jong en drummer Lasse 
Groeneveld, niet onderschat 
worden. Een band gedijt niet 
zonder die basis. Dat geldt ook 
voor de twee achtergrondzan-
geressen die vrijwel onzicht-
baar, met het eindeloos herha-
len van dezelfde danspasjes, er 
wel degelijk bij horen. Katinka 

van der Harst was zelfs aan het 
eind van de avond de ster van 
de show. Haar hoge klanken bij 
Great Gig in the Sky klonken 
bijna hemels, in een perfec-
te combinatie met de musici. 
Een geweldige ervaring rijker 
namen Infl oyd en de Dillewijn 
afscheid van elkaar. 

Infl oyd laat Dillewijn op z’n grondvesten schudden

Foto: met dank aan 
Lady M. Artistique

Zomaar uit ons leven....
Hij mocht maar 48 jaar worden.
Rust zacht
René van Houten 

14 jaar raadslid van 
CV De Schuimlikkers

‘Gezegend’ COM-missieconcert 
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ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

Matchmaker gezocht!

Automaatje een succes
WIJDEMEREN- Nog geen jaar 
na de offi  ciële start lijkt het Au-
tomaatje een succes. In januari 
van dit jaar waren er al 72 rit-
ten, in 2018 in totaal 252. 

Door: Herman Stuijver

Wethouder Rosalie van Rijn 
bezocht alle Nieuwjaarsrecep-
ties van de ouderenbonden en 
daar bleek iedereen blij met dit 
initiatief. De wethouder ook, 
dus zal ze de ondersteuning 
van vier uur per week ophogen 
naar 10 uur. In geld betekent 
het dat het budget stijgt van 
13.000 naar 20.000 euro jaar-
lijks. Er zijn inmiddels al 21 
vrijwilligers die de klanten van 
A naar B willen rijden. Meer 
chauff eurs zijn altijd welkom. 
Het voordeel ten opzichte van 
de WMO- taxi is dat je niet 

verplicht met anderen een lan-
gere route hoeft  te volgen. Bo-
vendien hoef je geen medische 
of sociale indicatie te hebben. 
Wel is er enige zorg over een of 
meer personen die telefonisch 
aanvrager en chauff eur met el-
kaar in contact brengt. Op dit 
ogenblik wordt druk gezocht 
naar een ‘matchmaker’. 

Hoe werkt het?
Hebt u vervoer nodig? Dan belt 
u twee dagen van tevoren: 06-
302 38 257. Op maandag t/m 
vrijdag tussen 9.00 en 12.00 
uur. De matchmaker zoekt een 
vrijwilliger uit de poule van 
chauff eurs. Zij heeft  inmiddels 
uitgerekend wat de afstand is 
en dus ook de reistijd en de 
kosten. Dan belt ze klant op en 
vertelt wat de kosten ongeveer 
zijn. De vergoeding bedraagt 

€ 0,30 per km., gerekend van-
af het huis van de vrijwilliger. 
U moet eventuele parkeerkos-
ten ook betalen. Dan komt de 
chauff eur op het afgesproken 
tijdstip langs en gaat u samen 
op stap. Bij korte ritten zal hij/ 
zij vaak bij u blijven. Zit er veel 
tijd tussen heen- en terugrit? 
Dan maakt u een afspraak 
wanneer hij weer klaar staat. U 
betaalt het bedrag direct na de 
rit aan de vrijwillige chauff eur. 
AutoMaatje wordt onder-
steund door de Zonnebloem, 
Rotary Wijdemeren, Versa 
Welzijn, ANWB en de gemeen-
te Wijdemeren.  Meer weten? 
Mail: automaatjewijdemeren@
versawelzijn.nl of kijk op: www.
wijdemeren.nl/deappelboom.

Na een leven vol liefde en zorg, waarvan de laatste jaren 
zeer moeilijk voor haar zijn geweest, is vredig ingeslapen 

mijn lieve vrouw, mijn moeder, schoonmoeder en onze omi

Anna Hendrika 
de Bruin – van de Gender

* Weesp,                                          † Nederhorst den Berg, 
16 augustus 1933                             2 maart 2019

 Dick de Bruin

 Lida en Martin
 Sandy
 Charlotte
 Dick en Marre

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Myosotis
T.a.v. Dhr. D. de Bruin
Utrechtseweg 110-B
1381 GT  Weesp

Mijn vrouw is opgebaard op haar kamer van 
verpleeghuis Amaris Horstwaarde,
De Kooi 4 te Nederhorst den Berg, 

alwaar geen bezoek.

De crematie zal plaatsvinden op donderdag 7 maart 
om 14.00 uur in de aula van crematorium Laren, 

Weg over Anna’s Hoeve 1, 1251 SW te Laren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.

FAMILIEBERICHTEN
Column van 
de burgemeester

Burgemeester Freek Ossel>

Het ziet er zo gewoon uit 

en toch is het bijzonder: het 

aanbod van meer dan 100 cur-

sussen georganiseerd  door 

de vrijwilligers van Stichting 

Kursusprojekt Loosdrecht. 

