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Zaterdag 30 maart gaf wethou-
der Joost Boermans op de ge-
meentewerf in Kortenhoef de 
aftrap van de Duurzame Week 
Wijdemeren. Tussen 10.00 en 
14.00 uur konden inwoners 
langskomen voor de actie 
steenbreek & de compostdag.

Door: Saskia Luijer

“Wat ben jij goed bezig, hart-
stikke mooi!” complimenteert 
Joost Boermans een meisje dat 
met een grote tuintegel komt 
aanlopen. Hij pakt de steen 
over en legt ‘m in de afvalbak. 
In ruil voor de tuintegel mag ze 
twee plantjes uitzoeken. Ze gaat 
op zoek naar ‘iets roze’. Tegel 
eruit, plant erin. Dat is de kern 
van actie Steenbreek. Tuinen 
moeten weer groener worden 
in plaats van betegeld, want 

daarmee voorkomen we wa-
teroverlast en bieden we hulp 
aan bijen en vlinders. Vorig jaar 
deelde de gemeente bij deze ac-
tie nog viooltjes uit, maar dat 
stuitte op commentaar van de 
kenners. Daarom zijn er deze 
keer “echt goede planten voor 
insecten” benadrukt de wet-
houder.

Grote toeloop
De ruilhandel is in trek. Er is 
een grote toeloop van inwoners 
die stenen inleveren en daarna 
op hun gemak in het zonnetje 
een paar plantjes uitzoeken. 
Wie wil, kan daarbij deskun-
dig advies krijgen van Martin 
Stevens. De Kortenhoever is 
jarenlang in dienst geweest bij 
Natuurmonumenten en vertelt 
enthousiast over de wilde plan-
ten die hij heeft gekweekt bij 
Kas&Co. Want juist op wilde 

planten komen meer insecten 
af, legt hij uit. Vlinders, bijen, 
zweefvliegen en veel andere 
bedreigde insecten herkennen 
deze planten het beste. Dat lukt 
minder goed bij kweekvormen 
of bij planten van buitenlandse 
komaf. Daarom is het zo be-
langrijk om voor wilde planten 
te kiezen. “Neem deze gevlek-
te dovenetel” gebaart Stevens. 
“Die bloeit als het niet vriest 
het hele jaar door. Daar komen 
de eerste hommels op af.” Naast 
deze plant heeft de hobby-
kweker nog 21 andere soorten 
meegenomen, zoals wilde mar-
jolein, blauwe bosanemoon, 
brandende liefde, knikkend na-
gelkruid en geel zonneroosje. 
Prachtige namen maar vooral 
onmisbare planten om natuur-
rijke tuinen te creëren. Groene 
tuinen die zo stapstenen kun-
nen vormen tussen de natuur-

gebieden in de buurt. 

Veel activiteiten
Als dank voor het gescheiden 
inzamelen van groente-, fruit- 
en tuinafval krijgen de bezoe-
kers ook gratis een zak com-
post mee. Dat maakt het nog 
aantrekkelijker om thuis direct 
in de tuin aan de slag te gaan. In 
aansluiting op de steenbreek & 
compostdag is deze hele week 
nog gevuld met duurzame ac-
tiviteiten, o.a. een huizenroute, 
lezing, speeddate met energie-
coach, informatieavond collec-
tief zonneproject, duurzaam-
heidscafé en film. Bekijk het 
hele programma in onze editie 
van vorige week.

Joost Boermans deelt de eerste wil-
de planten uit.

Zonnige aftrap Duurzame Week

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL

ReumaNe-
derland haalt 
€ 2450 op in 
Kortenhoef 
ReumaNederland bedankt alle 
collectanten, comitéleden en 
inwoners van Kortenhoef voor 
hun grote inzet en bijdrage aan 
de landelijke collecteweek. Tij-
dens de collecte van 18 tot en 
met 23 maart hebben zij met 
elkaar in totaal 2450 euro opge-
haald. Steunt u ons? 
Bankrekeningnr:NL84AB-
NA0249108046, Amsterdam. 
www.reumanederland.nl
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RK Kerk Wijdemeren

w H. Antonius   
 Zo. 7 apr.:  09.30 uur: euch;
 E. Kaak.
w St. Martinus 
 Vr. 5 apr.:  9.30 uur: w&vc;
 W. Balk.
 Za. 6 apr.:  19.00 uur: w&vc;
 R. Simileer.
w OLV Hemelvaart 
 Zo. 7 apr.:  09.30 uur: euch;
 L. Wenneker.
w Veenstaete 
 Vr. 5 apr.:  15.00 uur: euch;
 J. Dresmé.

PKN Gemeenten 

w	Willibrordkerk   
 Zo. 7 apr.: 10.00 uur: 
 Ds. N. Sjoer.

       Zo. 7 apr.: 19.00 uur: 
 Taizédienst.

w	De Graankorrel   
 Zo. 7 apr.: 10.00 uur: 
 R.J. van Duijn.

w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 7 apr.: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
 Wo. 10 apr.: 19.30 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.

w	Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 7 apr.: 09.30 uur:  
 Ds. A.P.D. Zijlstra.

w	Oec. Streekgemeente  
 Zo. 7 apr: Geen dienst.

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.

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Programma GooiTV
Vanaf 3 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals aandacht voor de Co-
meniusdag en de luierkliko.
- Ruud Bochardt praat met politici in In Derde Termijn over het on-
voldoende aanbod van sociale huurwoningen en het middelduur 
huursegment. - Er is het 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

WANNEER TIJD WAT WAAR

wo. 03 apr. 10.00 u. Themaochtend Ipad Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
wo. 03 apr. 20.15 u. Film over Django Reinhardt  Dillewijn, Ankeveen
do. 04 apr. 19.30 u. Infoavond participaties zonnepanelen Dirks Sportcafé, Kortenhoef
do. 04 apr. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading1, Ldr.
vr. 05 apr. 13.00 u. Lokale democratie in ontwikkeling Gemeentehuis, Rading1, Ldr.
vr. 05 apr. 19.30 u. Film ‘Santiago de Compostela’ Graankorrel, Zuidereind 15
vr. 05 apr. 20.00 u. Lezing Hist. Kring ‘Immaterieel erfgoed’ Bergplaats, NdB. 
za. 06 apr. 10.00 u. Repair Café Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
za. 06 apr. 10.30 u. Wijdemeren Circulair, Klaske Postma Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
za. 06 apr. 11.00 u. Opening speeltuin De Eekhoorn Elb. Mooijlaan 31A, K’hoef
za. 06 apr. 20.15 u. A’dams Dansorkest ‘Dansen in de kerk’ Dillewijn, Ankeveen
zo. 07 apr. 10.30 u.  Fotograferen in de natuur NM, Noordereinde 54b, ‘s-Gr.
zo. 07 apr. 14.30 u. Concert Gabriël Trio CCK, Parklaan 5, K’hoef
zo. 07 apr. 15.00 u. Jamsessie D3D Jam  De Drie Dorpen, Ankeveen
wo. 10 apr. 08.45 u. Zonnebloem boottocht Vertr: Veenstaete Kortenhoef
wo. 10 apr. 14.30 u. Paasviering Ouderenmiddag Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
za. 13 apr. 10.00 u. Auto’s wassen, United Thailand Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
za. 13 apr. 14.00 u. Feestmiddag ouderen  Bergplaats, NdB.
za. 13 apr. 14.00 u. Zonnebloem spelletjesmiddag Grand Café, Emtinckhof, Ldr
za. 13 apr. 20.00 u. Peter en zijn muziekvrienden Oude Kerkje, K’dijk, K’hoef
zo. 14 apr. 09.30 u. Vogelsafari voor het gezin  NM,Noordereind 54B,’s-Grav.
zo. 14 apr. 10 / 13 u. Rondleiding Gooilust, Trompenburgh Vertr: Zuidereind 49,’s-Grav. 
za. 14 apr. 15.30 u. Bohemian Rhapsody voor piano, cello Jagthuis, Middenwg.88, NdB.

Activiteiten agenda
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Politiek

OV wordt niet beter, misschien niet slechter
REGIO - Actieve bewoners, ge-
meenten, bedrijven en maat-
schappelijke schakels uit de re-
gio met elkaar in gesprek rond 
actuele maatschappelijke the-
ma’s. Na twee inspirerende re-
gionale bijeenkomsten in 2018 
in het gemeentehuis van Gooi-
se Meren en het gemeentehuis 
van Hilversum nodigen we u nu 
graag uit in het gemeentehuis 
van Wijdemeren. Op vrijdag 5 
april van 13.30-17.00 uur

Het thema is ‘Hoe organiseren 
bewoners de energietransitie?’ 
Met de Wijdemeerse Energie-
coöperatie als voorbeeld van 
lokale democratie. Lokaal en 
regionaal bundelen van krach-
ten in het Gooi. Trots op wat we 
doen!

Programma 
Inloop vanaf 13 uur; Welkom 
wethouder Wijdemeren; Inlei-
ding Energiecoöperatie Wijde-
meren; Inleiding Energie Ver-
bonden in het Gooi; Inleiding 
landelijk participatiecoalitie in 
het klimaatakkoord; Gespreks-
tafels energietransitie en lokale 
democratie; Plenaire afronding 
lokale democratie in ontwikke-
ling

Lokale democratie 
in ontwikkeling

De belangstelling van de in-
woners van Wijdemeren om 
mee te denken over de bus-
verbindingen na 2021 viel 
bitter tegen. De onafhankelijk 
gespreksleider die verkeers-
wethouder Boermans had in-
gehuurd om de stormen van 
protest in goede banen te lei-
den, was overbodig. Zo’n 16 
personen, onder wie ook nog 
SP’ers en Senver-leden uit Hil-
versum, lieten zich voorlichten.

Door: Herman Stuijver

Regionaal coördinator Jor-
dy van Slooten deed zijn best 
om het Programma van Eisen 
van 85 pagina’s met een vlotte 
presentatie de revue te laten 
passeren. Maar het was een 
ingewikkeld verhaal, met di-
verse soorten verbindingen 
en tal van voorwaarden en 
regels. De provincie moet een 
concessie van 10 jaar geven 
aan één vervoersmaatschap-
pij (nu Connexxion). In 2020 
kunnen bedrijven reageren. 
In juni 2021 wordt het alleen-
recht aan een vervoerder gege-
ven. Na de start van de nieuwe 
vervoerder blijven de oude 
lijnen nog ongeveer anderhalf 
jaar gehandhaafd, omdat veel 
onafhankelijk is van de nieu-
we R- lijn van Hilversum via 
Blaricum en Huizen naar Am-
sterdam. Ook werd duidelijk 
dat de lijnen 121 en 122 door 
Loosdrecht buiten de nieu-
we afspraken vallen, omdat 
ze door de provincie Utrecht 
worden geregeld. De buslijnen 
worden nu voor de helft gefi-
nancierd door de kaartjes en 
voor ± 50% door subsidie van 
de provincie Noord- Holland. 

Het gaat dus om miljoenen, als 
je bedenkt dat een buslijn zo’n 
6 ton per jaar kost. Het streven 
is om lijnen te creëren door 
gebieden met veel passagiers, 
zonder teveel omwegen, in een 
snelle route naar een volgend 
knooppunt. 

Geen vaste lijnen
In Wijdemeren betreft het drie 
lijnen vanuit Hilversum: de 104 
(naar Nieuw Loosdrecht), 105 
(via Kortenhoef naar Bussum) 
en 106 (via Nederhorst den 
Berg naar Weesp). In het nieu-
we plan is er geen sprake meer 
van vaste lijnen, maar spreekt 
men van verbindingen. De 
hoofdgedachte is dat er in de 
dorpen knooppunten komen 
die leiden naar die snelle bus-
lijn of naar een intercitystation. 
Er zijn een aantal zekerheden 
ingebouwd. Zeker prettig voor 
de inwoners van Nederhorst 
den Berg, er is een garantie dat 
het centrum van het dorp ver-
bonden moet worden met de 
treinstations Weesp en Hilver-
sum. Verder staat er dat de Ker-
klaan in Kortenhoef en de Aca-
cialaan in Nieuw Loosdrecht 
verplicht moeten aansluiten 
op een lijn. Evenals een ver-
binding met treinstation Hol-
landsche Rading. Hoe is niet 
vastgelegd, het kan een regu-
liere buslijn worden, maar ook 
een kleiner busje op afroep, of 
iets anders. Voorts meldde wet-
houder Boermans dat er ook 
concreet geregeld gaat worden 
hoe de WMO- taxi’s en busjes 
in het plan passen. Ook voor 
particuliere initiatieven voor 
buurtbussen komt er meer 
ruimte. Daarnaast wordt er 
aangedrongen op verbindingen 
met toeristische trekpleisters 

als de plassen, Natuurmonu-
menten, Sypesteyn e.d. 

Regio zienswijze
De Wijdemeerse gemeente-
raad wordt gevraagd om in te 
stemmen met een regionale 
zienswijze. Dan word je beter 
gehoord door de provincie, 
meende wethouder Boermans. 
Duidelijk is dat het koffiedik 
kijken is hoe een vervoerder 
om zal gaan met de wensen. 
In het Programma van Eisen 
staat wat er minimaal verwacht 
wordt. In de concurrentiestrijd 
zullen de bedrijven waarschijn-
lijk meer bieden dan gevraagd. 
CDA en VVD pleitten voor een 
zuidelijke R- lijn langs Wijde-
meren naar het metrostation 
Gaasperplas, dat wil de pro-
vincie echter niet. Ook waren 
er vragen over de tijden en hoe 
vaak een bus moet rijden, van 7 
tot 19 uur vond men te kort en 
ook op zondag wordt er niets 
extra’s gedaan. Natuurlijk is 
het moeilijk om in te schatten 
hoe het openbaar vervoer zich 
over 10 jaar ontwikkelt. Wel-

licht wordt een oproep met een 
app wel het nieuwe reizen. Veel 
mag een vervoerder, weinig 
verplicht. Ook niet wat de be-
reikbaarheid van zorginstellin-
gen betreft en zelfs ziekenhuis 
Tergooi is niet rechtstreeks te 
bereiken voor de Wijdemeer-
ders. 

