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KORTENHOEF- Tja, wie Hol-
land zegt én van poëzie houdt, 
denkt natuurlijk aan de brede 
rivieren die Hendrik Marsman 
zo treffend in een gedicht be-
schreef. Schilderijenliefhebbers 
zien ook nog wat anders voor 
zich: sappige weiden met vee,  
plassen met zeilbootjes tegen 
een strakblauwe hemel en een 
lange kustlijn met zonovergo-
ten stranden. Toeristen voegen 
daar nog aan toe: Amsterdam. 
Alle charmes van ons kleine 
land zijn onder de titel ‘Den-
kend aan Holland’ op de jaarlijk-
se schilderijententoonstelling in 
Kortenhoef te vinden.

Opnieuw slaan drie verzame-
laars de handen ineen om twee 

dagen hun nieuwe aanwinsten 
te laten zien. Hans Heintz, be-
kend als dé verzamelaar van 
Amsterdamse stadsgezichten 
(www.limpression.nl) toont de 
interessantste plekjes van de 
hoofdstad, geschilderd door 
schilders van vroeger én nu. 
Maar ook een mooi plasgezicht 
van Smorenberg of een Zui-
derzeegezicht van A.P. Schotel 
neemt hij mee naar de Oude 
School. 

Wim Roborgh verzamelt alle 
genres uit de 19de een 20ste 
eeuw, mits ze maar goed ge-
schilderd zijn: Kortenhoefse 
landschappen, diertaferelen, 
haven- en stadsgezichten en 
figuurstukken, waarbij de zon-

nende dienstbode uit 1919 een 
waar juweeltje is, in verf gevan-
gen door de Haagse Schilder 
Louis Soonius. Net een kleine 
Breitner, maar dan zonnig.
Carole Denninger toont o
.a. een uniek stuk uit ca 1907 
van A. Colnot die later, in de 
jaren ’20 van de 20ste eeuw met 
andere schilders van de z.g. 
Bergense School in het Recht-
huis (nu ‘Geesje’) logeerde. Het 
is een luministisch landschap 
in dezelfde blauwe tonen, waar-
mee ook Mondriaan en Leo 
Gestel in die korte periode hun 
onderwerpen opzetten. Het is 
het enige lichte, hypermoderne 
werk van Colnot in particulier 
bezit. Tien jaar later zou hij 
alleen nog maar heel donkere 
landschappen opzetten en ver-
nietigde hij zijn ‘blauwe’ wer-
ken uit de jaren daarvoor. 

Ook te koop
Het mooie van deze tentoon-
stelling is dat alle werken ook 
te koop zijn. Er is ‘voor ieder 
wat wils’, in elke prijsklasse. 
Nu maar hopen op een Paas-
zonnetje, zodat de tocht naar 
de Oude School misschien ge-
combineerd kan worden met 

een mooie wandeling in de 
omgeving. Dan waant u zich 
misschien heel even een van de 
kunstenaars die vanaf 1880 het 
prachtige polderlandschap van 
Kortenhoef verkenden, om er 
een schitterend schilderij van 
te maken.
Deze bijzondere expositie, met 
gratis toegang,  is slechts twee 
dagen te zien: Eerste Paasdag 
zondag 21 april van 11-17u en 
Tweede Paasdag, maandag 22 
april van 11-17 u

De Oude School; Kortenhoef-
sedijk 145; Kortenhoef. Voor 
verdere info: 06-81509088

D. Smorenberg, Vroege voorjaar aan de Loosdrechtse plas (ca 1925), doek 50 x 70 cm

Jaarlijkse paastentoonstelling in Oude School

Denkend aan Holland....

Bevrijdingsontbijt 
voor alle Bergers 
op Kasteel Neder-
horst 
NEDERHORST DEN BERG- Op 
zondag 5 mei is voor de twee-
de keer het gezellige Bevrij-
dingsontbijt op Kasteel Neder-
horst. Tussen 9.30 en 11.30 uur 
zijn alle Bergers uitgenodigd 
voor een kop koffie en een 
croissantje om te vieren dat we 
al 74 jaar in vrijheid leven. 