Ik ben één van de gelukkigen 

die een plaats weet te  be-

machtigen voor de lezing 

‘ontstaan van de Oostelijke en 

Westelijke Vechtplassen’. In 

het 3-Luik is vrijwel elke stoel 

bezet.

9000 jaar geschiedenis

Professor Luc Mur loodst ons 

in sneltreinvaart door 9000 jaar 

geschiedenis van de Vechtplas-

sen. Vooral de veenvorming 

is interessant. Nooit geweten 

dat er zoveel verschillende 

benamingen zijn. Binnen een 

minuut of tien noteer ik tril-

veen, verslagen veen, koepel-

veen en veenmos. En dan zijn 

we nog maar net begonnen. 

De professor vertelt dat de 

verkaveling in de 11e eeuw een 

hoge vlucht neemt. Landeige-

naren verkopen de grond aan 

zogeheten ‘lokatores’ die het 

gebruik voor een vast bedrag 

doorgeven aan zogenoemde 

horigen. Deze boeren zonder 

bezittingen konden zich met 

de turfopbrengst vrijkopen. Een 

deel van deze nieuwe vrije bur-

gers verkast naar Amsterdam 

waar veel behoefte was aan 

goede werkkrachten.  Emanci-

patie avant la lettre. Interessant 

hoe wij toen al in de 11e eeuw 

Amsterdam uit de brand hiel-

pen.  Daar zouden ze best wat 

meer dankbaar voor mogen 

zijn. Kortom, een boeiende 

lezing! Volgend jaar doe ik 

zeker weer mee met een ander 

onderwerp.  Ook ik ben nooit 

te oud om te leren. 

Waterkippen

Ik heb diverse reacties ge-

kregen op mijn oproep in 

de vorige column om meer 

te weten te komen over de 

bijnamen van inwoners. Ten 

eerste ben ik op de vingers 

getikt. ‘Theebuiken’ is een 

benaming voor de inwoners 

van Oud-Loosdrecht en niet 

geheel Loosdrecht. De bijnaam 

van Nieuw-Loosdrechters is 

nog in nevelen gehuld. De 

‘Bergers’ uit Nederhorst den 

Berg en de ‘Kraaien’ uit Korten-

hoef werden herkend. Er zijn 

twee bijnamen bijgekomen: 

Ankeveners heten ‘Water-

kippen’. Het waarom hiervan 

weten we (nog) niet. Dat heeft 

Ankevener Henk Beemsterboer 

er niet van weerhouden om 

de term ‘Waterkippen’ mee te 

nemen in een door hemzelf 

gecomponeerd lofl ied op zijn 

mooie dorp. Ook de ’s-Grave-

landers hebben een bijnaam 

die we helaas niet in dit nette 

weekblad kunnen publiceren. 

Ik houd het prozaïsch maar op 

‘Stoepzitters’.  Kom op inwo-

ners van Breukeleveen, Muye-

veld en Nieuw-Loosdrecht! 

Jullie krijgen nog één kans. 

Freek Ossel,

Burgemeester Wijdemeren

Emancipatie en de Vechtplassen 
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KORTENHOEF- ‘Het verhaal ach-
ter de pijn. Openhartige verha-
len van mensen met onbegre-
pen lichamelijke klachten’. De 
schrijversschijnwerper staat 
vandaag op Petulia van Tigge-
len, initiatiefneemster, schrijf-
ster en medesamensteller van 
deze bundel, die gratis is af te 
halen bij YOGA IN DE TUIN, Em-
maweg 86, Kortenhoef (eerst 
even bellen: 06 33788976). 
Maar ook in te zien via de web-
site van Michael Hulst, mental 
coach: www.michaelhulst.nl 

Door: Karin van Hoorn

In de bundel vertellen vijft ien 
mensen over hun jarenlange 
worsteling met fysieke klach-
ten, zoals migraine, rugpijn, 
buikpijn, klachten waarvoor 
geen lichamelijke oorzaak ge-
vonden kon worden. De arts 
(en voormalig neuroloog) Mar-
ten Klaver is gespecialiseerd in 
Somatisch Onvoldoende ver-
klaarde Lichamelijke Klachten: 
SOLK.  Petulia van Tiggelen 
werkte intensief met hem sa-
men. Zij streven naar een ho-
listische benadering van deze 