Beter of slechter
Het komt erop neer dat de 
bestaande situatie niet beter 
wordt. Een fris plan om meer 
mensen op de overvolle Gooi-
se wegen uit de auto te halen, 
ontbreekt. Althans voor de vijf 
Wijdemeerse dorpen die bui-
ten het snelle R-netwerk liggen. 
Voor ’s-Graveland, Ankeveen, 
Horstermeer, Overmeer en 
Kortenhoef zijn er dus (nog) 
geen vaste lijnen. Je mag hopen 
dat de nieuwe vervoerder iets 
wil doen met verbindingen, 
hoe dan ook. Het wordt dus 
misschien niet slechter?
Iedereen mag tot 3 mei be-
zwaar indienen. Het totale Pro-
gramma van Eisen vindt u op: 
www.wijdemeren.nl 

  Lezers schrijven...

Zonneparken en windmolens funest voor ecosysteem

Enige tijd terug stonden er in dit blad oproepen van Natuur-
monumenten om hen financieel te steunen omdat het slecht 
gaat met weidevogels en insecten. In een andere krant stond 
een stuk dat er jaarlijks duizenden kilo’s dode insecten van 
de windmolens worden geschraapt. Insecten vormen weer 
een belangrijke voedselbron voor weidevogels, en die op hun 
beurt weer voor vossen, roofvogels etc. Dus door het plaatsen 
van al die zonneweiden en windmolens maken we ons eigen 
ecosysteem kapot.
Het wordt hoog tijd dat woningbouwverenigingen al hun 
huurhuizen die geschikt zijn gaan voorzien van zonnepane-
len. Via een kleine huurverhoging die dankzij de zonnepa-
nelen weer terug gewonnen kan worden en subsidie van het 
rijk moet dat wel te realiseren zijn. En dan hoeft NM niet te 
collecteren, want wanneer de zonneweiden en windmolenpar-
ken als paddenstoelen uit de grond blijven schieten is dat een 
verloren strijd.

Patrick Kreuning, Ankeveen

REGIO- Bent u huurder van wo-
ningcorporatie Het Gooi en Om-
streken en wilt u meepraten en 
invloed uitoefenen op het beleid 
van de corporatie en de gemeen-
te? En vindt u het belangrijk dat 
huurders prettig wonen en wilt 
u zich hiervoor inzetten? Dan is 
Huurdersorganisatie Het Gooi en 
Omstreken (HGO) op zoek naar u

De huurdersorganisatie HGO 
is hard op zoek naar nieuwe be-
stuursleden om het bestaande 
team te versterken, met name 
inwoners uit de gemeente Wijde-
meren zijn van harte welkom. De 
huurdersorganisatie zet zich in 

voor de belangen van alle huur-
ders van woningcorporatie Het 
Gooi en Omstreken. 
Samenwerken
Voorzitter Henk Dijks: “Met de 
komst van het nieuwe Koersplan 
is de samenwerking tussen Het 
Gooi en Omstreken en de HGO 
nóg belangrijker geworden. De 
speerpunten voor de komende 
vier jaar zijn: een fijne woning 
voor iedereen, woonplezier in de 
buurt en een duurzame maat-
schappij. Deze onderwerpen 
zullen regelmatig onderwerp van 
gesprek zijn in het onderlinge 
overleg.”
Informatie:www.hgohilversum.nl

Huurdersorganisatie HGO 
zoekt nieuwe leden

De Dillewijn pre-
senteert ‘Dansen in 
de kerk’
ANKEVEEN - Staat u zaterdag 6 
april ook op de dansvloer? Kom 
stijldansen en genieten van de 
muziek van het Amsterdams 
Dansorkest onder leiding van 
Bruce Skinner. 
Zij spelen de muziek van de 
grote Big Bands van weleer 
zoals Glenn Miller en Ben-
ny Goodman. Het moderne 
repertoire wordt zeker niet 
geschuwd, er wordt ook lek-
ker dansbare Latin muziek 
gespeeld. Dansen in de sfeer-
volle ambiance van Theater De 
Dillewijn, het unieke theater in 
een intiem kerkje. Op 6 april 
a.s. wordt de kerk omgetoverd 
in een gezellige jaren ’30 nacht-
club. Een heerlijk avondje uit 
en dat zo dicht bij huis. Kom 
kijken, luisteren, maar vooral 
ook: dansen!
Zaterdag 6 april 2019, aanvang 
20.15 uur. Kaarten à € 13,50 via 
www.dedillewijn.nl
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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.  

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

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

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff

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

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096 

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

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

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht! 

GRATIS Waarde indicatie ?

035 - 656 0235
Cursus Paaspaté 12 april

Locatie Nieuw Walden
Voor inlichtingen

06-53233112
Slagerij Janmaat

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL

Gevraagd: flinke hulp
voor klusjes rond en om
het huis. 06-53233112.

GSM EN COMPUTERSERVICE
Smartphone, Tablets en PC
Verkoop/Reparatie/Advies
Bij afsluiten abonnement 
een gratis telefoonhouder

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND

Wilt u van die lelijke
schimmelnagels af? 

VOETZORG REEHORST
Pedicurepraktijk in NdB.
0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

GEZOCHT praktijkruimte op
begane grond 10-20 m2 in
Ned.den Berg 06-27228668

Nieuw in Kortenhoef:
Meier schoen- en lederreparatie
De Kwakel 3 (opslag.nl) box 9
Open: wo., vr. + za. 9-18 uur

en elke 1e zat. v.d. maand 
op de Ankeveens markt.

* 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
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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 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

Sleutel
Service

Aanleveren van advertenties 
voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand 
voor maandag 10.00 uur. De 
opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aan-
leveren in Word (doc bestand) 
opsturen voor maandag 11.00 
uur. Tarieven € 0,53 per mm per 
kolom in zwart/wit en € 0,69 
per mm per kolom in full-color. 
Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 
mm en 2 kolommen 90 mm.

FAMILIE
BERICHTEN

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Programma GooiTV
Vanaf 4 juli zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
 
- TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder aandacht  
   voor het beachvoetbal in Kortenhoef en Kort Nieuws.
- RegioHub gaat over het Icoon van de Oostelijke Vechtplassen.
- Ingmar Meijer is in Gesprek Met de burgemeester van Hilversum, 
   Pieter Broertjes.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 
do. 5 juli Film. Info: www.weso-
pa.nl

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

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

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

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

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

Kort nieuws

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

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

Klusjesteam Wijdemeren, 
voor ouderen en hulpbehoe-
venden. Eerste uur: € 3,-. 
K’hoef/’s-Graveland/Loos-
drecht: 035-6561860. A’veen/
Nederhorst: 035-6563001. 
Ook extra klussers gezocht!

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

In de vacaturebank van Versa 
Vrijwilligerscentrale zijn veel 
leuke vacatures te vinden. Info 
www.versavrijwilligerscentra-
le.nll

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 
Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu
 

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

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

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 
106, Ned. Den Berg. 0294-

251451.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

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

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

GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921

Vanaf heden kunt u voor een 
behandeling van MV Hairsty-
ling ook terecht bij Enerki Spa

Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg

Informatie: 06-51140404

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

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

GEZOCHT werkruimte/loods 
+/-100m2 voor webshop
meutt.nl bel 0654955574

GSM EN COMPUTERSERVICE
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND
Alle ’mobiele’ abonnementen

Verkoop, hulp, reparatie 
iPhone, Samsung, Nokia HP

Koffi  e & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Te koop gevraagd Postzegel-
verzamelingen P.Verwey

035 6921527 

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

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

NEDERHORST DEN BERG - Nu 
de grond van het Schapen-
weitje aan het Ankeveensepad 
waarop 12 seniorenwoningen 
zouden worden gebouwd, ver-
kocht is aan de Stichting Na-
tuurbehoud Ankeveensepad, 
is dat bouwplan van de baan. 
PvdA/ GroenLinks wilde meer 
weten over de verkoop. 

Door: Herman Stuijver

Wat vindt het college van de ver-
koop? In het coalitieakkoord 
is het Schapenweitje een po-
tentiële bouwlocatie indien de 
bouwlocatie Nederhorst Noord 
niet mogelijk blijkt te zijn. 
Door de verkoop van de grond 
aan de stichting is het niet re-
alistisch om het Schapenweitje 
nog als (potentiële) bouwloca-
tie te zien.

Heeft het college contact gehad met 
het Waterschap om de grond ‘vei-
lig’ te stellen?
Er is geen contact geweest met 
het waterschap. Ons college is 
ook niet op de hoogte gebracht 
van de voorgenomen verkoop 

aan de Stichting Natuurbe-
houd Ankeveensepad. Over de 
grondverwerving heeft tussen 
het waterschap en de gemeen-
te nooit overleg plaatsgevon-
den, omdat het initiatief voor 
het woningbouwplan lag bij 
de Stichting Woningcorpora-
tie Het Gooi en Omstreken. 
Indien de voorgenomen ver-
koop aan de stichting bij ons 
bekend zou zijn geweest, dan 
zou grondverwerving door de 
gemeente een serieuze optie 
kunnen zijn geweest.

Heeft het college, gezien het coali-
tieakkoord, contact gehad met de 
Stichting Woningbouwcorporatie 
Het Gooi en Omstreken over de 
eventuele noodzaak het bouwplan 
alsnog te realiseren?
Het huidige college heeft op dit 
onderwerp geen contact gehad 
met de Woningbouwcorpora-
tie. Dat contact heeft overigens 
wel plaats gevonden met het 
vorige college.

B&W passief bij grond-
verkoop Ankeveensepad

De Grote Schaar

Kledingreparatie
&

Stomerij

Adres Meenthof 24
1241 CP Kortenhoef

Tegenover AH
Tel. 0644293973
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Samenleving

NEDERHORST DEN BERG- Alle 
inwoners vanaf 65 jaar van 
Nederhorst den Berg worden 
uitgenodigd voor een gezellige 
middag op zaterdag 13 april 
a.s. in de Bergplaats aan de 
Kerkstraat. De zaal is open van-
af 14.00 uur  we beginnen met 
koffie/thee en gebak.

In de loop van de middag is er 
een bingo met leuke prijzen, 
omlijst met een hapje en een 

drankje.
BB ‘er (Bekende Berger) Mar-
tin Wewer zorgt voor de muzi-
kale noot deze middag. U kunt 
zich opgeven bij: Henny Pos 
tel. O294-254515; hennypos@
xs4all.nl. Autovervoer is moge-
lijk, ook dat kunt u doorgeven.
Dit alles wordt u geheel gratis 
aangeboden door de Willem 
Van Diermen Stichting. Deze 
stichting beheert een legaat 
van Willem van Diermen, die 

een tuindersbedrijf had aan de 
Dwarsweg en de oudere Ber-
gers een goed hart toedroeg. 
De wens van Willem was dat 
de gelden o.a. besteed zouden 
worden aan activiteiten die een 
bijdrage leveren aan een gun-
stig leefklimaat voor ouderen 
in Nederhorst den Berg. Het 
bestuur van de Stichting meent 
met het organiseren van deze 
middag aan die wens te vol-
doen.

Feestmiddag ouderen Nederhorst den Berg

NEDERHORST DE BERG – In de 
Bergplaats kon je jongstleden za-
terdag een heerlijke broodmaal-
tijd nuttigen. Aanleiding was het 
genereren van financiën voor de 
armen in Albanië. 

Door: Niels van der Horst

Zestig dames en heren genoten 
aan de mooi gedekte tafels van de 
voorgeschotelde broodsoorten 
en de rijke selectie aan beleg. Fiep 
Bouwer, penningmeester van de 
Stichting Albania Support, stond 
me even te woord aan het begin 
van maaltijd. “We hebben dus 
vandaag een luxe broodmaaltijd 
gekoppeld aan een gezellige avond 
voor alle mensen inclusief een quiz 
en borrel. Niet te veel en al te inge-
wikkelde vragen bij de quiz hoor, 
maar gewoon even leuk. En de 
winnaar krijgt een grote slagroom-
taart. Ook hebben we nog wat 
zaken te koop liggen die zijn over-
gebleven van een veiling die we 
een aantal weken geleden hebben 
gehouden. We hebben ook een 
pot voor een vrijwillige bijdrage 
na de (red: gratis) maaltijd en alle 
opbrengsten gaan naar het goeie 
doel. Als je geld gaat rekenen voor 
de maaltijd, haken er misschien 
weer mensen af die even krap 

zitten. Zelf kan ik maar beter wat 
meer doneren aangezien ik tot de 
categorie flinke dooreter behoor!”

Stichting Albania Support en 
sponsors
Zo’n maaltijd komt nooit zomaar 
tot stand. Wie hielpen er alle-
maal aan mee? “Het Stoepje (red: 
staat donderdag altijd met een 
kar op het Willie Dasplein) heeft 
het brood geleverd. Groothandel 
Holland Best uit Weesp heeft de 
vleeswaren tegen een heel laag ta-
rief geleverd. De netto opbrengst 
wordt dan nog door de diaconie 
van de kerk verdubbeld. Die af-
spraak is gemaakt bij de opstart 
van het project waar deze dag ook 
onder valt. Dat project loopt twee 
jaar en duurt tot en met het einde 
van 2019. We proberen een keer of 
tien per jaar wat te organiseren om 
zo geld te genereren. We zijn ooit 
via de kerk in contact gekomen 
met twee veldwerkers in Albanië. 
Mensen dus die daar actief waren. 
Om het serieus aan te kunnen 
pakken, hebben we er toen Stich-
ting Albania Support van gemaakt. 
We helpen daar voornamelijk 
jonge kinderen en ouderen die in 
bittere armoede leven. Tientallen 
kinderen kunnen daardoor naar 
school, krijgen kleren en mensen 
krijgen voedselpakketten. Hui-
zen worden gerepareerd met het 
oog op de strenge kou, ze krijgen 
hout om te stoken, van alles!”-
Misschien wilt u de mensen in 
Albanië ook steunen? Op IBAN: 
NL88INGB0687417260 kunt een 
bijdrage doneren. Verdere info 
bindt u op www.albaniasupport.
com.