Het Bevrijdingsontbijt wordt 
georganiseerd door de Godard 
Stichting, een groepje enthou-
siaste vrijwilligers dat verbin-
dende activiteiten op Kasteel 
Nederhorst organiseert. “Met 
meer dan 160 deelnemers was 
het Bevrijdingsontbijt vorig 
jaar een groot succes, mede 
dankzij het mooie weer, de hulp 
van vrijwilligers en de steun 
van de gemeente Wijdemeren 
en het Wijdemerenfonds. Van-
daar dat we het dit jaar graag 
opnieuw organiseren. We wil-
len alle dorpsgenoten uitno-
digen deze dag de vrijheid te 
komen vieren en hierover met 
elkaar in gesprek te gaan aan 
lange tafels op de oprijlaan van 
het Kasteel. We hopen men-
sen samen te brengen die el-
kaar anders misschien minder 
snel ontmoeten.” aldus Saskia 
Schink, voorzitter van de Go-
dard Stichting. 

Penningmeester Joris van Wae-
sberghe en secretaris Jessica 
Peters vullen aan: “De gemeen-
te Wijdemeren was blij verrast 
door het succes van het Bevrij-
dingsontbijt vorig jaar en staat 
volledig achter onze doelstel-
ling: meer verbinding en saam-
horigheid in ons dorp. Mede 
door haar steun kan de Godard 
Stichting het ontbijt wederom 
gratis aanbieden. Om er voor 
te zorgen dat we niet te weinig 
of te veel croissantjes bestellen, 
willen we iedereen die wil ko-
men, vragen zich aan te mel-
den via www.godardstichting.
nl of zich in te schrijven op de 
lijst bij Bloembinderij Passi-
flora, aan de Vaartweg.” 
Alle Bergers zijn van harte wel-
kom op zondag 5 mei tussen 
9.30 en 11.30 uur op Kasteel 
Nederhorst, Slotlaan 4 in Ne-
derhorst den Berg.
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RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius   
 Do. 18 apr.:  15.00 uur: euch;
 E. Kaak.
 Vr. 19 apr.:  15.00 uur: Liturgiegr.
                           19.00 uur: W. Balk.
 Za. 20 apr.:  21.30 uur: w&vc;
 R. Simileer.
 Zo. 21 apr.:  9.30 uur: w&vc;
 W. Balk.
w St. Martinus 
 Do. 18 apr.:  19.00 uur: euch;
 L. Wenneker en W. Balk.
 Vr. 19 apr.:  15.00 uur: Liturgiegr.
 Za. 20 apr.:  21.30 uur: w&vc;

 W. Balk.
w OLV Hemelvaart 
 Do. 18 apr.:  8.45 uur: geb.v;
 W. Balk.
 Vr. 19 apr.:  19.30 uur: Liturgiegr.
 Za. 20 apr.:  19.00 uur: w&vc;
 W. Balk.
 Zo. 21 apr.:  9.30 uur: euch;
 L. Wenneker.
w De Kuijer 
 Do. 18 apr.:  11.00 uur: geb.v;
 Ds. E.J. van Katwijk.

PKN Gemeenten 
w	Willibrordkerk   
 Do. 18 apr.:  19.30 uur: oec;
 Ds. E.J. van Katwijk en H. vd Molen.
 Vr. 19 apr.:  19.30 uur: oec;
 Za. 20 apr.:  21.00 uur: com. vieren
 Zo. 21 apr.:  10.00 uur:
 Avondmaal; Ds. E.J. van Katwijk.

w	De Graankorrel   
 Zo. 21 apr.: 10.00 uur: 
 Ds. S. Muns.

w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Wo. 17 apr.: 19.30 uur: Vesper;
 Ds. G.J. van Meijeren.
 Vr. 19 apr.: 19.30 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
 Zo. 21 apr.: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.

w	Herv. Gem. Kortenhoef  
 Vr. 19 apr.: 19.30 uur: 
 Ds. W.G. v.d. Top.
 Zo. 21 apr.: 9.30 uur: 
 Ds. A. Groeneveld.