klachten en zo ontstond deze 
bundel. Naast de fi losofi e van 
Marten Klaver is in het boek 
ook een Manifest opgenomen 
van Emovere. Emovere is de or-
ganisatie die mede is opgericht 
door ex-SOLK patiënten en an-
dere gelijkgestemden.  
Behalve hun eigen, vaak aan-
grijpend verhaal over hun 
onbegrepen klachten en de 
eindeloze reis langs verschil-
lende specialisten, hebben de 
ex-SOLKpatiënten ook een 
boodschap aan de gezond-
heidszorg, bijvoorbeeld: “Het 
is essentieel voor een patiënt 
om erkenning voor zijn klacht 
te krijgen.” Immers, zon-
der uitzondering voelden de 
ex-patiënten zich niet serieus 
genomen door de reguliere 
medische wetenschap. Dankzij 
inzicht in een psychologische 
oorzaak van de klachten, is hun 
fysieke klacht weggenomen. 
Het is het gevoelsmatig weten 
dat lichaam en geest één zijn. 
Van dat inzicht zou de medi-
sche wetenschap zich meer be-
wust moeten zijn.  
Al met al is het een bundel ge-
worden met herkenbare, emo-

tionele verhalen, die allemaal 
een happy end hebben. Niet dat 
de klachten nooit meer terug-
keren, maar de eerste sympto-
men zullen sneller herkenbaar 
zijn en beter hanteerbaar, waar-
door het herstel steeds voor-
spoediger kan verlopen.
Niet onvermeld mogen blijven 
de vormgeefster van de bundel, 
Anouk Pruim, en de kunste-
naar van de ets op de omslag, 
getiteld ‘Sprong’ : Sanna Leu-
pen. 

SOLK, een bundel verhalen 
uit de praktijk, samengesteld 
door Petulia van Tiggelen en 
Hendrik-Jan Hop, onder de 
bezielende leiding van de arts 
Marten Klaver, voormalig 
neuroloog .

SOLK, Ik zie wat ik niet zag

ANKEVEEN- De energie die we 
tot nu gebruiken is regelbaar, 
in de pieken wat meer en in de 
daluren wat minder. De nieuwe 
energiebronnen zon en wind 
zijn zo niet te regelen. Dus zijn 
we nog steeds afhankelijk van 
de oude energie.

Door: Cor Osendarp

Maar er is nu een ontwikkeling 
gaande dat we wind en zonne- 
energie in een soort batterij 
kunnen opslaan. Als er minder 
afname plaatsvindt, kan deze 
accu er dan waterstof van ma-
ken En kan het ook terug leve-
ren als stroom. Dus heb je de 
beschikking over twee produc-
ten: waterstof of stroom.
Het vervoer van stroom door 
kabels op langere afstand is 
duur en heeft  verlies. Water-
stof vervoeren door buizen is 
veel goedkoper en heeft  geen 
verlies, maar kan ook vervoerd 
worden per trein, boot  of per 
auto.
De ontwikkeling van waterstof 
naar de huizen is in volle gang. 
De stad Leeds in Engeland  gaat 
deel voor deel over op water-
stof. Daar staan windmolens in 
het water voor stroom die naar 
een eiland gaat waar er water-

stof van gemaakt wordt. Deze 
waterstof gaat in buizen naar 
de stad en wordt dan met een 
kleine aanpassing aangesloten. 
Ook in Nederland zijn meer-
dere projecten. In Hoogeveen 
worden 80 woningen op water-
stof aangesloten. Dit kan moge-
lijk zijn door eigen waterstof te 
maken  of dat het tijdelijk toe-
geleverd wordt Zo zijn er nog 
wel meer plaatsen.
Belgische wetenschappers in 
Leuven ontwikkelen zonnepa-
nelen om waterstof te maken 
.De zonnepanelen nemen het 
vocht uit de lucht op en dan 
wordt er meteen waterstof van 
gemaakt die in een buff er vat 
wordt opgeslagen Dus nog-
maals, dan hebben we  weer 
waterstof waar we  ook weer 
stroom van kunnen maken. 
Bij een paneel wordt 15% van 
zonlicht omgezet in waterstof. 
Met een gemiddelde van 250 l 
per dag. Met twintig waterstof-
panelen kan een gezin een jaar 
van stroom en warmte worden 
voorzien Wie een auto heeft  
die op waterstof rijdt, heeft  nog 
eens twintig panelen nodig. De 
eerste panelen komen bij wijze 
van proef op een huis in het 
plaatsje Oud-Heverlee te lig-
gen.    

Hoever staat het nu 
met waterstof?

BREUKELEVEEN, In het voorjaar 
bloeien vele bollen zoals de 
narcis, sneeuwklokjes, krokus.

Maar ook de Helleborus, Epi-
medium en Pulmonaria. Voor 
de vroege tuinliefh ebbers is er 
in dit jaargetijde extra veel te 
zien. Openingstijden: vrijdag 8 
en zaterdag 9 maart van 10.00 
tot 17.00 uur. De toegang is 
gratis. Koffi  e en thee met cake 
staat voor u klaar (tegen kleine 
vergoeding) U bent van harte 
welkom in de prachtige tuinen 
van de Murrenhof, Herenweg 
20, Breukeleveen.

Open tuindagen de Murrenhof

Zaterdag 9 maart, van 14.00 – 
16.00 uur. Yoga in de tuin. Em-
maweg 86, Kortenhoef. Bewust 
creëren. Een aanloop naar het 
Bewust Creëren Traject. 