Broodnodige hulp 
voor Albanië

Weerzien met Ankeveners onder elkaar
ANKEVEEN- Op de oproep in 
dit blad van het bestuur van 
Restaurant 1244 werd gretig 
gereageerd. Een kleine 30 An-
keveners en ex- Ankeveners 
waren bij elkaar om tijdens een 
Seniorenlunch samen het voor-
jaar te vieren. Buiten was het 
nog fris, maar binnen liep de 
temperatuur op.

Door: Herman Stuijver

Langzaam druppelt het binnen 
bij 1244 waar Thom Klarenbeek 
zijn gasten hartelijk welkom 
heet. Oma Marie zit al aan de 
koffie. Jan Kuyvenhoven woon-
de 67 jaar aan het Stichts End, 
nu in Kortenhoef. “Ik heb zulke 
goede herinneringen aan het 
dorp, het uitzicht op de polder, 
de rust. Toch heb ik geen wroe-

ging dat er ik niet meer woon, 
ik kom er nog regelmatig.” Koos 
van Vliet woonde op deze plek 
waar eens een bakkerij stond. 
Nu is ze al lang weg uit het dorp 
met haar man Karel Veenman 
(89). Ze woonde in ’s-Graveland 
en nu in Kortenhoef. Ze heeft 
het er prima naar haar zin, maar 
ze mist de gemeenschapszin 
van Ankeveen. “Je zorgde veel 

voor elkaar. Dat had ook met de 
oorlog te maken. We waren op 
elkaar aangewezen, je kwam het 
dorp niet uit.” Trots bladert me-
vrouw Veenman door een foto-
album ter gelegenheid van haar 
85e verjaardag, bij de molen aan 
de Loodijk, ook al zo’n histori-
sche plek. Jan van Rijn noemt 
zichzelf een Buiten- Ankevener. 
“De Herenweg en de Cannen-

burgerweg zijn ook echt Anke-
veen, maar we zijn toch een an-
dere soort”, zegt de ondernemer 
van het Autodemontagebedrijf 
wat vroeger gewoon de autos-
loper was. Rie Torsing- Hilhorst 
geniet nog na van haar optreden 
met de show ‘Je wist niet beter’, 
twee keer stijf uitverkocht in 
de Dillewijn. “Ik word er nog 
steeds op aangesproken.” Door 
Souverijn- Hagen die eveneens 
optrad, zit nu ook aan tafel. 
Willem Vermeulen moet helaas 
verstek laten gaan. 
In de keuken werken Nomi en 
Mitch van Egmond hard aan de 
soep en broodjes, terwijl Mar-
loes en Thom al rondgaan met 
de uien- of tomatensoep. Anne-
ke Keetelaar ontmoet een vrien-
din die al 60 jaar buiten An-
keveen woont. Loes van Vliet 

groeide op in café Het Centrum, 
waar nu restaurant Lekr is ge-
vestigd. “Nu weet ik niet beter, 
maar in het begin miste ik voor-
al de kermis. Die is echt uniek.” 
“Het is raar, maar Ankeveners 
zijn een apart slag mensen, die 
erg aan elkaar hechten, dat raak 
je nooit kwijt”, weet Thera Veen-
man. Over een paar weken zijn 
Miep en Piet Splinter 60 jaar 
getrouwd. De eerste 20 jaar van 
hun huwelijk woonden ze in Ca-
nada waar hun kinderen werden 
geboren. Toch bleef het veen-
dorp trekken, nu zijn ze alweer 
40 jaar in hun geboortedorp 
gevestigd. “Zeg maar dat ze aan 
de broodjes mogen beginnen”, 
zegt een gevatte senior “dan zijn 
ze wat stiller.” Inderdaad, het 
wordt steeds gezelliger in 1244 
dat op deze donderdagmiddag 
een mooie ontmoetingsplek was 
voor de senioren. 

REGIO - Welke plek wilt u graag 
Rookvrij zien? Met deze vraag 
konden inwoners uit de regio 
Gooi en Vechtstreek locaties 
‘challengen’ om Rookvrij te 
worden. Veel locaties, van 
speeltuinen, sportclubs en 
scholen tot wijkcentra en NS- 
stations werden op deze ma-
nier uitgedaagd. 
Deze locaties konden de afge-
lopen weken zoveel mogelijk 
stemmen verzamelen om zo 
mee te dingen naar de hoofd-
prijs: een clinic voor 30 perso-
nen bij de KNVB. De vijf lo-
caties met de meeste stemmen 
zijn geselecteerd als finalisten 
en kunnen tot en met 31 maart 
extra stemmen werven via 
www.rookvrijchallenge.nl. 
 
Rookvrije plekken
Ruim 8 op de 10 Nederlanders 
wil dat plekken waar kinderen 
sporten, spelen en naar school 
gaan Rookvrij worden. Steeds 

meer locaties, ook in Gooi en 
Vechtstreek, worden daarom 
Rookvrij. De vijf locaties met 
de meeste stemmen kunnen, 
als zij de challenge aannemen, 
met de eindsprint tot en met 
31 maart zoveel mogelijk stem-
men werven en zo kans ma-
ken op de hoofdprijs. De vijf 
finalisten zijn: • Vivium Zorg-
groep Naarderheem (Naar-
den) • Voetbalvereniging SDO 
(Bussum) • Wijkcentrum de 
Malbak (Blaricum) • Speeltuin 
Het Erfgooierskwartier (Hil-
versum) • HSV De Zuidvogels 
(Huizen) 
De hoofdprijs is een rondlei-
ding met clinic voor maximaal 
30 personen op de KNVB cam-
pus in Zeist, inclusief vervoer. 
Er is onder andere keuze uit 
een powerfood lunch maken, 
oranje pilates, of een fun par-
cours.  

Op weg naar een Rookvrije 
Generatie 
Wij streven ernaar dat elk kind 
dat in Gooi en Vechtstreek 
wordt geboren Rookvrij kan 
opgroeien. Dat kan in een om-
geving zonder verleidingen en 
met goede voorbeelden om je 
heen. Hoe minder mensen je 
ziet roken, hoe minder van-
zelfsprekend het wordt om zelf 
te gaan roken. Iedereen kan 
helpen met het Rookvrij ma-
ken van onze omgeving. Naar 
schatting beginnen jaarlijks 
nog steeds zo’n 500 kinderen 
in de regio Gooi en Vechtstreek 
met dagelijks roken. Acht op 
de tien rokers begint voor zijn 
achttiende; een periode waarin 
jongeren beïnvloedbaar zijn en 
extra gevoelig voor verslaving. 
VV Nederhorst, ASV ’65, SV 
’s-Graveland en SV Loosdrecht 
ook Rookvrij? Waar elke zater-
dag ouders paffend langs de lijn 
staan? Graag, sluit je aan!

Vijf finalisten strijden om 
hoofdprijs Rookvrij Challenge
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Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Proef de lente!

Proefstolletjes
per stuk € 1,80

3+1 gratis € 5,40

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Boeken

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,-
Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517  www.opslagVL.nl

Gordijnen en raambekleding, 
Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  
Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Wim Daniëls boeit elke seconde

LOOSDRECHT- Wie houdt van 
taal en lezen, kan eigenlijk niet 
om Wim Daniëls heen. Deze 
Brabantse schrijver, presenta-
tor, cabaretier is een wandelen-
de encyclopedie. Hij weet bijna 
alles van taal en kan het ook 
nog eens op een humoristische 
wijze vertellen. Het was dus ge-
nieten vorige week woensdag 
in de bibliotheek in Loosdrecht, 
waar hij de gast was van het 
Humanistisch Verbond en Bi-
bliotheek Gooi en meer.

Door: Herman Stuijver

De dag erna zou Daniëls pre-
sent zijn bij de Koninklijke 
Bavariabrouwerij in Lieshout, 
vlakbij zijn geboorteplek Aar-
le-Rixtel, waar hij een gedicht 
voordroeg over 300 jaar Bava-

ria ten overstaan van Koningin 
Maxima. “Ik kan dat nu nog 
niet voorlezen, maar het gaat 
over bier en dan met Maxima. 
Het wordt vast iets met hop-
lala.” Het tekent Wim Daniëls, 
op allerlei manieren met taal 
bezig en altijd met een vleugje 
humor. Staand naast een foto 
uit zijn jeugd doet hij uit de 
doeken hoe zijn liefde voor taal 
ontstond. De 14-jarige Wim 
was niet alleen ‘te laat jarig’ (na 
1 okt.) maar had ook een voor-
huidvernauwing, bleek bij een 
sportkeuring voor ASV ’33. De 
encyclopedie in het arbeiders-
gezin Daniëls was nog niet bij 
de -V-, dus ging hij op onder-
zoek in de bieb. Het ging om de 
medische term ‘phimosis’, wat 
in het Grieks ‘geknevelde’ bete-
kent. Sindsdien hield Wim een 

schriftje bij om heel veel woor-
den in op te schrijven. Dat le-
vert hilarische verhalen op over 
‘olieklonje’ oftewel eau de co-
logne en tal van andere woor-
den. In het begin vaak dialect 
uit de streek waar hij opgroei-
de. Daniëls is ervan overtuigd 
dat het dialect zal verdwijnen, 
met uitzondering van enkele 
ingeburgerde termen. Maar 
deze 64-jarige doet niet mee 
aan taalverarming, integendeel. 
Hij onderscheidt ‘woorden 
met een masker’ waar een kort 
verhaal met logica achter zit. 
‘Eenvoudig’ heeft te maken met 
één keer vouwen en ‘diploma’ 
stamt via het Latijn van ‘dubbel 
gevouwen’. Zo is een ‘komma’ 
een snede in een zin, die diver-
se zinsneden verdeelt. Daniëls 
taalonderzoeken leidden ertoe 
dat hij over veel onderwerpen 
een boek schreef. Zo bleek 
een boek over de baarmoeder 
noodzakelijk, omdat gynae-
cologen het soms niet kunnen 
uitleggen. 
Een groot deel van de lezing 
ging over de geschiedenis van 
de lagere school en de MULO. 
Beide ontstaan in 1857, waar de 
MULO door de Mammoetwet 
overging in de MAVO in 1968. 
De lagere school werd basis-
school in 1985. Voor het oude-
re publiek in de bieb 

KORTENHOEF- Leerlingen 
van de St. Antoniusschool in 
Kortenhoef lieten 26 maart 
hun talenten zien tijdens de 
Antonius Got Talent avond. 
Er waren maar liefst 16 leer-
lingoptredens van Ierse dans, 
muziek, gedichten tot gooche-
len. Ook de schoolband Madjet 
trad weer op, de band bestaat 
nu vooral uit oud- leerlingen 
van de Antoniusschool. In-
middels is er voldoende animo 
gekomen voor Madjet 2.0, een 
nieuwe schoolband. Daar gaan 
we nog veel van horen als het 
aan de schooldirecteur Carole 
van Zuilen ligt. Van Zuilen: ‘We 
willen onze leerlingen breed 
ontwikkelen, muziek, dans en 
presenteren horen daarbij. Elk 
kind heeft een talent, het gaat 
er om dat leerlingen de kans 
krijgen dat te ontwikkelen en te 
laten zien. We zijn heel blij dat 
de talentenavond en de school-
band weer terug zijn op school 
mede dankzij de samenwer-
king met BMOL.’

Antonius Got Talent
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Presentatie van De Paddenpoel

In 2010 kwam Rolf Trijber op het 
lumineuze idee om groen te on-
dernemen op de Amsterdamse 
grachten met een uitstootvrije 
rondvaartboot. Tot zijn stomme 
verbazing weigerde B&W een 
vergunning af te geven. Daarna 
won Rolf alle gerechtelijke pro-
cedures, tot aan het Europese 
Hof. Van schadeloosstelling was 
echter geen sprake. Begin 2014 
dwong zijn coach hem iets te 
gaan doen wat hij leuk vond, 
anders zou hij zijn David-tegen- 
Goliath -gevecht niet volhouden. 

Hij ontvluchtte Amsterdam en 
heeft nu Fotostudio Rolf geves-
tigd aan de Zodde in Loosdrecht. 

Door: Herman Stuijver

“Fotograferen was vroeger al een 
passie. Ik verdiende er in mijn 
jeugd wat zakcentjes mee”, opent 
Rolf Trijber. Hij showt enkele 
oudere modellen in een vitrine. 
“Deze was nog van mijn groot-
vader.” Toen Rolf in zak en as zat 
na een zoveelste procedure tegen 
Amsterdam kwam hij tijdens 
een verplichte wandeling op het 
idee om heel veel beelden van de 
hoofdstad met de camera vast te 
leggen. “En vooral veel op soci-
al media publiceren. Dat trok al 
snel de aandacht”, vervolgt de fo-
tograaf. Op het scherm verschij-
nen series van de Magere Brug, 
Scheepvaartmuseum, Amstel-
hotel, de Gouden Driehoek en 

andere bekende beelden, vaak 
’s avonds, in perfect licht vast-
gelegd. Ook voelde Trijber de 
aandrang om zich te verdiepen 
in het wereldje van de fotografie. 
Hij volgde de ene na andere cur-
sus, bezocht vele workshops en 
ontmoette andere vakbroeders. 
Zo kwam hij in contact met z’n 
oude vriend fotograaf Ron Ges-
sel, bij hem begon Rolf als assis-
tent. “En die wisselwerking tus-
sen ons is nog steeds optimaal.”

Fotostudio
Stukje bij beetje klom Rolf om-
hoog uit het dal. Zo was hij in 
augustus 2018 in staat om een 
bedrijfspand van Wil van Zoo-
meren te huren. “Het begon 
steeds meer te leven. Ik heb het 
hier in drie maanden volledig 
opnieuw ingericht, met veel 
hulp. Met veel spullen van de 
veiling en ander tweedehands 

materiaal zelf veel opgeknapt en 
geschilderd.” Wie binnenkomt 
aan de Zodde kan z’n ogen bijna 
niet geloven. Beneden een gro-
te fotostudio van ± 90 m2, met 
achtergrondschermen, fotoap-
paratuur en diverse attributen 
zoals een bellenblaas- en rook-
machine om bijvoorbeeld voor 
kinderen een ideale opnamesfeer 
te creëren. Na de Hall of Fame 
kom je boven in een fraaie ruim-
te met prachtige portretten aan 
de wand. “Twee dingen vind ik 
heel belangrijk. Dat is een goede 
inschatting van het licht. Dat is 
een leerproces dat nooit eindigt. 
Ik heb net een nieuwe belich-
tingsmeter waar ik alles uit wil 
halen.” Voorts wijst Trijber erop 
dat het essentieel is dat je mee-
denkt met je klant. “Ook creatief 
puzzelen over de invalshoek, de 
positie van de camera, het los 
maken van de geportretteerden. 