w	Oec. Streekgemeente  
 Vr. 19 apr.: 15.00 uur: 
 Liturgiegroep.
 Zo. 21 apr.: 11.15 uur: 
 Corrie van Egmond.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam
en M.Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Verloskunde Wijdemeren 035 - 695 35 22

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

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
Klusjesteam Kortenhoef/’s Graveland  035 - 6561860
Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785
In de Heksenketel 035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool) 06-15652692

Scholen:
Warinschool 0294 - 251351
Mr. Kremerschool 0294 - 251522
Jozefschool 0294 - 253336
Curtevenneschool 035 - 6561019
De Regenboog 035 - 6560408
Joseph Lokinschool 035 - 6561370
St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein (K’hoef/A’veen)  carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis van Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 252928
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

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

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

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 22 april tot vrijdag 26 april

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van NOOD kunt 
u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven bij de 

assistente van huisartspraktijk Overmeer

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019

WAARNEMING, alleen voor SPOEDGEVALLEN:
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen

Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood 
kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends 

afgeven bij de assistente van de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher

Informatiebijeenkomst
herontwikkeling

Voormalige wasserij Best
aan de Vaartweg 20-21 in Nederhorst den Berg

Dinsdag 30 april 2019
aanvang: 18:00 uur

Brasserie Spieghelhuys, Dammerweg 3, Nederhorst den Berg

Programma GooiTV
Vanaf 17 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals de doedag van Gooi 
on Stage, uitreiking sportboekje door wethouder en Kort Nieuws.
- In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat met Quido Schaafsma 
(ActivFinance) en Wim Lorjé van Ondernemend Wijdemeren over 
alternatieve financiering voor ondernemers.- Er zijn de gesprekken 
met de burgemeesters van Gooise Meren (Han ter Heegde) en Wij-
demeren (Freek Ossel).
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

i.v.m. Pasen zal het
Weekblad 

Wijdemeren
van week 17

verschijnen op
donderdag 25 april
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Politiek

WIJDEMEREN - Onderwijswet-
houder Jan Klink wil orde op 
zaken stellen over de subsidies 
aan basisscholen. Wijdemeren 
kent verschillende subsidiere-
gelingen, die zijn door de jaren 
heen opgesteld, maar zijn mo-
menteel nooit formeel uitge-
werkt. Ook zijn de regelingen 
niet algemeen bekend. 

De afgelopen jaren is een dui-
delijke afname te zien in de 
hoeveelheid subsidieaanvragen. 
Door te zorgen dat scholen be-
kend zijn met de regelingen, 
wordt verwacht dat zij vaker 
subsidie zullen aanvragen. Bij-
voorbeeld voor het aanschaffen 
van lesmiddelen of het trainen 
van personeel, op gebieden zo-
als digitale geletterdheid (o.a. 
mediawijsheid), wetenschap en 
techniek of seksuele diversiteit 
(LHBTI+). 
De onderwijssubsidies worden 
opgenomen in de Algemene 
Subsidieverordening. Omdat 
scholen niet altijd voor 1 mei 
een aanvraag kunnen indie-
nen, wordt voor hen de regeling 
aangepast. Zodat ze de kosten 
kunnen declareren. Kosten van 
vervoer door touringcarbedrijf 
Wijdemeren Tours worden ook 
vergoed. Zowel in 2018 als in 
2019 bedroeg het budget voor 
subsidies van het basisonder-
wijs €27.546,-. In het geval dat 
alle twaalf scholen maximaal 
subsidie zullen aanvragen voor 
alle regelingen, kost dit jaarlijks 
ongeveer € 2.600,- meer dan 
momenteel begroot. Hoewel het 
onwaarschijnlijk is dat alle scho-
len een aanvraag zullen doen 
voor elke subsidie, is het in het 
geval dat deze situatie zich toch 
voordoet mogelijk om deze ex-
tra kosten bij te ramen bij de 
voorjaarsnota van 2020. Deze 
week geeft de commissie Maat-
schappelijke Zaken haar oordeel 
over het plan van Klink. 