In die twee uur op zaterdagmid-
dag laten Michael Hulst en Pe-
tulia van Tiggelen je zien en er-
varen  hoe zij je kunnen helpen 
bij het ontdekken van je eigen, 
unieke talent. Immers, als je dat 
kent, kun je je eigen wereld cre-
eren, en dat betekent weer dat 
je zelf invloed kunt hebben op 
die wereld.  Dan hebben we het 
niet over schilderstalent of zo. 
Het is veel meer dan dat. Pe-
tulia: “Talent gaat over waar je 
van nature goed in bent. Zo, dat 
je niet eens in de gaten hebt dát 
dat bijzonder is.” Ze vertelt over 
iemand die heel goed mensen 
kan verbinden waardoor die 
tot mooie dingen in staat zijn. 
“Dat kan toch iedereen, vond 
diegene. Ze vond het niets bij-
zonders. Maar het is wel een 
talent!” Michael: “Mijn talent is 
mensen leren hoe ze hun leven 
lichter kunnen maken. Dat kon 
ik als klein jochie al. Tijdens het 
voetballen zocht ik al uit wat de 
gemakkelijkste weg was voor 
een doelpunt. Ik ergerde me 
er zelfs aan dat andere jongens 

dat inzicht niet hadden. Zoiets 
weet je toch! Dat vond ik van-
zelfsprekend. Maar het is hele-
maal niet vanzelfsprekend!”
Petulia en Michael ontrafelen 
meer. Ze laten je ontdekken wat 
je diepste verlangen is. Heb je 
geen diepste verlangen? Ja, vast 
wel. Sta er eens bij stil. Ze laten 
je ontdekken, ervaren, voelen 
wat de reden is dat je nog niet 
aan dat diepste verlangen ge-
hoor hebt gegeven.   Is het niet 
zo dat, als je iets maar écht wilt, 
je het ook doet?  En anders 
maar niet? Dan wil je het dus 
niet graag genoeg?  “Dat vind ik 
nogal hard voor jezelf ”, zegt Pe-
tulia. “wat zit er achter dat “niet 
genoeg willen” Daar ben ik 
benieuwd naar.” Beide spreken 
ze uit dat het de moeite waard 
is uit te zoeken wat er achter 
dat ‘niet doen’ zit. Als je dát 
nl. weet,  krijg je meer kennis, 
meer inzicht in jezelf.  En daar 
gaat het om: Inzicht in jezelf.

Dat zal worden beaamd door 
ervaringsdeskundigen, door 
mensen die het Bewust Creëren 
Traject al gevolgd hebben. Die 
komen er zaterdag, 9 maart, 
tussen 14.00 en 16.00 uur over 
vertellen. Aanmelden via: 
www.bewustcreeren.info

Bewust creëren  

From Classic to Pop is de titel 
van het voorjaarsconcert dat 
Fun4All op 24 maart geeft in 
het MCO in Hilversum. Dat be-
looft een gevarieerd program-
ma te worden, en dat wordt het 
ook! 

Veelzijdigheid is kenmerkend 
voor Fun4All, dat er plezier in 
heeft  om te putten uit een breed 
repertoire, waarin klassiek, jazz, 
musical en pop en nu ook soul-
muziek  gezongen worden. Je 
gaat nummers horen van Bach 
en van Earth, Wind & Fire, van 
Cole Porter en van Leo Sayer, 
uit de 18e eeuw en uit de Top 
2000  en nog veel meer. Net als 
bij het concert van vorig jaar 

wordt het 50 man sterke Loos-
drechtse koor begeleid door het 
orkest Vegas Strings, dat voor 
de gelegenheid is uitgebreid 
met blazers, gitaristen en per-
cussie. Special guest dit jaar is 
zangeres Maja Roodveldt, be-
kend van het Groot Omroep-

koor. Dirigent en muzikaal 
leider is de veelzijdige musicus 
Pieter van den Dolder. Vorig 
jaar was het MCO uitverkocht, 
nu zijn er nog kaarten als je op 
24 maart dit concert wilt bijwo-
nen. Ga daarvoor naar de web-
site: www.fun4all.nu

Veelzijdigheid kenmerkt Fun4All
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Theater

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Frans Fennishof 33 Ankeveen

Aan een rustig hofj e en met heerlijk vrij uitzicht over natuurge-
bied gelegen moderne en tot in de puntjes verzorgde woning 
met een mooi aangelegde achtertuin met grote veranda (met 
inbouwverlichting). Moderne keuken met inbouwapparatuur, 
4 slaapkamers, badkamer met ligbad en toilet. 

Vraagprijs 300.000,- euro k.k.