Ik zie het als een voordeel dat ik 
uit de reclamewereld kom waar 
je je richt op het onderscheidend 
vermogen.” Samen met Gessel, 
maar ook zelfstandig heeft Fo-
tostudio Rolf al een behoorlijk 
lijstje opdrachtgevers, ook inter-
nationaal met namen als ASML 
(Gladwell Academy), GBL Al-
liance, KPN, Marktplaats, enz. 
Uiteraard kunnen particulieren 
ook terecht aan de Zodde voor 
familiefoto’s, baby- en kinder-
portretten. “Ik wil hier ook gaan 
wonen. Heerlijk rustig, lekker 
werken en ontspannen. Dat is 
mijn droom”, sluit Rolf Trijber af. 

www.fotostudiorolf.nl;  De Zodde 5; 
1231 MA Loosdrecht; 035- 2019 830; 
rolf@fotostudiorolf.nl 

Fotograaf Rolf Trijber van Amsterdam naar Loosdrecht 

KORTENHOEF- Via het Week-
blad Wijdemeren hebben wij 
onze lezers op de hoogte ge-
houden van de ontwikkelingen 
over een plan dat bijna een 
jaar geleden binnen de St. An-
toniusschool is ontstaan. Dat 
was de wens om het grasveld 
met een waterpartij, gelegen 
tussen de school en sporthal 
de Fuik, te ontwikkelen tot een 
leuk en uitdagend speel- en 
sportveld. Dit plan wilde men 
in samenwerking met De Ap-
pelboom en de omwonenden 
van de school, incl. sporthal de 
Fuik. Hierover werd op 28 mei 
2018 een bewonersavond be-
legd. 

Door: Joop Glijn

Deze druk bezochte bijeen-
komst had als resultaat een 
inventarisatie van uitgangs-
punten, uit te werken door een 
voor dit project aan te stellen 
werkgroep. In deze werkgroep 
omwonenden van de school, 
aangevuld met een afvaardi-
ging van Buro Sport (de Fuik) 
en de Antoniusschool. Men 
slaagde er al snel in deze werk-
groep samen te stellen. Die gaf 
zichzelf en het bewuste terrein 
de leuke en toepasselijk naam: 
De Paddenpoel. Ze kreeg me-
dewerking van de gemeente en 
ondersteuning van het Bureau 
Speelplan, dat betrokken is bij 
alle omvormingen van speel-
terreinen in Wijdemeren. De 
werkgroep ging aan de slag op 
basis van drie pijlers: 1. Na-
tuurlijk spel voor kinderen. 2. 

Buitensport en recreatie voor 
alle leeftijden. 3. Ook ruimte 
voor de natuur.  

Presentatie conceptontwerp 
Tijdens een bijeenkomst op 25 
maart jl. werd er door leden 
van de werkgroep het door hen 
ontworpen conceptplan ge-
presenteerd. De invulling van 
het terrein stond deze avond 
voorop. De werkgroep had zich 
namelijk ook al beziggehou-
den met een conceptplan voor 
het parkeerterrein bij sporthal 
de Fuik. Wanneer hiervoor 
een budget komt zal dit plan 
naar verwachting in een later 
stadium aan de beurt komen. 
Dit concept zag er als volgt uit: 
Natuurlijk spel voor de kinde-
ren. Aan de kant van de school 
komt er voor hen een natuur-
lijke speelboom. Er worden 
wildroosters geplaatst die bre-
der zijn dan het hek, waardoor 
honden buiten het speelgebied 
worden gehouden. Buitensport 

en recreatie voor alle leeftij-
den. Voor de wat oudere jeugd 
komt er een z.g.n. Pannaveld, 
dit is een populair voetbalspel 
binnen een rond speelveld van 
6m x 9m. Dit wordt afgezet met 
ronde houten palen. Op die 
plek komt er ook een op kunst-
gras geplaatst speeltoestel. Dit 
toestel kan ook als sportonder-
deel worden gebruikt, waar-
door sport voor de beoogde 
doelgroep breder wordt. Te-
gen de zijmuur van sporthal 
de Fuik komt er voor kinderen 
een klimwand met een veilige 
klimhoogte van 1. 80 m. Aan 
de kant van de school wordt 
er voor senioren een Jeu de 
Boulesbaan aangelegd, waar-
bij liggende boomstammen als 
bankjes gaan dienen. Aan de 
kant van de Zuidsingel komt 
er zowel bij de oever, als deels 
boven het water, een houten 
steiger. Die kan zowel voor jon-
geren als senioren  als een ont-
moetingsplek dienen. 

Ruimte voor natuur
De hekwerken en tegelpaden 
worden verwijderd, waardoor 
de Paddenpoel voor voet-
gangers een groene doorgang 
wordt. De hiervoor aan te leg-
gen halfverharde paden zijn 
ook geschikt voor rolstoelers. 
De school krijgt een directe 
toegang tot de Paddenpoel. Zo-
wel aan de kant van de Zuids-
ingel, als aan de overzijde van 
het terrein, worden er nieuwe 
toegangshekken geplaatst. Ten-
slotte worden er verspreid over 
het terrein drie groene borders 

ingericht als ́ prairietuin´ waar-
bij er een duurzaam bloemen-
mengsel wordt gebruikt. De 
gewenste natuurlijke uitstraling 
wordt o.m. bereikt door voor-
namelijk houten materialen te 
gebruik. De speeltoestellen zijn 
afkomstig uit de serie ‘Natuur-
lijk spelen’. Door lokale bedrij-
ven op het gebied van houtbe-
werking in te zetten voor het 
realiseren van de speelboom, 
de Jeu de Boulesbaan, de stei-
ger en het Pannaveld, werden 
de kosten in eigen hand gehou-
den. De Paddenpoel moest een 
plek worden voor buurtbewo-
ners van alle leeftijden.   

Vrijwilligers M/V gezocht voor 
Ouderen Comité Kortenhoef

KORTENHOEF- Al 70 jaar organiseert het 
Ouderencomité Kortenhoef één keer per 
jaar een  uitgaansdag voor onze ouderen. 
De senioren betalen zelf een kleine bij-
dragen en de rest wordt in ons dorp door 
een collecte bijeen gebracht door middel 
van de collecte op 23, 24, 25 en 26 april.  
Om dit fantastische initiatief ook dit jaar 
weer te laten slagen, zijn wij naarstig op 
zoek naar 2 vaste  vrijwilligers die ons 
willen versterken tijdens de collecte en 
eventueel tot ons comité willen toetre-
den. Dus hebt u tijd en een warm hart 
voor de ouderen, meldt u aan .
Voor meer informatie  kunt u bellen met 
035-656 2422 .

Bijna 10.000 euro 
voor de clubkassen
WIJDEMEREN - Een mooie 
opsteker voor diverse ver-
enigingen in ‘s-Graveland en 
Nederhorst den Berg. Bij SV 
‘s- Graveland kwam er in 2018 
maar liefst 6.176 euro extra 
binnen in de clubkas. In Neder-
horst den Berg was dat 3.625 
euro, waarvan 2.491 euro voor 
voetbalclub VV Nederhorst.
De achterban steunt de clubs 
namelijk door specifiek voor 
deze vereniging mee te spelen 
met de VriendenLoterij. De 
helft van ieder lot waarmee zij 
meespelen, gaat direct naar de 
clubkas. 
In Nederland genereren enkele 
duizenden clubs, verenigingen 
en stichtingen via de Vrien-
denLoterij extra inkomsten. 
Zij dragen daarmee bij aan 

gezondheid en welzijn in hun 
eigen regio. Dit jaar is er een 
recordopbrengst van ruim 5,8 
miljoen euro uitgekeerd. Op-
brengsten worden zoal besteed 
aan een nieuw trainingsveld, 
een opknapbeurt van een club-
huis en hulp aan jong en oud in 
de regio.
 De VriendenLoterij is hier-
door een structurele financier 
voor veel organisaties. Clubs 
en verenigingen die nog niet 
aangesloten zijn, kunnen zich 
aanmelden via: www.vrienden-
loterij.nl/clubs 



Woensdag 3 april 20198 Weekblad Wijdemeren

FAMILIEBERICHTEN

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs
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17

18
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23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

Geheel zichzelf gebleven heeft mijn lieve, kleurrijke en zorgzame 
echtgenoot het leven moeten loslaten.  

Het leven zal saai zijn zonder hem.  

Gerard van Leeuwen

’s-Gravenhage  
4 augustus 1939

Correspondentieadres:
Myosotis
Utrechtseweg 110 B
1381 GT Weesp
t.a.v. M.C.G. van Leeuwen-Buurman

 Nederhorst den Berg 
22 maart 2019

Marijke van Leeuwen-Buurman 

Wij hebben op donderdag 28 maart 2019 jl. afscheid genomen 
van Gerard.

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van 

Pim Lam

Pim was jarenlang lid van onze vereniging.
We zullen hem erg missen.

We wensen zijn echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en familie veel

sterkte toe bij dit grote verlies.

Biljartvereniging Overmeer.

We zijn bedroefd om het grote verlies van

Eddy Mieremet
3 augustus 1943                                                                 26 maart 2019

 Mieke

 Chawa en Micha

 Jara en Jilles

	 Jontie	en	Wineke

 Tim en Daan

Het	afscheid	van	Eddy	heeft	inmiddels
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Mieke Mieremet - van Oorschot
Claes Heynensoenlaan 14
1241 BM  Kortenhoef

’s- GRAVELAND- Men neme een 
blokje klei, rolt dat tot een bol-
letje, vermengt het met zwarte 
aarde, maakt er zes kleine bol-
letjes van en wrijft en mengt 
die bolletjes door een stapel 
zaden en klaar is je ‘zaadbom-
metje’. Ruim 400 kinderen wa-
ren vorige week dinsdag en 
donderdag bij Natuurmonu-
menten aan het kneden en rol-
len om even later hun zaden uit 
te werpen op een stuk grond 
waar een veelkleurige bloe-
menweide zal ontstaan.

Door: Herman Stuijver

“De belangstelling van de 
scholen was gigantisch”, vertelt 
boswachter Geeke Remmelts 
“we hadden binnen een paar 
uur 16 klassen van basisscho-
len.” Lot van de Emmaschool 
uit Bussum vond het heerlijk 
om bolletjes te pletten. “Leuk, 
maar ook belangrijk. Het is 
ook voer voor de vlinders.” 
Haarfijn legt de 9-jarige uit hoe 
de samenhang tussen zaden, 
bloemen, insecten en bijen ver-
loopt. Renak van De Ark uit 
Diemen heeft thuis geen tuin. 
“We wonen in een flat, maar 
dan kan het ook in de planten-
bak. Maar ik ga alles hier op 
het veld mikken.” Geeke vult 
aan dat deze actie vooral be-
doeld is om de bewustwording 

bij de kinderen te vergroten. 
En dat schijnt te werken, want 
de kinderen doen met plezier 
mee. Op de 4,8 hectare naast 
het Bezoekerscentrum is erg 
veel ruimte voor de toekomsti-
ge bloemenweide. Elke school 
krijgt een perceel toegewezen. 
Kostte het maken van de zaad-
bollen enige tijd, het gooien in 
linie is binnen de kortste keren 
gebeurd. Een boswachter laat 
van tevoren met kleurplaten 
zien welke bloemen er gezaaid 
worden, het gaat om o.a. bo-
terbloem, klaproos, kamille, 
knoopkruid, koekoeksbloem 
en ratelaar (± 20). Ook kijken 
de kinderen naar vlinders, kik-
kers, roodborstjes, vliegen en 
andere insecten om de gewens-
te biodiversiteit aanschouwelijk 
te maken. Een hoornaar kan 
gemeen bijten, vinden velen. 
“Maar hij is wel cool”, zegt de 
stoere Rachid. Ook zien de 
kinderen een insectenhotel 
met wel erg kleine kamertjes. 
“Passen daar die eitjes wel in?” 
vraagt een meisje.  

Meer biodiversiteit
Het valt veel mensen op: in-
secten, bloemen en vogels 
verdwijnen uit ons landschap. 
Honderd jaar geleden stond 
Nederland nog vol wilde bloe-
men. Ze kleurden ons land-

schap en vormden een thuis 
voor insecten, vogels en ande-
re dieren. In elke willekeurige 
wegberm kon je een veldboeket 
plukken en op akkers en wei-
landen, langs paden en wegen 
was volop plek om te groeien en 
te bloeien. Rond 1900 hadden 
wilde planten 94 procent meer 
ruimte dan nu. Anno 2019 ziet 
ons land er totaal anders uit en 
zijn nog maar weinig plekken 
geschikt voor wilde bloemen.
In 2018 is de stand van insec-
ten in ons land onderzocht. De 
schrikbarende conclusie: twee 
derde van alle insecten ver-
dween in nog geen 30 jaar. In 
diezelfde tijd verdwenen ook 
de wilde bloemen uit ons land-
schap. Dat kan geen toeval zijn. 
Oorzaak is vooral de intensi-
vering van de landbouw, want 
op de akker of in de weide is 
alleen nog ruimte voor het ver-
bouwde gewas en geen ruimte 
meer voor natuur. Ook de ver-
stedelijking en de infrastruc-
tuur maakten een einde aan de 
vanzelfsprekendheid van wilde 
bloemen in ons landschap. En 
daarmee ook de aanwezigheid 
van vlinders, andere insecten 
en veel vogels. De biodiversiteit 
holt achteruit.
Op 12 juni wordt de bloementuin 
geopend door NM- directeur Marc 
van den Tweel. 