Wethouder Jan Klink
(foto: Douwe van Essen) 

Veel onbekend over 
onderwijssubsidies

LOOSDRECHT – Het gebeurt 
niet vaak dat er in Wijdemeren 
sociale appartementen worden 
gebouwd. En als er dan op Erve 
Knorr in Nieuw- Loosdrecht in 
juni 20 spiksplinternieuwe wo-
ningen beschikbaar komen, 
dan is de blijdschap groot bij 
woningzoekenden, gemeente, 

woningcorporatie en bouwer. 
De wethouders Van Rijn en 
De Kloet mochten een bezoek 
brengen aan de buren aan de 
overkant.

Door: Herman Stuijver

Bouwonderneming Aalberts 

had er werk van gemaakt. Het 
selecte groepje belangstellen-
den werd gastvrij ontvangen. 
Werkvoorbereider Jeffrey van 
Norden gaf onder toeziend oog 
van projectleider Albert Bos 
en uitvoerder Floris van Wou-
denberg een heldere presenta-
tie. De Loosdrechtse bouwer, 
sinds 1674, bouwt met het the-
ma ‘Niets is bijzaak’, alle details 
doen ertoe. Juist de kleine din-
gen kunnen het verschil maken.  
Erve Knorr telt 41 grondge-
bonden koopwoningen en 53 
appartementen, verdeeld over 
twee flats. De gehele bebou-
wing ligt aan twee straten: Dirk 
Smorenberglaan (fameus Loos-
drechts schilder) en Carl Hein-
rich Knorrlaan (uitvinder van 
soepmixen).

Van de appartementen gaan er 
33 in de vrije sector, met huren 
tussen 900 en 1400 euro. De 20 
sociale appartementen worden 
verhuurd voor € 607, exclusief 
servicekosten. Volgens wethou-

Heel blij met 20 sociale appartementen 

1,666 miljoen verlies op twee bouwprojecten
WIJDEMEREN- Het bureau Me-
tafoor heeft op verzoek van 
burgemeester en wethouders 
onderzocht hoe de huidige 
processen voor gemeentelijke 
bouwplannen verlopen. Daar-
uit is een aantal verbeterad-
viezen gekomen. Ook zijn de 
belangrijkste bouwprojecten, 
Porseleinhaven en Nedervecht, 
financieel doorgelicht en de cij-
fers up-to-date gebracht.  

Vorig jaar waren bij de begro-
tingsbehandeling al risico’s 
gemeld die nu vertaald zijn in 
concrete maatregelen en bijbe-
horende kosten. Dat leidt tot 
een verslechtering van het fi-
nancieel resultaat van die bouw-
projecten. 

Porseleinhaven
Voor het bouwproject aan de 

Porseleinhaven in Oud Loos-
drecht wordt voorgesteld de 
verliesvoorziening met 845.000 
euro te verhogen. Oorzaken 
zijn de extra plankosten door 
de hele lange looptijd en de ho-
gere kosten voor het bouwrijp 
maken. Ook de grondopbrengst 
was lager dan verwacht. Plus dat 
het restantbedrag van een sub-
sidie was vervallen. De pakhui-
zen met commerciële ruimten 
blijken lastig te verkopen. Ook 
moet onderzocht worden of de 
kwaliteit van de openbare ruim-
te versoberd kan worden.

NederVecht
Ook bij het woningbouwpro-
ject Nedervecht in Nederhorst 
den Berg is er een fors verlies, 
namelijk € 821.000 euro. Het 
bouwrijp maken van het terrein 
van de tennisvereniging was 

extra duur. Bovendien waren 
er extra kosten om aan de wa-
tercompensatie te voldoen, plus 
dat er meer begeleidings- en 
advieskosten werden uitbetaald. 
Omdat NederVecht al zo goed 
als klaar is, kunnen er weinig 
maatregelen worden genomen 
om het verlies te verminderen. 
De bestaande dossiers moeten 
voorspoedig worden afgerond. 
Het liefst met een versnelling, 
zodat er bespaard kan worden 
op het projectteam. 