NIEUWNIEUW

’s-GRAVELAND – Maandag-
avond 25 maart start in ’t Honk 
(Zuidereinde 15) de cursus ‘In 
12 weken naar een gezonder 
leven’. Daarin begeleidt voe-
dingsadviseur en leefstijlcoach 
Ellen Blankenberg samen met 
personal trainer Kasper Gerlach 
je om energiek, fi t en sterk te 
worden op een plezierige ma-
nier. Dus wil je straks ‘in shape’ 
de zomer in, meld je dan aan!

Door: Saskia Luijer

Een paar jaar geleden was de 
Ankeveense Ellen Blanken-
berg wat zoekende. Haar baan 
in de commerciële sector be-
viel niet meer en ze besloot het 

roer om te gooien. Ellen volgde 
de hbo-opleiding natuurvoe-
dingsadviseur en schreef zich 
daarna in voor de studie leef-
stijlcoach. De kern van haar be-
geleiding is dat zij op zoek gaat 
naar de motivatie van iemand 
die wil veranderen. “Elk mens 
heeft  doelen in zijn leven” stelt 
ze. “Daarom kijk ik altijd naar 
de achterliggende vraag. Wat 
wil je zelf? Wat past bij jou? Wat 
kan een eerste stap zijn, iets 
kleins om te veranderen?” Met 
ieders eigen wensen gaat Ellen 
aan de slag. Bijvoorbeeld door 
uitleg te geven over wat in be-
paalde producten zit en wat het 
eff ect van voeding kan zijn op 
je lichaam. Maar ook de rol van 
bewegen en ontspannen komt 
voorbij. Ellen: “Het gaat niet 

In 12 weken naar 
een gezonder leven

zozeer om afvallen, maar meer 
om hoe je je voelt. Je algemeen 
welbevinden.”

Coaching en training
Samen met personal trainer 
Kasper Gerlach heef Ellen 
Blankenberg al drie keer een 
cursus verzorgd in sportcen-
trum De Zandzee in Bussum. 
De combinatie van coaching 
en outdoor training blijkt erg 
goed te werken. “Het maakt 
het plaatje compleet” legt Kas-
per uit. Hij heeft  veel ervaring 
in persoonlijke begeleiding, 
bootcamp en buitentraining, 
zowel voor beginnende als ge-
vorderde sporters. “Ik kijk heel 
erg naar wie daar staat en wat 
diegenen wel kan. Vandaaruit 
gaan we rustig opbouwen, wer-
ken aan uithoudingsvermo-
gen, sterke spieren en vooral 
plezier in bewegen. Dat is het 
voornaamste, dat mensen lol 
krijgen in sporten.” Tijdens de 

cursus omvat het eerste uur 
voeding en leefstijl en ga je het 
tweede uur met Kasper op pad. 
Buiten oefeningen doen op het 
terrein achter ’t Honk en als het 
’s avonds weer wat langer licht 
wordt lekker het bos in. 

Voor iedereen
Ellen en Kasper benadrukken 
dat hun cursus echt voor ieder-
een bedoeld is. “We willen heel 
Wijdemeren gezond hebben” 
melden ze met een lach. Om 
echt ander gedrag aan te leren 
is een cursus van 12 weken te 
kort, maar je kunt wel iets in 
gang zetten en een eerste stap 
nemen in een blijvende ge-
dragsverandering. De cursus 
start 25 maart, duurt 12 maan-
dagen van 19.00 tot 21.00 uur 
(uitgezonderd feestdagen) en 
kost € 275,-. Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op 
www.theworkouts.nl. Ellen 
Blankenberg is ook te benade-
ren voor individuele begelei-
ding. Stuur dan een mail naar 
ellenblankenberg@gmail.com 
of kijk op haar Facebookpagina 
‘Tante Blond’ (eet gezond).
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ANKEVEEN – In Het Wapen van 
Ankeveen was afgelopen zon-
dag de receptie van carnavals-
vereniging De Schuimlikkers. 
Naast de geplande feestelijk-
heden was het onverwachts 
ook een dag van gezamenlijke 
rouw. Lid van de organiserende 
Raad van Elf René van Houten 
(Haup) was jongstleden dins-
dag 26 februari overleden. Hij 
was de broer van Stefan, uitba-
ter van Het Wapen.

Door: Niels van der Horst

“Hij zou zelf gewild hebben dat 
het vandaag allemaal doorging” 
zei hoofd van de Raad van Elf 
Oscar Schouten die zelf in René 
een vriend verloor. In het café 
hadden ze naast het rookgedeel-
te zijn portret geplaatst en een 
boek neergelegd waar je wat op 
kon schrijven. Oscar omschreef 
René als een stille kracht van de 
vereniging. Het boekje stond 
dan ook vol met bijdragen van 
alle bezoekers waarvan velen 
die René natuurlijk goed tot 
heel goed kenden. “De één was 
wel eens met hem op vakantie 
geweest, de ander kende hem 
van de vereniging, de volgende 
van het voetbal, ja, hij zat eigen-
lijk overal wel bij. Echt een groot 
verlies voor heel veel mensen”.