Duizenden zaadbommetjes 
dalen neer 
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WIJDEMEREN - De Stichting 
Kunstbezit ’s-Graveland heeft 
op een veiling een nieuw 
schilderij aangekocht. Op het 
schilderij is ‘het Schildershuis’ 
c.q. atelier ‘de hooge wilgen’ te 
Loosdrecht te zien zoals kunst-
schilder Ernst Leijden (1892-
1969) dat in de winter van om-

streeks 1925 heeft vastgelegd. 
Het atelier aan huis van kunst-
schilder Ernst Leijden (1892-
1969) stond half in het water en 
half op het land ter hoogte van 
het schiereiland in de bocht van 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk 
naar ’t Breukeleveense Meen-
tje te Loosdrecht. Door deze 

locatie van zijn woonhuis-ate-
lier stond Ernst Leijden in de 
jaren twintig en dertig van de 
vorige eeuw ook wel bekend 
als de ‘nieuwe heer van Muije-
veld’. Hier in dit atelier kwam 
ook de bekende kunstenaar en 
zijn vriend Jan Sluijters (1881-
1957) regelmatig op bezoek om 
te schilderen. Het schilderij (63 
h x 90 cm br) is tijdens ope-
ningstijden te bezichtigen in 
de openbaar toegankelijke cen-
trale hal van het gemeentehuis 
van Wijdemeren aan de Rading 
1, (1231 KB) te Loosdrecht, bij 
de wachtruimte van de balies 
Burgerzaken. 

Wie was Ernst Leijden?
Oskar Moritz ‘Ernst’ Leijden 
doorliep de kunstacademies 
van Rotterdam, Brussel, Berlijn 
en Londen. Na zijn dood raakte 
hij in de vergetelheid. Toch han-
gen zijn werken in de collecties 
van tal van bekende musea in 
zowel binnen- als buitenland. 
Zijn werken zijn te zien in het 

Stedelijk Museum te Amster-
dam, Museum Boijmans van 
Beuningen in Rotterdam, het 
Gemeentemuseum Den Haag, 
evenals in het Musée d’Art Mo-
derne in Parijs, de Tate Gallery 
in Londen en het Guggenheim 
Museum in New York. Ernst 
Leijden was namelijk zeer reis 
belust en heeft op talloze plaat-
sen in het buitenland gewoond 
én gewerkt. 

Loosdrecht en het buitenland 
Ernst Leijden bouwde in Loos-
drecht een woonhuis-atelier. 
Hiervoor schakelde hij twee 
jonge, veelbelovende architec-
ten in: A. Eibink (1893-1975) 
en J.A. Snellebrand (1891-
1963). 
Ernst Leijden vluchtte in 1940 
samen met zijn vrouw naar de 
U.S.A., waar hij zijn interna-
tionale carrière voortzette. In 
Amerika werd Ernst Leijden ar-
tistiek wereldburger en maakte 
hij deel uit van de Avant-garde. 
Onder zijn vrienden hoorden 

Nieuwe aanwinst Kunstbezit ’s-Graveland beroemde kunstenaars als Dali, 
Chagall en Rivera. 

Stichting Kunstbezit 
s-Graveland 
De Stichting Kunstbezit ‘s-Gra-
veland bezit ruim 350 kunst-
werken die in de periode 1870 
tot heden zijn gemaakt in de 
omgeving van Kortenhoef, 
‘s-Graveland, Ankeveen, Loos-
drecht en Nederhorst den Berg. 
De collectie bestaat voorna-
melijk uit schilderijen van de 
Kortenhoefse school en een be-
perkt aantal beelden en hout-
sneden. Sinds een aantal jaren 
beheert de Stichting ook mo-
derne kunstwerken van kun-
stenaars die woonachtig en/of 
werkzaam zijn in de gemeente 
Wijdemeren. De collectie heeft 
een vaste plaats in het gemeen-
tehuis van Wijdemeren. De 
moderne werken hangen mo-
menteel in de raadszaal en zijn 
ook te zien op de website (tab 
recente aanwinsten).
Meer info: www.kunstwijdemeren.
nl

Op het juiste spoor
KORTENHOEF – Afgelopen za-
terdag was de open dag van 
de Vereniging Spoorgroep 
Zwitserland (VSZ). Deze club 
mensen is gefascineerd ge-
raakt door de omvang, bouw 
en technische hoogstandjes 
van het spoor in Zwitserland. 
De meesten van ons weten 
niet eens van het bestaan van 
de club en denken wellicht 
aan een uit de hand gelopen 
hobby en iets met modelbouw. 
Dat laatste beoefenen ze zeker 
maar het echte werk is toch het 
rijden op het spoor in de Alpen 
zelf. Vele leden zijn ook zeer 
technisch onderlegd.

Door: Niels van der Horst

Het prachtige alpenland Zwit-
serland is geliefd vanwege de 
prachtige bergen, schuimen-
de rivieren en glooiende da-
len. VSZ houdt zich bezig met 
spoorwegmaatschappijen, zo-
wel in het echt als via de mo-
delbouw. De vereniging heeft 
ongeveer 175 leden verdeeld 
over het hele land. Onze regio 
telt zo’n veertig leden en in 
Kortenhoef is een twintigtal 
mensen bezig. Het ene lid wil 
niks anders dan in Zwitserland 
zijn en meerijden, de ander ziet 
er graag een video over en doet 
mee aan de modelbouw, weer 
anderen lezen gewoon het ver-
enigingsblad De Signalglocke 

en vinden op die manier hun 
plezier.

Modelbouw
De locatie van het evenement 
was aan de Kortenhoefsedijk 
85F op een grote zolderver-
dieping met meerdere ruimtes. 
Hans Hosang, regiocoördina-
tor Midden Nederland van de 
VSZ, heette de bezoekers wel-
kom. Binnen wees Hans op de 
grootschalige modelbouw die 
er te zien was. Min of meer af 
was een traject dat gebaseerd 
was op het zogeheten Berni-
na-traject. Ernaast was ook een 
flink project gaande. Het bleek 
om een aankomende kopie 
te gaan van het traject met de 
Gotthard tunnel. Mede door 
de voortschrijdende techniek 
voor de modelbouw zelf maar 
ook de techniek eromheen en 
het onderhoud, is men eigen-
lijk nooit helemaal klaar. Zo 
zijn er flink wat uren gestopt 
in het implementeren met 
software die de verschillende 
treintoestellen aansturen. Maar 
ook het oog voor detail speelt 
een rol. Zo zie je op een helling 
een goederenliftje dat voor het 
transport voor melkflessen

Bernina
Zoals Hans en mede -enthou-
siasteling Peter Wittop Koning 
praatten over de Bernina, was 
aanstekelijk. Het echte spoor 

beslaat zestig kilometer door 
Zwitserland en kent meerde-
re intrigerende aspecten. Zo 
doorkruist de trein het prach-
tige kanton Graubünden van 
noord naar zuid. De route 
is verder een stukje spoor-
wegtechniek van de bovenste 
plank: de trein gaat van on-
geveer 450 meter boven de 
zeespiegel naar 2253 meter en 
dat zonder de hulp van een 
tandradspoor. Het traject kent 
veel keerlussen. Die kun je 

zien als een omwenteling van 
een spiraal of wenteltrap die de 
mogelijkheid biedt om op de-
zelfde plek een hoogteverschil 
te overbruggen. Verder kent 
dit unieke spoor 55 tunnels en 
196 bruggen om het vervoer 
per trein mogelijk te maken. 
Al deze aspecten samen met 
het verbluffende natuurschoon 
vormen het geheel waarover de 
leden van de Spoorgroep zo en-
thousiast zijn. Nederland haalt 
het daar niet bij al is het samen 

met het Zwitserse spoor wel het 
drukste in Europa. Meer info: 
www.spoorgroepzwitserland.nl

KORTENHOEF- Er zijn nog par-
ticipaties te koop! Geen zonne-
panelen op uw eigen dak? 

Investeer in 100% groene 
stroom uit Kortenhoef. 15 jaar 

korting op de energiebelasting. 
In ruim 10 jaar uw investering 
terugverdiend. Kom voor meer 
informatie op donderdagavond 
4 april van 19.30-21.30 uur 
naar Dirks Sportcafé in De 

Fuik, Zuidsingel 56 Korten-
hoef. Download de brochure 
en de overeenkomst via https://
energiecooperatiewijdemeren.nl. 

Wilt u meedoen aan collectieve 
energieopwekking? 
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NEDERHORST DEN BERG- 
Wat is de overeenkomst tussen 
Josef Suk, Antonin Dvorak en 
Bohuslav Martinu? Is het hun 
onweerstaanbare muziek? Is 
het hun liefde voor de cello? 
Of is het toch hun land van 
herkomst, het prachtige Tsje-
chië? Celliste Pamela Smits en 
pianist Tobias Borsboom lijken 
verslaafd aan deze romantische 
muziek. Ze openen hun con-
cert op zondag 14 april in het 
Jagthuis met werken van Josef 
Suk, de man die de schoon-
zoon van Dvorak werd. Daarna 
speelt het duo de Waldesruhe 
van Dvorak en de eerste so-
nate van Martinu. Het is alle-
maal muziek waar ook u een 
blij gevoel van krijgt. Na de 
pauze staat de prachtige sona-
te van Sergei Rachmaninov op 
het programma. Beide musici 

zijn geen onbekenden in het 
Jagthuis. Celliste Pamela Smits 
staat bekend om haar fenome-
nale techniek en haar bevlogen 
manier van musiceren. Tobias 
Borsboom is op dit moment 
een van Nederlands bekendste 
jonge pianisten. Een concert 
door dit duo staat garant voor 
een gedenkwaardige belevenis 
die alleen al in hun program-
mering tot uiting komt. 
Voor het Jagthuis is dit alweer 
het een na laatste zondagmid-
dagconcert van dit seizoen. 
Wat u voor de zomer nog kunt 
verwachten is een bijzonder 
verrassingsconcert op 2 juni: 
save the date!

zondag 14 april; aanvang 15.30 
uur: Bohemian Rhapsody
Entree 17,50 euro (tot 25 jaar 
10 euro). Reserveren via de 

website www.jagthuis.nl, per 
e-mail via stal@jagthuis.nl of 
telefonisch 0294-252609. De 
locatie van het concert is Het 
Jagthuis, Middenweg 88, Ne-
derhorst den Berg (Horster-
meer).

Foto: Jasper Grijpink

INGEZONDEN 
TEKSTEN 

VÓÓR VRIJDAG 
16.00 UUR 

NAAR:
REDACTIE@DUN-

NEBIER.NL
MAXIMAAL: 300 WRD. 

Bohemian Rhapsody voor
cello en piano

Zuidsingel 41, Kortenhoef

Ruime en lichte twee-onder- een kap-woning  (132 m² woonopper-
vlak en 438 m³ inhoud) met 5 slaapkamers en 2 badkamers , zonnige 
woonkamer, ruime achtertuin met achterom en garage.  Mogelijkheid om 
nog een achtergelegen tweede garage aan te kopen.  Grote voortuin met 
veel privacy, gelegen op het zuiden. De woning is geheel voorzien van 
isolatieglas en kunststofkozijnen.

Vraagprijs  € 469.500,- k.k.

NIEUWNIEUW

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

Adverteren: weekbladwijdemeren.nl
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Muziek

Hannes Minnaar, gelukkig met muziek
NEDERHORST DEN BERG – De 
Willibrordkerk was helemaal 
vol en iedereen wachtte in 
spanning op de geliefde Bergse 
pianist Hannes Minnaar. Vooraf 
opende wethouder Rosalie van 
Rijn: “Dit is de eerste keer voor 
mij dat ik bij een pianoconcert 
aanwezig ben en de eerste keer 
dat ik in deze mooie kerk mag 
genieten van een concert.” Ook 
wethouder Joost Boermans 
was aanwezig. De zaal was ver-
deeld in drie delen, met in het 
midden een gigantische vleu-
gel. Een sfeervol tafereel voor 
een uniek concert van Hannes 
Minnaar. 

Door: Nikwi Hoogland

In het kort over Hannes Min-
naar. Hij is geboren in 1984 en 
is bij toeval gaan piano spelen. 
Toen hij klein was, hadden ze 
geen instrumenten thuis. Maar 
Hannes was wel altijd al gefasci-
neerd door muziek. Zijn ouders 
wisten dat er een paar straten 

verderop een pianojuf woonde. 
Ze gaven hem een keyboard en 
hij ging op pianoles. Het begin 
van een prachtige carrière voor 
hem. “Het was niet per se een 
ambitie om groot te worden en 
in volle zalen te spelen. Als ik 
maar met muziek bezig ben, 
dan ben ik al gelukkig,” vertelde 
hij. “Volgende week sta ik met 
mijn programma in het Con-
certgebouw in Amsterdam. 
Hartstikke gaaf en natuurlijk 
heb ik wel wat gezonde span-
ning. Maar piano spelen geeft 
mij een enorme kik. Muziek is 
zo mooi, er zijn zoveel soorten 
en je ontdekt steeds meer.” 

Het eerste stuk
“Dit programma leidt u van 
1926 naar 1944. Een tijdreis en 
alle stukken in chronologische 
volgorde. We beginnen, uiter-
aard, met Bach. Het boek van 
Bach is een encyclopedie van 
baldansen,” vertelde hij enthou-
siast aan het publiek. Het stuk 
begon rustig en in het midden 

schoven de handen van links 
naar rechts, kruislings en door 
elkaar. Een genot om te zien en 
een inspiratie voor alle muziek-
liefhebbers. 
“Beethoven,” begon Hannes, 
“die kon stukken maken met 
humor. Hij kon niet meer ho-
ren en ging onder andere com-
poneren. Dit is zijn eerste grote 
variatiewerk met 15 stukken.” 
Hij ging zitten en de muziek 
klonk prachtig in de kerk. Hij 
speelt niet alleen muziek, hij 
begrijpt het ook.