Jaarrekening
Financieel wethouder Jan Klink 
wijst erop dat het tekort kan 
worden opgevangen bij de Jaar-
rekening 2018. Hij verwacht dat 
de jaarrekening een financieel 
solide perspectief laat zien, on-
danks deze tegenvaller van 1,6 
miljoen. De gegevens van deze 

grondexploitaties zijn vertrou-
welijk, maar afgelopen maan-
dag heeft de wethouder met 
ambtenaren en medewerkers 
van bureau Metafoor de geïn-
teresseerde raadsleden ingelicht 
over de achterliggende cijfers. 
Het saldo van bouwplan Ter 
Sype, nabij vliegveld Hilversum, 
is licht positief. Het is wachten 
op een nieuw plan. 
 
Versterking organisatie 
Het college verwacht dat met 
deze grondige actualisatie de 
projecten en de daarbij beho-
rende risico’s goed in beeld zijn. 
Met deze doorlichting is een in-
vestering gedaan in de kwaliteit 
van beleid en is een volgende 
stap gezet in het proces van het 
versterken van de ambtelijke 
organisatie dat 1,5 jaar geleden 
startte. 

Gasloos bouwen van 1e IKC
WIJDEMEREN – Deze week zal 
de commissie Maatschappelij-
ke Zaken bekijken of men een 
investering van €190.000 voor 
gasloos bouwen van een IKC in 
Loosdrecht verantwoord vindt.

Op 18 oktober 2018 heeft Wij-
demeren met de Loosdrechtse 
schoolbesturen en Eigen&-
Wijzer een bouwheerovereen-
komst ondertekend voor de 
bouw van twee Integrale Kind 
Centra (openbaar en prot.chr). 

Het eerste plan dat is uitge-
werkt is het plan voor het IKC 
van Proceon, dat voorziet in de 
verbouw en uitbreiding van de 
Rehobothschool aan de Laan 
van Eikenrode. Gedurende de 
afgelopen 2 jaren is er veel re-
gelgeving opgezet om opwar-
ming van de aarde te beperken. 
Vanaf halverwege 2018 mag 
nieuwbouw niet worden aan-
gesloten op gas t.b.v. de ener-
gievoorziening. De realisatie 
van het IKC Proceon betreft 

echter geen nieuwbouw, maar 
verbouw en uitbreiding. Des-
ondanks is ook onderzocht 
of aardgasvrij maken van dit 
gebouw mogelijk is. Aanmel-
ding bij het pilotproject ‘Aard-
gasvrije en frisse basisscholen’ 
is helaas niet gelukt.  Wel is 
echter gebleken dat aardgasvrij 
bouwen voor dit project haal-
baar is. Daarom wil wethou-
der Klink een investering van 
190.000 euro doen, waarbij de 
volledige jaarlijkse lasten aan 

Proceon worden doorbere-
kend. Dat gaat om 17.500 per 
jaar, verspreid over 20 jaar. Wel 
komt deze financiering boven-
op de al bekende kosten van 
een IKC. 
De benodigde installaties be-
treffen het aanbrengen van 
warmtepompen en plaatsen 
van 177 zonnepanelen voor 
de opwekking van elektriciteit 
voor deze pompen. Door gas-
vrij bouwen mogelijk te maken 
wordt jaarlijks 17.000 m3 gas 
bespaard en daardoor 30,6 ton 
per jaar aan uitstoot van CO2 
voorkomen. 

der Rosalie van Rijn was er een 
gigantische run op deze wonin-
gen via Woningwet, er zouden 
meer dan 400 aanvragers zijn. 
Het computersysteem verdeelt 
de appartementen volgens vaste 
regels, waarbij doorstromers uit 
Loosdrecht op de eerste plaats 
komen. De verhuurder is wo-
ningcorporatie De Alliantie. 
Met helm op en in stevige laar-
zen beklom het gezelschap de 
flat die bestaat uit vijf lagen, met 
17 (!) verschillende woontypes. 
De oppervlaktes en indelingen 
variëren, van 46 m2 tot bijna 
60 m2. De bovenste drie ap-
partementen hebben een breed 
balkon rondom, de anderen 
een kleinere. Opvallend zijn de 
ramen vanaf de vloer, wat een 
prachtig uitzicht oplevert. Alle 
woningen hebben twee slaap-
kamers en inpandige berging en 
liggen aan een centrale hal, be-
reikbaar met trap en lift.
Meer info: www.de-alliantie.nl 

Wethouders Van Rijn en De Kloet 
blij met Erve Knorr 
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Wijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

0626252434

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

den Berg. Tel. 0294-252375

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

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

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 

106, Ned. Den Berg.
0294-251451.