Carnaval
Het verlies stond natuurlijk de 
hele carnaval centraal. Verder 
had men voor de vrijdag het 

thema Flower Power bedacht, 
zaterdags was dat ‘die goede 
ouwe tijd’ en zag je bijvoorbeeld 
Pipo de Clown pakken en aller-
lei andere zaken van vroeger. 
Bijna iedereen had de moeite 
genomen om zich te verkle-
den. In de lijn van hoe René het 
graag had gezien, was er op die 
manier naast de traan zeker ook 
ruimte voor een lach.
De zondag kende een aantal on-
derdelen, zoals eerst de receptie 
en daarna de verkiezing van de 
man of vrouw van het jaar en 
de adverteerder van het jaar. De 
dag werd afgesloten in de avond 
met het zogeheten Afzakkers-
bal, waarbij het aantal gasten 
ondertussen ruim was verdub-
beld. Adverteerder van het jaar 
werd aannemersbedrijf Peter 
Vermeulen. Margreet Holdinga 
werd verkozen tot persoon van 
het jaar in Ankeveen. “Zij doet 
veel bij meerdere verenigingen 
en is onder andere actief met 
het EHBO gebeuren hier”, aldus 
Oscar. Op de vraag of ze zoals in 
het zuiden op de maandag ook 
nog doorgingen zei Oscar: “Ja, 
dat denk ik wel maar ik weet 
nog niet wat”. 

Aanleveren van tekst: Kopij in Word 

(doc bestand) en foto’s als JPG be-

stand opsturen voor vrijdag16.00 uur 

en voor de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

AANLEVEREN KOPIJ

Voetballen in Nederhorst  

Vierde wint met ruime cijfers

Sport

Voetballen in ’s-Graveland 

Vlaggenschip wint in Zeist 
Het lijstje met absente spelers 
was in aanloop naar de wed-
strijd tegen Zeist gegroeid. Het 
resulteerde in een basisdebuut 
voor junior Jorn Kerkhof die dat 
met een prachtig en krachtig 
kopdoelpunt luister bij zette. 

Hij bracht ‘s-Graveland daar-
mee op voorsprong (1-2) kort 
nadat Zeist dat via een straf-
schop had verzuimd. Hoewel 
onder druk brak het ’s-Grave-
landse collectief niet. Ramon 
Bouwman stelde met zijn 
tweede doelpunt de overwin-
ning veilig voor ’s-Graveland 
dat met de invalbeurten van de 
junioren Twan Roorda en Luke 
Sluyter nog twee debutanten 
kende.

2e bereikt volgende 
bekerronde
Bryan Hilhorst was matchwin-

ner in de bekerwedstrijd tegen 
Kampong 8, nadat hij eerder in 
de wedstrijd ook al de gelijk-
maker (1-1) voor zijn rekening 
had genomen (assist Youri van 
Loenen). Het leek vlak voor tijd 
op penalty’s uit te draaien toen 
de voorsprong van 2-1 (prach-
tig doelpunt van aanvoerder 
Erik Heijnen) door Kampong 
ongedaan gemaakt werd. Vlak 
voor tijd besliste Bryan dus an-
ders.

Begeleiding selectie volgend 
seizoen
De begeleiding van het eer-
ste elft al voor volgend seizoen 
heeft  met Kees Langerak als 
assistent-trainer van de nieuwe 
hoofdtrainer Leon Roorda en 
Bas Kers als teamleider meer 
gestalte gekregen. Het 2e elft al 
staat volgend seizoen net als het 
huidige onder leiding van Peter 

van Boeijen (trainer/coach) en 
Wim Miltenburg (leider).
 
Jong ’s-Graveland 
Vorige week speelde deze mix 
van junioren en senioren onder 
23 jaar de tweede wedstrijd van 
het seizoen uit tegen ’t Gooi dat 
nagenoeg met het eerste elft al 
aantrad. Jorn Kerkhof scoorde 
de gelijkmaker (1-1) en zette 
zijn team na rust op een 1-2 
voorsprong. De leuke wedstrijd 
werd echter via een penalty ge-
wonnen door de gastheren.

Programma komend 
weekeinde
Na weken van beperkte pro-
gramma’s is het aanstaand 
weekeind weer heerlijk druk. 
Van harte welkom dus op ons 
sportcomplex om te genieten 
van de vele wedstrijden. 

Door met 5-0 op Meerzicht 
FC Aboude-5 te verslaan heeft  
Nederhorst- 4 de aansluiting 
behouden bij de grote groep 
van kanshebbers voor de titel 
in de 5e klasse. Veel spelers 
waren vandaag beschikbaar 
voor coach Manuel en de zie-
ke leider Ton. Abcoude begon 
sterk en was in de eerste tien 
minuten de betere ploeg. Ne-
derhorst was vaak slordig en 
Brian trof met een schot de 
scheidsrechter. Door een eigen 
goal nam Nederhorst wel de 
1-0 voorsprong bij rust. In de 
tweede helft  ging het los. Ger-
ben zag zijn mislukte voorzet in 
het doel belanden (2-0). Hier-
na beter uitgespeelde goals van 

Edwin Keizer, Jeroen Bouwer 
en Jeroen van de Burg. Een lek-
kere overwinning met mislukte 
voorzetten, mooie goals en een 
constante regen en een stijging 
op de ranglijst. Volgende week 
speelt het sterrenteam weer 
thuis om 11.00 trapt men af te-
gen AFC.