Franck en Messiaen
 “César Franck had op jonge 
leeftijd alweer genoeg van pia-
no spelen. Op zijn 15e ging hij 
over op het orgelspel. Aan het 
einde van zijn leven keerde hij 
weer terug naar de piano. Dit 
stuk is een samenkomst van 
orgel en piano. In dit stuk komt 
alles samen aan het einde.” En 
Hannes loog niet. Het stuk was 
verrassend en had inderdaad 
het karakter van een orgelspel, 

maar dan vermengd met pia-
noklanken. 
“Olivier Messiaen, hij staat be-
kend om zijn unieke geluiden. 
Je hoort een stukje hindoerit-
me, wat harmonische klan-
ken en vogelgezang. Het stuk 
is een soort meditatie met op 
het eind een extase.” Er zaten 
veel modernere klanken in en 
dat sprak menig mens aan. Na 
afloop kwam er een man naar 
Hannes toe: “Het was prachtig 
en zeker dat laatste stuk vond 

ik geniaal.” Iedereen had ge-
noten, dat was te merken aan 
alle lovende reacties. Er waren 
mensen uit het dorp, maar ook 
bezoekers van verder weg. Zo 
was er een vrouw uit Houten 
speciaal gekomen om Hannes 
te horen spelen. Het was een 
onvergetelijke avond met een 
enorme opkomst van muzie-
kliefhebbers. Ook een keer zo’ 
n concert bezoeken? Kijk op: 
www.concertenopdeberg.nl/ 

Mini Matthäus maakt indruk
Vrijdag 29 maart zong het Mini 
Matthäusensemble in de Her-
vormde kerk van ‘s-Graveland 
een verkorte versie van de Mat-
thäus Passion. De intieme, so-
listische uitvoering van Bachs 
meesterwerk maakte indruk 
bij de luisteraars.

Door: Saskia Luijer

De kerken stromen leeg in Ne-
derland, behalve als daar rond 
de paastijd de Matthäus Passi-
on van Johan Sebastian Bach 
klinkt. Zo ook in de Stalpae-
rtkerk van ’s-Graveland, waar 
het Mini Matthäusensemble 
optreedt voor een uitverkochte 
zaal. Een mooie opbrengst voor 
de Daniël Stalpaert Stichting, 
die het toegangsgeld gebruikt 
voor de restauratie van het or-
gel. Maar uiteraard vooral een 
mooie avond voor alle luiste-
raars. Zij zijn afgekomen op de 
klassiek gezongen voorstelling 
van het verhaal van Jezus’ lij-
den. De Bijbelse geschiedenis 
uit Mattheus 26 en 27, die de 
laatste dagen van Jezus’ leven 
beschrijft, waarin hij wordt 
verlaten, verraden, berecht en 
zijn lot draagt. Het bijzondere 
aan deze Mini Matthäus is dat 
deze anderhalf uur duurt i.p.v. 
de originele uitvoering van vier 
uur. Een verkorte versie dus die 
toegankelijk is voor een breder 
publiek en het verhaal dichter-
bij brengt.

Prachtig meerstemmig
“O Lamm Gottes, unschul-
dig am Stamm des Kreuzes 
geschlachtet, allzeit erfunden 
geduldig, wie wohl du warrest 
verachtet.” Uitgenodigd door 
Henk Westland, tenor en ar-
tistiek leider van het ensemble, 
zingen we naar oud gebruik 
met elkaar het koraal dat in het 
beginkoor is verwerkt. Een wat 
aarzelende samenzang, met de 
beste bedoelingen, maar die in 
het niet valt als even later de 
negen vocalisten aantreden. 
Gebruikmakend van de ruimte 
en akoestiek in de kerk klinkt 
hun koor prachtig meerstem-
mig, een geweldig goede har-
monie die zo natuurlijk mengt 
dat het bijna eenvoudig lijkt. 
Tenor Walther Deubel brengt 
in zijn rol als evangelist een 
zingende voordracht van het 
verhaal. Zijn spreekzangstukjes 
worden afgewisseld met aria’s 
en solopartijen. Daarbij ver-
tolkt Adriaan Dercksen (bas) 
de personage van Jezus en zingt 
alt Marjoke Kager het gevoelige 
‘Erbarme dich, mein Gott’: Heb 
medelijden, mijn God, omwille 
van mijn tranen, zie toch, het 
hart en oog wenen bitter om u. 

Sterke contrasten
Het verhaal gaat over trouw, 
verlies, pijn, troost en hoop. 
Herkenbare emoties die de 
vocalisten in zang en expressie 
duidelijk weten over te bren-

gen. Helder, goed verstaanbaar 
en zo zuiver. Met fraaie solo’s 
ook van de andere ensemble-
leden; Anne Kan, Luis Kimm, 
Hesther Oor, Jantine Strik en 
Bram Trouwborst. Gezamen-
lijk vormen ze het koor dat 
zowel de gevoelens van de ge-
lovigen als die van de boze bur-
gers laat horen. Contrasten die 
klinken in dynamiek en inten-
siteit. Zo zingt men bij de ver-
oordeling van Christus fel en 
vurig: “Er is des Todes schul-
dig. Las ihn kreuzigen!” Waar-
na het even later zacht en lief-
lijk verder gaat: “Wer hat dich 
so geschlagen.” En hoewel de 
begeleiding van Cees-Willem 
van Vliet op het klavier mini-
maal is, is de grootste rol toch 
weggelegd voor zijn muziek. 
Het vormt de basis en is veel 
meer dan alleen omlijsting van 
de zang. Soms subtiel, haast 
onopgemerkt, dan weer ferm 
en krachtig, maar altijd met de 
herkenbare melodielijnen van 
Bach. Nee, geen groots orkest 
of massaal koor bij deze ver-
korte versie van het passiever-
haal, maar een intieme variant 
in een sfeervolle kerk. Waar het 
publiek ademloos, diep onder 
de indruk luistert en na de laat-
ste noten uitbarst in een klate-
rend applaus.

KORTENHOEF- Op zaterdag-
avond 13 april geven Peter de 
Cocq en zijn muziekvrienden in 
het Oude Kerkje van Kortenhoef 
om 20.00 uur een concert. De 
kaarten kosten slechts 7,50, inclu-
sief programma. Te bestellen via 
pdecocq@hetnet.nl of aan de zaal 
(geen pin). 

Peter: “Dit wordt een bijzonder 
leuk, fris klassiek concert met le-
vendige stukken, vol afwisseling 
qua stijl en bezetting, in een on-
gedwongen sfeer, in het intieme, 
verwarmde en met kaarsen ver-
lichte kerkje, met zijn prachtige 
akoestiek en uitgevoerd door een 
stel enthousiaste musici, die dit 
louter voor hun plezier doen.”  

Programma
Concert voor hobo en strijkers 
van A. Marcello en J.S. Bach, 
Concert voor recorder (blokfluit) 
en strijkers van Sammartini en di-
verse kamermuziekwerken voor 
viool en piano, resp. gitaar en alt-
blokfluit van Paganini, Gluck, Te-
lemann, Tchaikovsky, J. Williams 
en E. Morricone, 
Uitgevoerd door: Peter de Cocq 
(viool), Eva Albiar Aliaga (hobo), 
Eleonora Semjonova (piano), 
Christiaan de Jong (gitaar), Phi-
lip Smet (viool), Mirjam van der 
Maas (altviool), Margriet Lam-
bour (cello) en Kees Jan Boerman 
(viool en sopraan blokfluit). 

Peter de Cocq
Peter de Cocq had als kind al een 
passie voor de viool. Door de Mu-
ziekschool Rotterdam werd hem 
veelbelovende toekomst in de 
muziek voorspeld. Toch koos hij 
voor een ander beroep en heeft 
hij de viool jarenlang laten liggen. 
Maar de passie bleef, diep van  
binnen. Door stimulans van zijn 
kinderen heeft hij de draad weer 
opgepakt, is weer les gaan nemen 
bij GLOBE in Hilversum. Recent 
heeft hij 3 jaar muziekstudie ge-
volgd aan de Schumann Akade-
mie en volgt nu lessen bij vioolpe-
dagoge Irina Zacharova. 

Overige info
In de pauze en/of na afloop is een 
drankje of glaasje wijn verkrijg-
baar. Na afloop is er een korte 
gelegenheid voor ‘Meet & Greet’ 
met de musici. Parkeren (gratis) 
op het parkeerterrein van “De 
Oude School”, op ongeveer 150 
meter afstand vanaf het kerkje, of 
aan de huizenkant langs de Kor-
tenhoefsedijk.  

Concert van Peter en 
zijn muziekvrienden
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Ondernemers
Zaterdag 6 april proeverij Italiaanse wijnen 
Nieuwe Tapaskaart bij Het Boothuys 

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.

De provincie Noord-Holland is een gebiedsproces gestart in de Horstermeerpolder. Hoofddoelen van dit gebiedsproces 
zijn het ontwikkelen van nieuwe natuur, het verbeteren van bestaande natuur en het versterken van de agrarische 
structuur. De provincie heeft de Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (STIVAS) gevraagd een deel van de 
realisatie van deze doelen voor haar rekening te nemen, namelijk: het realiseren en beheren van nieuwe natuur in het 
noorden van de polder en de agrarische structuurverbetering in het hele Horstermeergebied. 
STIVAS zoekt namens de provincie Noord-Holland partijen die deze natuurdoelen willen realiseren. Daarnaast zoeken wij 
partijen die willen meedoen in het proces om te komen tot een verbeterde agrarische structuur in de polder. 
Eerdere berichtgeving hierover heeft via verschillende andere kanalen al plaatsgevonden.

Heeft u interesse? Meld u zich dan vóór 10 april a.s. aan. 
Langs deze weg verruimen wij de aanmeldingstermijn van 28 maart naar uiterlijk 10 april a.s.
Indien u zich meldt, neemt STIVAS contact met u op voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is een beeld te krijgen 
van wensen,  ideeën  en mogelijke bijdragen van geïnteresseerde partijen. De verkregen informatie vormt mede input 
voor het uitdenken van  het vervolgproces. 

Voor deelname gelden de volgende voorwaarden;
1. Voor de natuurambities bent u bereid de natuur te realiseren en deze vervolgens langjarig te beheren. 
2. Voor de agrarische structuurverbetering:
     a. U bent eigenaar van grond in de polder of direct grenzend aan de ringsloot van de polder. 
     b. U bent gebruiker van gronden in de polder met structurele gebruiksafspraken
          (erfpacht of reguliere pacht). 
     c. U heeft een agrarische bedrijfsvoering.

Aanmelden? 
Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen dan kunt u per mail contact opnemen met de
heer W. van Egteren  (w.vanegteren@stivas.nl) of mevrouw W. Streutker (w.streutker@stivas.nl).

STICHTING TER VERBETERING VAN DE AGRARISCHE STRUCTUUR

Partijen in de Horstermeerpolder gezocht die nieuwe natuur willen realiseren en/of deel willen nemen aan agrarische structuurversterking in de polder

NEDERHORST DEN BERG- Bistro 
Het Boothuys aan de Dammer-
weg is klaar voor het voorjaar. 
Met een fraai terras gesitu-
eerd aan de stille Spiegelplas 
kunt u volop genieten van een 
hapje en een drankje. Er is een 
nieuwe Tapaskaart en u kunt 
profiteren van diverse leuke 
en lekkere acties. Het seizoen 
start met een Wijnproeverij op 
zaterdag 6 april tussen 15.00 
en 17.00 uur. 

Managers Emile Hagen, Eelco 
de Jong en Jorien Coolen en 
team willen de gasten verrassen 
met een ruime keuze aan klei-
ne hapjes. Er is een assortiment 
van ongeveer 40 Bergse tapas 

zoals gamba’s, carpaccio, kro-
ketjes, vispalet en ossenhaas. 
Bij een borrel of diner is het 
gezellig om samen aan tafel te 
proeven van de gevarieerde ge-
rechten. Om de gasten een bé-
tje te helpen met het kiezen zijn 
er ook vier zogenaamde ‘plan-
ken’ samengesteld, geschikt 
voor twee personen (€ 19.50- 
24.50). Je hebt ze met vis, vlees, 
vegetarisch en een gemengde.  
 
Acties 
Op maandag en dinsdag is 
het Boothuys gesloten, maar 
voor de rest van de week zijn 
er dagelijks smakelijke acties. 
Elke woensdagmiddag kunt u 
voor € 17,50 genieten van alle 

‘planken’. Op donderdag kunt u 
voor € 24,50 onbeperkt gamba’s 
eten. Op vrijdag is er de inmid-
dels bekende VriMiBoBo (Vrij-
dagMiddagBoothuysBorrel) 
tussen 16 en 18 uur met alle 
cocktails voor slechts 5 euro. 
Het seizoen wordt a.s. zaterdag 
geopend met een Wijnproeve-
rij voor € 19,50. Een deskundi-
ge zal u laten proeven van di-
verse wijnen uit Italië, uiteraard 
weet hij meer van de streek en 
de geschiedenis van de druiven 
en het rijpingsproces. De staf 
van het Boothuys zal de wijnen 
laten begeleiden met een varië-
teit aan gerechten. 
 
Voorts 

Naast de Vreelander Sloep 
heeft Het Boothuys nu ook de 
beschikking over een kleinere 
sloep voor maximaal 6 perso-
nen. Zo kunt u een tocht over 
Spiegelplas en Vecht heerlijk 
combineren met een passen-
de tapasmaaltijd en/of borrel.  
Groepen kunnen ook terecht 
bij Het Boothuys. Er zijn speci-
ale arrangementen met barbe-
cue en buffet (vanaf 25 pers.). 
Maar ook kleinere groepen 
kunnen een deel van het res-
taurant en/of terras afhuren. 
Emile, Eelco en Jorien kunnen 
u te allen tijde bijpraten.  
 
Reserveren 
Reserveren is altijd handig. Te-
lefonisch: 0294- 2400 33 of via 
de website: www.het-boothuys.
nl.  Het Boothuys; Dammer-
weg 84; 1394 GM Nederhorst 

den Berg. Open: woe t/m vrij; 
vanaf 16.00 uur; za-zo: vanaf 
12.00 uur. De keuken sluit om 
21.30 uur.  

Stormloop 
op Ken uw 
Dorp Quiz 
2019
KORTENHOEF- In 2017 was het 
maximum aantal van 36 teams 
binnen 10 minuten bereikt. 
Op 30 maart jl. hadden binnen 
twee minuten al 40 (!) teams 
zich ingeschreven.

Uiteindelijk hebben zich 47 
teams voor de unieke dorps-
quiz aangemeld. Zij zullen zich 
op 26 oktober (het weekend 
dat de wintertijd weer ingaat) 
buigen over de 150 vragen en 
opdrachten die de organisatie 
heeft bedacht om de dorpen 
Kortenhoef en ’s-Graveland be-
ter te leren kennen. 
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Varia

eroen
Mariekebrood KwarkbolletjesCitroencake

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 21 maart t/m zaterdag 6 april.