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff

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

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

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

035-6566623
 

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

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

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 

SWART BELASTINGADVIES
voor aangifte, advies en 
(salaris) administratie

deskundig, persoonlijk, 
maatwerk. Bel 035-7724879

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht! 

GRATIS Waarde indicatie ?
035 - 656 0235

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

Te huur per 1 juni bedrijfs-
ruimtes van 200m2 met
kantoor op de Reeweg in

Nederhorst den Berg. 
€ 1250,- excl. btw.

06-54271409

Te koop: Jhr. Sixhof 18
Interesse? 06-51489675

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL

Uitvaartkisten van sloop-
en steigerhout 0618800105

www.karakterkisten.nl

Zorg goed voor uw voeten!
VOETZORG REEHORST
Pedicurepraktijk in N.d.B

06-27228668 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Café Die 2/19 mei 16u
Jam aan de Vecht
Iedere 3de zondag 

Vreelandseweg 42 NdB

Aangeboden: Hulp in Huis
Goede ref. 06-302 35 649 

* 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

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 17 apr. 14.00 u. Paasmarkt Jozef Lokinschool, Ankeveen
wo. 17 apr. 15.00 u. Start literaire leesclub Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr. 
wo. 17 apr. 16.00 u. Buren Paasmaaltijd Grand Café, Emtinckhof, Ldr.
wo. 17 apr. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 18 apr. 20.00 u. Comb. comm. R&E en Bestuur&Midd. Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 18 apr. 20.15 u. Concert Hoorntrio (Kunst a/d Dijk) Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 20 apr. 17.20 u. Kindertheater ‘Pasen’ Wijkgebouw, Eikenlaan. Ldr.
20, 21, 22 apr. 13.00 u. Lente-tentoonstelling Galerie WM Herenweg 71, Breukeleveen
21, 22 apr. 11.00 u. Tentoonstelling Denkend aan Holland Oude School,K’hoefsedijk145
21, 22 apr. 11.00 u. PaasBrunch (nieuwe eigenaren) De Molen, Loodijk, Ankeveen
zo. 21 apr. 11.30 u. Paasbrunch (prot. gemeente) Bergplaats, Kerkstr. 7, NdB. 
zo. 21 apr. 15.30 u. Gratis concert met SaxYon Beukenhof, Loosdrecht
ma. 22 apr. 11.30 u. Paaseieren zoeken Tuin Sypesteyn, Nw.-Ldr.
ma. 22 apr. 15.30 u. Concert Daan vd Spek Quartet Beukenhof, Loosdrecht
ma. 29 apr. 19.15 u. Lentespektakel ‘dammen’ Spieghelhuys, NdB.
zo. 05 mei 09.30 u. Bevrijdingsontbijt Kasteeltuin De Nederhorst 
do. 09 mei 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 10 mei 21.00 u. Diverse DJ’s in  SFG- Feesttent Noordereinde, ’s-Graveland
za. 11 mei 10.00 u. Braderie- Jaarmarkt Noordereinde, ’s-Graveland
za. 11 mei 21.00 u. Diverse optredens in SFG- Feesttent Noordereinde, ’s-Graveland
vr. 17 mei 20.00 u. Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’ De Blinker, Parklaan, K’hoef
za. 18 mei 11.00 u. ASV Petanque meitoernooi ASV Sportcomplex, Ankeveen
za. 18 mei 20.00 u. Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’ De Blinker, Parklaan, K’hoef
zo. 19 mei 14.00 u. Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’ De Blinker, Parklaan, K’hoef
do 23 mei 20.00 u. Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’ De Blinker, Parklaan, K’hoef
vr. 24 mei 20.00 u. Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’ De Blinker, Parklaan, K’hoef

Activiteiten agenda

i.v.m. Pasen zal het
Weekblad 

Wijdemeren
van week 17

verschijnen op
donderdag 25 april

Van Henten

* Zie actie voorwaardes in de winkel. Alleen geldig op zaterdag 20 april 2019. Niet geldig i.c.m. 
overige aanbiedingen. Apotheek producten en levende have uitgesloten van deelname.