Jeugd
De meiden O19-1 imponeerde 
door in de thuiswedstrijd FC 
Aalsmeer met 7-2 te verslaan. 
Na twee overwinningen voeren 
ze dan ook met trots de rang-
lijst in de voorjaarscompetitie 
aan. JO13-1 verloor met de 
kleinst mogelijke nederlaag van 
1-0 bij Altius.

Frisfeest 
Zaterdagavond is er op Meer-
zicht vanaf 20.30 uur tot 22.30 
uur een Glow frisfeest voor le-
den vanaf 12 t/m 14 jaar. Neem 
je vriend of vriendin mee naar 
dit feest met een optreden van 
DJ Snackwells. 

Programma 
Komend weekend staan er 
weer veel wedstrijden gepland 
op Meerzicht. Kom gerust eens 
kijken. Nederhorst -1 moet 
naar de nummer 2 op de rang-
lijst: Zwaluwen Utrecht.
Voor meer info www.vvneder-
horst.org of facebook.

NEDERHORST DEN BERG – Ste-
ven Voorn is sportmasseur. Zijn 
praktijk draagt de naam Feel 
en is gevestigd aan de voor-
kant van Sporthal De Blijk. In 
2007 verloor Steven bijna al 
zijn zicht. Wellicht biedt hem 
dat als sportmasseur een voor-
deel omdat hij puur op zijn tast 
en gevoel af moet gaan.

Crystal Portier uit Kortenhoef 
komt al een jaartje of zeven bij 
Steven. Ze kent hem nog veel 
langer omdat haar middelste 
zoon vroeger samen met Ste-
ven naar judo ging. Voor haar 
eerste bezoek was ze al onder 
behandeling van een andere 

masseur. Reden daarvan was de 
vele spanning in haar rug. Deze 
werd veroorzaakt door scolio-
se, een vergroeiing van de wer-
velkolom. Toen ze ergens las 
dat Steven sportmasseur was 
geworden, én omdat ze nog 
steeds veel hinder had, maakte 
ze een afspraak. Sportmasseur 
sprak haar aan omdat ze aan-
voelde dat de spanning echt 
goed uit haar spieren moest 
worden gemasseerd.
Het beviel blijkbaar zo goed 
dat ze na al die tijd nog steeds 
wekelijks voor het onderhoud 
bij hem komt. Een manueel 
therapeut houdt zich bezig met 
de scoliose en de wervels, Ste-

ven met de spieren. “Ja, en dat 
gaat fantastisch, hij doet dat 
heel goed. Hij voelt heel goed 
aan waar hij moet zijn. Door 
zijn opleiding én waarschijn-

In goede handen

lijk omdat hij bijna alles op de 
tast moet doen, voelt hij precies 
waar de spanning zit en waar 
hij meer en waar hij minder 
druk moet geven. Door de we-
kelijkse massage kan ik prima 
functioneren daar waar ik voor 
zijn behandelingen veel meer 
hinder ondervond van mijn 
aandoening.” Ze vertelde ver-
der dat Steven ook doet aan dry 
needling. Hij maakt dan ge-

bruik van dunne acupunctuur-
naalden om spierverhardin-
gen snel en eff ectief te kunnen 
behandelen. “Ja, en hij plaatst 
bijvoorbeeld ook van die on-
dersteunende verstevigende 
pleisters of tape, om overbelas-
ting tegen te gaan.”
 
Stevens praktijk
Naast een topmassage kun je bij 
Steven ook terecht voor advie-
zen. Hij weet veel van het men-
selijk lichaam, en zodra proble-
men of aandoeningen buiten 
zijn expertise vallen, verwijst 
hij door naar collega’s. Het 
overgrote deel van de cliënten 
komt voor een ontspannings-
massage, kosten 35 euro per 
uur. Een half uur kost de helft . 
Kijk op www.massagepraktijk-
feel.nl voor de verschillende 
typen massage die Steven aan-
biedt. Bellen kan ook: 06 1275 
1935. De praktijk ligt aan de 
voorkant van sporthal de Blijk 
en is heel toegankelijk en er zijn 
volop parkeermogelijkheden.