Normaal € 5,50. 
Bij inlevering van 
5 spaarpunten 

LentekriebelsLentekriebels

Normaal € 5,50. 

€ 3,95
voor

€ 3,95
nu voor

€ 2,95
per zakje

Wandeling 
na verlies
Op zondag 7 april organiseert 
Miranda van den Eijnden van 
Artesia weer een wandeling 
door het bos.

De wandeling is voor iedereen 
die verlieservaring(en) door 
overlijden kent en hier aandacht 
aan wil geven. Hoe kort of lang 
geleden dit verlies ook geweest 
is. We vertrekken om 10.00 uur 
bij de Beeldentuin De Zanderij, 
Oude Meentweg 2 te ’s-Grave-
land (€ 10,-).

Aanmelden: info@praktijkarte-
sia.nl of bel naar 06-23665687. 
Zie ook www.praktijkartesia.nl. 

‘s- GRAVELAND- Geniet zondag 
14 april van natuur én cultuur 
tijdens deze unieke activiteit 
voor volwassenen op de ’s-Gra-

velandse Buitenplaatsen. Wan-
del eerst mee over het bijzon-
dere landgoed Gooilust. Het 
tweede deel van de excursie 

staat helemaal in het teken van 
het prachtige landhuis Trom-
penburgh.

Laat je verrassen door Gooilust. 
Samen met de gids wandel je zo’n 
1,5 uur langs de rododendronval-
lei, de siertuin, het landhuis, de 
exotische bomencollectie en het 
sterrenbos. Daarna loop je naar 
het naastgelegen Trompenburgh 
voor een heerlijke kop koffie, om 
daarna samen met een Natuur-
monumenten gids Trompen-
burgh van binnen te bekijken. 
De samenwerking van Natuur-
monumenten met Stichting 
Monumenten Bezit maakt het 

mogelijk om binnen een kijkje te 
nemen. Landhuis Trompenburgh 
wordt slechts enkele zondagen 
opengesteld voor een rondleiding 
met gids. Maak gebruik van deze 
unieke kans om een uur lang dit 
prachtige gebouw uit de gouden 
eeuw te bekijken.

Handig om te weten

Startpunt van de wandeling is bij 
de witte slagboom van oprijlaan 
landgoed Gooilust aan het Zui-
dereinde 49 in ’s-Graveland (1243 
KL. Deze excursie is alleen ge-
schikt voor mensen die goed ter 
been zijn. Reserveer snel, want vol 

= vol. Er is een maximum aantal 
deelnemers. Graag een kwartier 
van tevoren aanwezig zijn. Hon-
den mogen niet mee. Voor alle 
activiteiten geldt deelname uit-
sluitend na aanmelding en beta-
ling vooraf via de website.
Voor vragen: Bezoekerscentrum 
Gooi en Vechtstreek, 035 - 656 
30 80; zondag 14 april; 10:00 tot 
12:30; 13:00 tot 15:30 uur. Prijzen: 
lid € 17,50, niet lid € 21,00. www.
natuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek

Foto: © Natuurmonumenten, Mi-
rella Sinnige

Wandeling Gooilust en rondleiding op Trompenburgh

In deze serie neem ik u mee 
naar binnen bij bekende en 
minder bekende inwoners van 
Wijdemeren. Deze keer ga ik 
op bezoek bij Ron en Anne 
Wehrens uit Ankeveen. Zij ken-
nen elkaar al vanaf hun lagere 
schooltijd in Sittard (toen had 
Ron al een oogje op haar!) en 
op de middelbare school wer-
den ze een stel. 

Door: Astrid Korpershoek

Anne is half Engels en studeer-
de na de middelbare school in 
Londen. Ron ging in Utrecht 
farmacie studeren. Hij wilde al-
tijd al ontwikkelingswerk doen. 
Een week nadat hij in1993 zijn 
apothekersopleiding had af-
gerond, trouwden ze en de 
week daarna verhuisden ze 
naar Afrika. Daar werkten ze 
7 jaar in Zambia en Uganda. 
Het was een periode waarin 
de HIV-epidemie hoogtij vier-

de, maar er nog nauwelijks 
behandeling voorhanden was. 
Het waren heftige jaren, maar 
ze hebben daar veel kunnen 
betekenen. Anne heeft zich in 
die tijd tot IT-specialist omge-
schoold en daardoor kregen ze 
toen in Zambia al beschikking 
over iets nieuws: e-mail. Maar 
in Nederland was er in die tijd 
nog bijna niemand die dat had. 
Om toch snel te kunnen com-
municeren, stuurden ze berich-
ten naar een vriend met e-mail 
in Utrecht, die ze dan uitprint-
te en naar familie en vrienden 
doorstuurde. In 2001 kwamen 
ze terug in Nederland en sinds 
2005 wonen ze in Ankeveen. 
En hier willen ze nooit meer 
weg.

Hoe is jullie huis ingericht en hoe 
zou je jullie stijl omschrijven?
We hebben flink verbouwd en 
alles zo strak en licht moge-
lijk gemaakt. Alles is nu licht, 

transparant en functioneel. We 
hebben een gietvloer en dank-
zij de vloerverwarming konden 
alle radiatoren van de muur. 
Verder hebben we een flinke 
boekenkast (met veel boeken), 
die overloopt in de keuken. En 
achter het huis is Rons kantoor.

Wat zijn jullie dagelijkse bezighe-
den?
Anne: “Ik werk als IT project-
manager bij ProRail. Verder 
speel ik saxofoon en ben ik re-
gelmatig te vinden bij muziek-
vereniging De Vriendschaps-
kring. Ik houd van gezellige 
etentjes met vrienden en van 
alles wat outdoor is: wandelen, 
kanoën, skiën, zeilen. Het liefst 
ben ik buiten in de natuur.” 
Ron: “Ik werk als internatio-
naal consultant op het gebied 
van geneesmiddelenvoorzie-
ning voor ontwikkelingslan-
den. Ik word ingehuurd door 
World Health Organization 

Binnen bij…Ron en Anne Wehrens

(WHO), de Verenigde Naties of 
direct door overheden van ont-
wikkelingslanden. Ik ben dus 
veel op reis. Wanneer ik thuis 
ben, maak ik graag muziek met 
mijn 2 coverbands en help ik 
regelmatig als vrijwilliger op de 
Ankeveense markt. 

Ron is helemaal verliefd op zijn 
snoek (een Citroёn DS). Anne: 
“Het lijkt wel zijn ‘maîtresse’.” 
Ron: “ja, ik vind het heerlijk 
om er uitstapjes mee te maken 
en het is helemaal perfect als we 

samen op stap zijn: met mijn 
vrouw én mijn ‘maitresse’!” 

Ron en Anne hebben een op-
roep aan iedereen die (net) in 
Ankeveen woont: Stort je ook 
in het verenigingsleven. Bij-
voorbeeld als vrijwilliger bij 
theater de Dillewijn, Bruisend 
Ankeveen, muziekvereniging 
de Vriendschapskring of bij 
een van de sportverenigingen. 
Je krijgt er ontzettend veel voor 
terug!
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Samenleving

Rommelen en ruilen in het
Sociaal Cultureel Centrum

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
‘s-Graveland: Noordereinde v.a. Klapbrug ri. Loodijk, Loodijk,

Stichtse Kade en Cannenburgerweg

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

NEDERHORST DE BERG – Vo-
rige week woensdag was het 
knusheid alom in het Sociaal 
Cultureel Centrum (SCC). Versa 
Welzijn had er een rommel- en 
ruilmarkt georganiseerd. Een 
exclusief aantal kraampjes lag 
volgepakt met leuke spulletjes. 
Je kreeg het idee in een gezel-
lige grote huiskamer te vertoe-
ven waar je ook nog eens voor 
een habbekrats iets lekkers 
kon knabbelen en drinken.

Door: Niels van der Horst

Als je het SCC binnenliep, 
moest je rechtdoor het zogehe-
ten Wijdehuis in. Ondanks de 
bescheiden ruimte en omvang 
van de markt kon je toch echt 
een leuk rondje maken en door 

veel spulletjes snuffelen. Een 
brooddeeg-machine, een mooi 
fondue pannensetje, DVD’s, er 
lag van alles. Eén van de stand-
jes werd bemand door Yara 
Kok en haar grootouders. Yara 
had allemaal roze spulletjes 
in de aanbieding en het lukte 
om er een paar van de hand te 
doen. Haar opa had mooi eigen 
houtsnijwerk in de aanbieding. 
Iets dat je niet zomaar op elke 
rommelmarkt tegenkomt. Zo 
druppelden de bezoekers bin-
nen en bekeken de koop- en 
ruilwaar met interesse. Ergens 
anders lag bijvoorbeeld weer 
kerstverlichting. Ondanks de 
tijd van het jaar was een deal 
snel gesloten. Uiteraard niet 
voordat de stekker nog even in 
het stopcontact was gegaan om 

te testen of alles het wel deed.

Organisatie
Iris Klarenbeek en Jeannette 
Smit waren de kartrekkers bij 
het aangename evenementje. 
Ze vertelden dat het initiatief 
van dorpbewoonster en op-
ruim- en huishoudcoach Rena-
te Wolf kwam die wat spulletjes 
wilde verkopen. Iris en Jean-
nette hielpen vervolgens om al-
les klaar te zetten en de promo-
tie te doen. Starttijd was voor 
enen maar zoals dat gaat met 
populaire activiteiten, stonden 
ze voor aanvang al klaar om 
naar binnen te gaan. Misschien 
voor herhaling vatbaar en kan 
het een vaste plek krijgen in de 
rij met activiteiten die in ’t Wij-
dehuis worden georganiseerd. 
Elke woensdagochtend is er 
inloop van half tien tot twaalf 
waar men een lekker bakkie 
thee of koffie kan komen drin-
ken. Dat gebeurt in combinatie 
met de creagroep dus er valt 
ook altijd bijvoorbeeld iets te 
knutselen, tekenen of te schil-
deren. ’s Middags is er dan de 
ontmoetingsgroep van half een 
tot vier. Kom eens kijken!
Voor verder info is er de Versa 
Welzijn telefoon: 035 623 1100. 
Mailen kan naar Iris Klaren-
beek (iklarenbeek@versawel-
zijn.nl) of Herma Kleve (hkle-
ve@versawelzijn.nl).

Zwagerman Group is op zoek naar een:

Geïnteresseerd? Bel ons voor het maken van
een afspraak om bij ons langs te komen.

Telefoon 0294-253 377, vragen naar Mario G. Rouwenhorst.

Werkplaats chef
(meewerkend) Rupshijskranen

In Nederhorst den Berg vinden onderhouds-, herstel- en modificatie 
werkzaamheden plaats aan ons kranenpark met rupshijskranen 
variërend van 80 tot 300 Ton. Als meer ervaren chef werkplaats 
organiseer je hier de dagelijkse gang van zaken.

Wij vragen een afgeronde opleiding op MTS niveau in de machinebouw

• Transport en affiniteit met regel-elektronica die hierin wordt
   toegepast. VCA/VCA-vol.

Talen: Duits, Engels en Nederlands
Flexibel: Geen 9-5 mentaliteit, leergierig met
 een goed verantwoordelijkheidsgevoel.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

(zelfstandige) Tuin- en Parkmachine Monteur

In bezit van rijbewijs B(E)

Ben jij die klant- en servicegerichte, enthousiaste collega.

Solliciteer dan door het sturen van een CV met
foto en motivatiebrief naar

info@doornenbal-derooij.nl

▶ Landbouwmechanisatiebedrijf ▶ Constructie ▶ Tuin- & Parkmachines ▶ VA keuringsbedrijf

Rijksstraatweg 39-41 •Nieuwersluis • tel 0294-231290
www.doornenbal-derooij.nl

Charmante vrijstaande 30er jaren woning. Door de aanwezig-
heid van 2 st. schuren van resp. 36 en 37 m2 biedt het object mo-
gelijkheden voor uitbreiding van de woning of praktijk/bedrijf aan 
huis. De woning dient te worden gemoderniseerd.  Perceelsopp. 
475 m2. Wij laten u de woning graag zien!

Vraagprijs: € 379.000 k.k.

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

VTE makelaars o.g.                  
Frans Halslaan 5, 1231 BA Loosdrecht                      
035-888 33 77  www.vte-makelaars.nl

NIEUW

Middenweg 35, Nederhorst den Berg
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Voetballen in Nederhorst  
Tweede speelt gelijk tegen AS’80 

Sport

Voetballen in ’s-Graveland 
Vrouwen- 1 bereiken halve finale beker

Het overwicht in de eerste 
helft wist Nederhorst niet om 
te zetten in een voorsprong. 
De tweede helft was van Berg-
se zijde beduidend minder. 
Te veel duels gingen verloren 
tegen deze fysiek sterke te-
genstander, en er was weinig 
rust aan de bal. Toch kwamen 
ze op voorsprong via het goed 
doorgaan van Thiemo Dijkstra. 
AS’80 maakte tien minuten 

voor tijd de verdiende gelijk-
maker.

Senioren
Nederhorst -1 kende een vrij 
weekeinde. Nederhorst -3 moest 
opnieuw naar Almere. Nu was 
FC Almere -5 de tegenstander 
die in eigen huis met 1-3 werd 
verslagen. Nederhorst- 4 had in 
Ouderkerk- 4 een goede tegen-
stander maar blijft winnen. Nu 

werd het in een doelpuntrijk 
duel 5-4.
Jeugd onder 13
De JO13-1 speelde in en tegen 
Muiderberg tegen leeftijdgeno-
ten en wisten met een 1-3 zege 
de punten mee naar huis te ne-
men. De JO13-2 speelde een 
spannende wedstrijd. De tegen-
stander Hooglanderveen JO13-
6 was gelijkwaardig maar moest 
met 1-0 de zege aan de Bergers 
laten. De MO13-1 versloeg ook 

met minimaal verschil. De 1-0 
overwinning smaakte er niet 
minder om. 
Super Sunday
Aanstaande zondag 7 april is het 
Super Sunday bij Nederhorst. 
Alle seniorenteams spelen een 
thuiswedstrijd te beginnen om 
11.00 uur. Hoofdmoot  is de 
wedstrijd om 14.00 uur van ons 
1e elftal tegen UVV. Natuurlijk 
gaan we een feestje bouwen met 
o.a. de Flash Drive-in Show en 
DJ Cobus. Iedereen is weer wel-
kom op deze topdag op Meer-
zicht.