Kom langs bij uw Dierspecialist XL
Van Henten 
Oud Loosdrechtsedijk 34  
1231 NA Loosdrecht
ma t/m vr 08:00 - 17:30 uur
zaterdag  08:30 - 16:00 uur
www.dierspecialist.nl

  20%  
korting
op alles wat in de 
big shopper past en wat u 
verder nog kunt tillen!*

Alleen 
geldig op 
 zaterdag 
20 april 

2019

&Win! 
 een Snobbs 

honden-
kussen
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Natuur

ANKEVEEN- Wie langs de He-
renweg in Ankeveen-Buiten 
rijdt, ziet er een groot reservoir 
liggen. Komt er een natuur-
zwembad? Of wordt het een 
baggerstortplaats? Projectlei-
der Tim Pelsma van Waternet 
geeft de antwoorden.

Door: Herman Stuijver

De reservoirs zijn proefgebiedjes 
voor natte landbouw. Waternet 
gaat samen met veehouder Wil-
ko Kemp op grond van de pro-
vincie een vijf jaar durende proef 
uitvoeren voor natte landbouw. 

Natte landbouw is een moge-
lijk antwoord op bodemdaling 
in veengebieden. Door veen te 
vernatten, zakt het niet meer, 
maar je moet wel op zoek naar 
andere landbouw als alternatief 
voor gras. Hier gaat Waternet zes 
varianten van natte landbouw 
testen met riet, lisdodde en veen-
mos. Toepassingen zijn bouw-
materialen (riet), isolatieplaten 
(lisdodde) of substraat (kunst-
matige ondergrond) in de kas-
teelt (veenmos). Er is nog weinig 
ervaring met natte landbouw in 
Nederland, dus dit soort proeven 
geven veel nieuwe inzichten in 

zowel teelt, inpassing, kosten en 
wat je voor producten kunt ma-
ken. 

Veel werk
De aannemer is bezig met het 
aanleggen van de bassins door 
zanddijkjes met folie te maken. 
Dat is technisch niet moeilijk, 
maar wel veel werk. Totaal zijn 
er 6 bassins, verdeeld over twee 
weilanden, bij elkaar grofweg 1 
hectare. In de twee grotere bas-
sins is zand ontgraven tot op de 
veenlaag. Die zijn ca. 1.10 m. 
diep. In deze bassins wordt de 
proef uitgevoerd met bagger als 

Natte landbouw aan de Herenweg leeflaag voor lisdodde, een van 
de doelsoorten. Het baggeren 
is een slimme combinatie, want 
de baggerwerken stonden al 
gepland voor 2019. Met lange 
pijpen wordt over de Herenweg 
bagger uit de Ankeveense polder 
in de bassins gespoten. 
Op de tweede proeflocatie ko-
men 4 kleinere velden van ca. 
50 cm. diep. De diepte verandert 
hier door het aflopende maai-
veld. In deze proefvelden komt 
geen bagger.

Marjolijn en Wilko
Marjolijn Reerink werkt bij 
Waternet, maar studeert daar-
naast ook aan de hogeschool 
Larenstein. De inrichting van de 
zes bassins is haar afstudeerop-
dracht. Wilko Kemp is de pach-
ter van de graslanden en deze 
proef staat dus inderdaad op 
land dat hij in gebruik heeft. Hij 
is enthousiast en nieuwsgierig 
naar deze nieuwe ontwikkelin-
gen en heeft zijn medewerking 
toegezegd. En meer dan dat, 
want Wilko is ook de boer in dit 
project ‘Natte teelt bij de Boer’ en 
dus hoofdrolspeler. Wilko gaat 
de teelt verzorgen. Het is dus 
een samenwerking tussen boer, 
waterbeheerder en eigenaar (de 
provincie).