Carnaval met een 
lach en een traan
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NIEUWS 
CLUB 4711

 
Uitslag Biljartclub 4711 te-
gen BV De Poedel: 5-10
Maandag 25 febr.: J. Vrijburg 
– H. Greefh orst 0-3, M. Zie-
leman – A. v.d. Velden 2-0, A. 
de Bruin – H. Alders 3-1, B. 
Worp – G. Vermeulen 0-3, K. 
Jacobs – G. Enkelaar 0-3
 
Uitslag BV De Tram tegen 
BV Overmeer: 7-8
Maandag 25 febr.: C. uitden 
Bosch – M. v.d. Velden 1-3, J. 
v.d. Berg – M. Verlaan 0-2, K. 
Voorn – P. van ‘t Klooster 3-0, 
E.Wouters – T. Otten 0-3, R. 
Kempers – H. Stalenhoef 3-0. 
Stand 5-kamp De Buuren: 
BV De Tram 8-66, BV De 
Poedel 7-52, BV Overmeer 
7-46, BV Geinburgia 7-43, 
BV 4711 7-43
 
Programma
Donderdag 7 maart 19.30 
uur: onderlinge compe-
titie BV Overmeer, zater-
dag 9 maart 16.00 uur: 
4711-maandtoernooi kop-
pelklaverjassen (locatie Café 
Die2), maandag 11 maart 
19.30 uur: wintertoernooi 
Biljartclub 4711
 
Overige gegevens
Clubhuis + café-gedeelte 
open op vrijdag van 14.30 tot 
20.30 uur
Telefoon: 06.20.40.80.58
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Wijdemeren in Beeld Het carnavalsweekend van de Turft rappers begon met een 
Kroegentocht, vanaf Dirks Sportcafé, via Bollie Blooper en 

Het Wapen van Kortenhoef naar Zomerlust. Het 16-koppige 
damesdweilorkest Net Te G’Leuve volgde Prins Jurgen overal. 

Hossen in de regen
KORTENHOEF – De start van 
de carnavalsoptocht leek wat 
troosteloos en grauw door de 
gestaag neervallende regen. 
Maar De Turftrappers lieten 
zich zondagmiddag niet ken-
nen. Vol goede moed trotseer-
den zij het natte weer en brach-
ten juist wat vrolijkheid op een 
druilerige dag.

Door: Saskia Luijer

“Het dondert en het bliksemt 
en het regent meters bier” 
schalde door de straten van 
Turfendonk. Een toepasselijker 
lied was er niet om de sfeer van 
de optocht uit te drukken. Hos-
send in de bekende goudgele 
klomp voerde de Raad van Elf 
de feeststoet aan. Uiteraard met 
Prins Jurgen en (vader) Adju-
dant André aan boord. 

De dansmariekes volgden in 
een tweede wagen en daar-
na de Jeugdraad van Elf met 
Jeugdprins Geert, Jeugdprin-
ses Charlotte en Jeugdhofdame 
Laura. Ook de Koperen Torren 
uit Bussum waren weer van 
de partij, net als de Schuim-
trappers die zich prima leken 
te vermaken in hun café De 
Schuimhut.

In de prijzen
De vaste fans hadden weer fl ink 
hun best gedaan om met een 
origininele creatie voor de dag 
te komen. Deze keer in het the-
ma ‘fi lm’. Verdiend ging de eer-
ste (groeps)prijs naar familie 
Haselager & Brink die namens 
Hasebrink Filmproducties het 
publiek ter plekke uitnodig-
de om auditie te doen voor de 
nieuwste fi lm ‘Op zoek naar 

Prins Jurgen’. Met talentscouts, 
regisseur, cameraman, geluid, 
belichting en visagie, speurde 
de crew naar acteurs, actrices 
en fi guranten. Onder het mot-
to ‘Alaaf & Kicking’. Verkleed 
als de Minions sleepte fami-
lie Koopmanschap de tweede 
prijs in de wacht. In banaange-
le tenu’s, met blauwe broek en 
bril, brachten ze een kleurrijke 
vertolking van de kleine we-
zentjes uit de 3D-computera-
nimatiefi lm. Compleet met 
Amerikaanse schoolbus. Knap 
gedaan! De derde prijs was 
voor de dames van de Raad van 
Elf, die de swingende groep 
nonnen uitbeelden uit Whoopi 
Goldberg’s komische fi lm Sister 
Act.

Feestelijk uitgedost
Een eervolle vermelding was er 

ook zeker voor Jeff rey Spoor. 
Bebaard en oud was hij de per-
fecte weergave van Perkamen-
tus, de machtige tovenaar uit 
de Harry Potterreeks. Broer Pa-
trick oogde juist energiek en fi t 
als Captain America, de super-
held uit de strips van Marvel 
Comics. Leuk bedacht waren 
ook de Oempa Loempa’s, de 
dwergen uit de fi lm Sjakie en de 
chocoladefabriek naar het boek 
van Roald Dahl. Bruin/wit ge-
kleed en met kenmerkende 
groene haardos deelden zij hun 
favoriete voedsel uit: chocola-
demunten. Dat viel zeker bij de 
kinderen langs de route in de 
smaak. Die maalden trouwens 
ook niet om de regen, maar ke-
ken feestelijk uitgedost uit naar 
het kindercarnaval in hofpaleis 
’t Akkoord.