Lenteborrel 2019
Op donderdagavond 4 april is 
er vanaf 18.30 uur een Lente-
borrel voor sponsoren en vrien-
den van de Voetbalvereniging 
en Stichting voetbalcomplex 
Nederhorst. Als gastspreker is 
Angelique van ’t Riet present, zij 
gaat iets vertellen over ‘zakelijk 
flirten’. Een combinatie van in-
houd, humor en praktijk maakt 
het bijna een cabaret voorstel-
ling. 
Zie: www.vvnederhorst.org of 
facebook.

Afgelopen zaterdag werd in 
Amsterdam GeuzenMidden-
meer VR1 met 1-2 verslagen. 
Een stand die bij rust al op het 
scorebord stond door doelpun-
ten van Kaylee Stoops (vrije 
trap en strafschop). Een mooie 
prestatie van VR1 dat het ook 
in de competitie goed doet. 
Het belooft daarom een mooi 
slot van deze competitie te 
worden.

Senioren
Het 2e startte goed tegen koplo-
per Hooglanderveen, maar ver-
loor uiteindelijk met 1-3 en kan 
zich nu richten op de bekercom-
petitie. Na twee gelijke spelen 
verloor VR2 afgelopen zaterdag, 
net als Za2; dat ging met 4-0 on-
deruit bij Olympia ’25. Het 3e en 
35+2 speelden naast elkaar bij 
Abcoude. 35+2 won met 1-4 en 
het 3e was beter maar leed een 

zure 1-0 nederlaag.
Jongens onder 14 
JO14-1 verloor twee weken 
geleden met 7-2 van JOS Wa-
tergraafsmeer JO14-1.  Dat dat 
geflatteerd was, bewezen de 
jongens in de return. In een hele 
spannende wedstrijd schoot 
Fabian Troost zijn team vanaf 
elfmeter naar een 2-1 overwin-
ning. JO14-2 had een mindere 
zaterdag. In Haarlem verloor 

het ruim van Door Samenspel 
Sterk. Volgende week een nieu-
we kans.
Lid worden
Of je nu senior bent, jongen of 
meisje, 18 jaar of net 4 jaar ge-
worden, in alle leeftijdscatego-
rieën is een plek voor jou om te 
komen voetballen. Informeer 
via ledenadministratie@svsgra-
veland.nl naar de mogelijkhe-
den. 
Back to the 80’s/90’s party 
De evenementencommissie is er 
klaar voor: een DJ met de juiste 
muziek en een kantine die om-

getoverd wordt tot danspaleis. 
Vrijdag 12 april aanvang 20.30 
uur. U bent van harte welkom.
Schoolvoetbal
Nog maar 2 weken en dan gaat 
het los op onze velden met het  
schoolvoetbaltoernooi voor 
basisscholen uit Wijdemeren 
en Hilversum. Wil je daarvoor 
trainen met je team? Dat kan bij 
ons! Neem contact op via info@
svsgraveland.nl. Trainers en ma-
teriaal zijn beschikbaar.

Rody Neijsen Pokerkampioen van Ankeveen
ANKEVEEN- Op zaterdag 23 
maart werd het Pokerkampi-
oenschap van Ankeveen ge-
organiseerd in ’t Wapen van 
Ankeveen. Vanaf 19.30 uur 
stroomde de zaal, die met pro-
fessionele pokertafels omgeto-
verd was tot ware pokerroom, 
langzaam vol. Nadat alle deel-
nemers zich hadden aange-
meld en van een drankje waren 
voorzien kon om 20.00 uur de 
toernooiklok gestart worden.

In totaal speelden er 76 po-
kerliefhebbers uit Ankeveen 
en omgeving mee tijdens deze 
voorronde van het Open Ne-
derlands Kampioenschap Po-
ker. Er werd tijdens dit poker-
toernooi niet om geld gespeeld, 
maar puur om de eer en de 
gezelligheid van het spel. Lang-
zaam verlieten de eerste spelers 
het toernooi, omdat zij hun 
pokerchips niet wisten te be-
houden. Gelukkig konden de 

spelers die vroeg uitgeschakeld 
werden met elkaar verder po-
keren om een gratis deelname 
aan een ander pokertoernooi 
te winnen. Er hing een gezelli-
ge sfeer en de mensen spraken 
gedurende het toernooi over 
hun tactiek en sterkste poker-
verhalen.
Na ongeveer 5,5 uur kaarten 
was het Kortenhoever Rody 
Neijsen die met de bokaal naar 
huis ging en zich een jaar lang 

de Pokerkampioen van Anke-
veen mag noemen. Daarnaast 
kwalificeert hij zich met deze 
prestatie ook voor de landelijke 
finale van het ONK Poker 2019 
op 6 juli in Ermelo. Op plek 
twee eindigde Rico van den 
Besselaar. Hij kwalificeert zich 
samen met Enrico Zondag (3e) 
en Albert Jan van de Meent (4e) 
voor de halve finales in juni.

Curtevenneschool 24e bij 
schoolschaaktoernooi
KORTENHOEF - Lieuwe, Jack, 
Daniel en Jasmijn van de Cur-
tevenneschool togen zaterdag 
23 maart in alle vroegte naar 
Maarssen waar ze deelnamen 
aan de regionale finales nadat 
ze zich in novemberkampioen 
van de Wijdemeren mochten 
noemen.
Zoals elk jaar werden de nodige 
partijen gewonnen en verloren, 
maakten ze fouten of deden ze 
juist zeer goede zetten en speel-
den ze spannende partijen. Scha-
ken is meer dan een spel, het leert 
kinderen een hoop, zoals vooruit 
denken, goed kijken, opletten, 
geduld hebben, presteren onder 
tijdsdruk (er wordt met klok ge-
speeld) en nadenken.

Een plek in de middenmoot, 24e 
van de 40 is zeker geen slechte 
prestatie, en juist in de midden-
moot zit het altijd dicht bij elkaar. 
Een half of heel bordpunt kan al 
een paar plaatsen schelen. Helaas 
heeft de Warinschool op het laat-
ste moment toch besloten niet 
mee te doen, jammer uiteraard. 
Ook Patrick Kreuning die nor-
maal nog wat tips geeft tussen de 
partijen door moet verstek laten 
gaan wegens verplichtingen el-
ders. Des te knapper is de rede-
lijk hoge eindnotering.

Benieuwd wie er in November 
kampioen wordt, en of Jack, Jas-
mijn, Lieuwe en Daniël dan nog 
van de partij zijn.

NEDERHORST DEN BERG=- Ve-
len hebben in het verleden hun 
eerste zeilmijlen gemaakt op de 
Spiegelplas bij de Watersport-
vereniging De Spiegel. De laat-
ste jaren heeft de vereniging 
opnieuw zeillessen aangebo-
den. En de inschrijving voor de 
lessen in 2019 is nu geopend.
Voor kinderen (vanaf 7 jaar) 
worden de lessen gegeven in de 
internationale (wedstrijdklasse) 
Optimist. Voor tieners (vanaf 
13 jaar) en voor volwassenen 
in de overbekende, stabiele Po-
lyvalk. De instructeurs staan al 
weer enthousiast klaar om na de 
gedwongen winterstop, hun les-
sen volgens CWO-aanpak aan 
te bieden. Met deze CWO-ei-

sen wordt gegarandeerd dat een 
gediplomeerd zeiler zelfstandig 
een boot kan zeilen en dus een 
boot mag huren.
De lessen worden vanzelfspre-
kend gegeven in de aangename 
maanden mei, juni en juli, op 
zaterdagmorgen van 9.00 tot 
12.00 uur, te beginnen op zater-
dag 4 mei en met de afsluiting 
op zaterdag 6 juli. Alleen zater-
dag 15 juni wordt ingewisseld 
voor de warme ochtenduren 
van tweede Pinksterdag, 10 
juni! De lessen in de Polyvalk 
worden gelijktijdig gegeven of 
(in overleg met de cursisten) 
op een samen overeengekomen 
tijdstip.
Meer informatie over de ver-

eniging, over de zeillessen, de 
kosten en het lidmaatschap is te 
vinden op de vernieuwde web-
site www.wsvdespiegel.nl Te-
vens krijg je hier een goed beeld 
hoe leuk en gezellig de vereni-
ging is. Of stuur een mailtje 
naar een van de instructeurs; ej-
vkatwijk@gmail.com of naar de
voorzitter van de zeilcommis-
sie; vz.zeilen@wsvdespiegel.nl
De inschrijving loopt in princi-
pe tot 30 april…maar kom even 
langs op de eerste dag van de 
lessen, zaterdag 4 mei, op de ha-
ven aan de Dammerweg 62 ach-
ter. Misschien is er nog plaats. 
En wie eenmaal in een boot(je) 
gezeten heeft, is verkocht.

Ook dit jaar weer leren zeilen 
bij WSV De Spiegel
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NIEUWS 
CLUB 4711

 
Uitslag + stand wintertoer-
nooi Biljartclub 4711
Maandag 25 maart: M. Zie-
leman – Mw. T. Bos 2-0, J. 
van Greuningen – J. Vrij-
burg 0-2, W. Clements – E. 
Vernooij 0-2
Stand aan kop: M. Zieleman 
8-24 (kampioen), B. Worp 
8-22, Mw. T. Bos 8-16
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 28 maart: T. 
Otten – M. Verlaan 3-0, W. 
Clements – M. v.d. Velden 
2-0, H. Stalenhoef – P. van ‘t 
Klooster 3-0
Stand aan kop: W. Clements 
23-39, P. van ‘t Klooster 23-
34, M. v.d. Velden 23-32
Uitslag 4711-maandtoer-
nooi biljarten
Zaterdag 30 maart: 1. J. van 
Greuningen & M. Verlaan 
(12 pt.), 2. R. Boelhouwer 
& K. Jacobs (10 pt.), 3. M. 
Boelhouwer & W. Clements 
(8 pt.), 4. M. v.d. Velden & J. 
van Wijnen (6 pt.)
Programma
Donderdag 4 april 19.30 
uur: onderlinge competi-
tie BV Overmeer, vrijdag 5 
april 19.30 uur: slotavond 
5-kamp De Buuren (locatie 
Café Het Wapen van An-
keveen), maandag 8 april 
19.30 uur: lente-toernooi 
Biljartclub 4711 

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 ‘Eindelijk klaar voor het nieuwe seizoen’, meldt Jari Kroon. Autocross 
Team Kroon heeft de nieuwe racer in de Sprint 1600- klasse opge-

bouwd en is klaar voor het NK 2019.

Lange rij bij afscheid Landwaart

KORTENHOEF- Dit zul je toch 
niet vaak meemaken dat er 
een lange rij staat om afscheid 
te nemen van twee winkeliers. 
Voor Peter en Johan Landwaart 
kwamen een paar honderd 
mensen langs om hen de hand 
te schudden. Vanaf 1 april is AH 
Kortenhoef in handen van Van 
den Tweel.

Jan Braamskamp is een oude 
collega. “Ik ken ze al zolang. 
Als slager heb ik er gewerkt en 
heel vaak contact met ze ge-
had.” Voor Jan staat een clubje 
ex-caissières die jarenlang het 
gezicht van Albert Heijn wa-
ren. Truus Willard werkte al 
op de Julianaweg bij Peter en 
Johan. Gerrie Westgeest, Nelly 
Hendriks, Lineke van Schaik 

en Irmgard de Vente waren 
tussen 19 en 10 jaar actief aan 
de kassa. “Ja”, antwoordden de 
dames in koor als hen gevraagd 
wordt of ze nog zouden willen 
werken. “We hadden zoveel 
plezier en de sociale contacten 
waren prima.” Steven Voorn 
met een visuele beperking 
heeft ook goede herinneringen 
aan werken bij Landwaart. “Ze 
zijn erg goed in het helpen van 
mensen met een beperking”, 
weet Steven. Die ook nog weet 
dat Johan hem een bos bloe-
men bezorgde voor z’n presta-
tie op het EK Judo. Remco en 
Renzo Kempers staan namens 
leverancier Bickery in de rij 
met verse sapjes. 
Wethouder Jan Klink prijst het 
goede ondernemerschap van 
de gebroeders. “Ze staan mid-
den in de samenleving. Hun be-
trokkenheid is zo groot. Neem 
alleen als voorbeeld dat kaart-
spel met historische gebouwen. 
Ze sluiten goed aan op een ver-
anderende samenleving met 
tal van innovaties. Daarnaast 
is Peter een grote krachtbron 
bij de ondernemersvereniging.” 
Timo Willard en Chris van de 
Poel begonnen als scholieren 
met vakkenvullen. Timo: “Een 
leuke werkgever die oog had 

voor z’n personeel. Onderling 
droegen ze bij aan een goede 
sfeer. En vloeken deden we heel 
soms alleen als Peter niet in de 
buurt was.”
Mevrouw Landwaart, de moe-
der van Peter en Johan, stond 
er alleen voor toen haar man 
Eli op jonge leeftijd overleed. 
“Ik begon er 61 jaar geleden”, 
zegt ze. “Ik volg de jongens 
op afstand. Een advies geven? 
Nou, nee. Hoewel de groente-
afdeling mag nog wel groter.” 
Dela en Rik Jungmann hadden 
toen ze zich vanuit Amsterdam 
vestigden in het dorp Korten-
hoef een vaste gang naar de 
AH. “Ze hadden hier Haagse 
leverworst”, vertelt Dela. “Je 
krijgt ook een binding omdat 
ze het al heel lang doen. In deze 
winkel zit continuïteit”, vult Rik 
aan. En zo stroomde het door 
met een lange rij belangstellen-
den, jong en oud. 
Voor Johan Landwaart zal 
het de komende twee jaar een 
aparte ervaring zijn om niet 
met z’n broer samen te wer-
ken, hij krijgt een andere eige-
naar en nieuwe bedrijfsleider 
naast zich. “Ach”, zegt hij met 
een knipoog  “ik kan altijd nog 
weglopen.”

Foto: met dank aan Saskia Luijer