70.000 euro 
De proef loopt 5 jaar, met de 

mogelijkheid nog 1 of 2 jaar te 
verlengen. Na 2026 zal het ter-
rein heringericht worden in het 
kader van het Nationaal Na-
tuur Netwerk door de provincie 
Noord-Holland. Het voorberei-
den, inrichten en opstarten kost 
ca 70.000 euro. Dat is dan inclu-
sief een intensief meetprogram-
ma (o.a. waterbehoefte en effect 
op omgeving) en de exploitatie 
voor de eerste jaren. Vanaf 2020 
is er ook een baat: de oogst en een 
stukje klimaatwinst doordat ver-
nat veen minder CO2 uitstoot. 
Voor een rendabel landbouwge-
bruik zijn (op termijn) uiteraard 
grotere eenheden nodig.

Meer info
Er was een (goed bezochte) 
avond voor omwonenden op 
13 februari, verder worden de 
bewoners van de Herenweg 
per e-mail op de hoogte gehou-
den. Binnenkort verschijnt een 
webpagina bij Waternet en een 
informatiebord langs het fiets-
pad aan de Herenweg. Het uit-
eindelijke doel is dat boeren en 
waterschappen samenwerken in 
het stoppen van de bodemdaling 
met behoud van een economisch 
verdienmodel. 
Voor meer informatie over natte land-
bouw kunt u terecht bij  het informatie-
centrum VIC: https://www.veenweiden.nl/

Foto: met dank aan
Wijdemeren Van Boven

WIJDEMEREN- Het nieuwe wan-
delbruggetje tussen het Noor-
dereind (‘s- Graveland) en de Can-
nenburgerweg (Ankeveen) is een 
belangrijke wandelverbinding in 
het Noord-Hollandpad dat van 
Texel naar Huizen loopt. Gedepu-
teerde Jaap Bond en wethouder 
Jan-Jaap de Kloet mochten het 
lint door knippen.

Door: Herman Stuijver

Het weekend ervoor waren al 
ruim 800 wandelaars van De 
Verbinding het bruggetje over 
gestoken. Angela van ter Meij van 
hotel/ restaurant De Drie Dorpen 
is blij met deze voorziening: “Wij 
hebben regelmatig gasten die de 
route van het Noord-Hollandpad 
wandelen. Een van de etappes 
eindigt bij ons.” Het Noord-Hol-
landpad is een gemarkeerde lan-
geafstand wandelroute van De 
Cocksdorp naar Huizen (284 
km). De route bestaat uit 16 etap-
pes over boerenlandpaden, rus-
tige landwegen of voetpaden. De 
laatste (of eerste) etappe loopt van 
‘s- Graveland, het bezoekerscen-
trum van Natuurmonumenten 
via de Tafelbergheide naar het 
Nautisch Kwartier in Huizen. 

Angela weet nog dat het pontje 
dat er ooit lag geen succes was. 
“Nee, daar was vaak wat mee aan 
de hand. Dat er mensen midden 
in de vaart vast zaten en derge-
lijke.” Samen met Natuurmonu-
menten zal De Drie Dorpen de 
eerste 10 jaar het klein onderhoud 
voor zijn rekening nemen. Wet-
houder De Kloet meende dat niet 
alleen Angela van ter Meij tevre-
den is, maar ook de omwonenden 
die nu niet via de altijd drukke 
Klapbrug hoeven te gaan. De 
wethouder prees ook de kwaliteit 
van het bruggetje dat geheel in 
de stijl van de buitenplaatsen was 
gebouwd, rank en passend in het 
groen. Hij zag in deze brug een 
belangrijke schakel voor het toe-
risme in Gooi en Vecht. De Kloet 

verwees ook naar zijn mede-ope-
ner Jaap Bond uit wiens koker 
het grootse plan Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen was ont-
staan. Onder andere uit dat potje 
betalen Noord-Holland en Wij-
demeren samen 65.000 euro voor 
het kunstwerkje. De provinciebe-
stuurder had zich vanuit Haarlem 
door het mooie Noord-Holland 
laten rijden, zei hij. En hij was on-
der de indruk van de vele fraaie 
natuur in een Randstadprovincie. 
Bond sprak van een puzzelstuk-
je in het wandelpadennetwerk. 
Voorts noemde hij de ontwik-
keling van recreatie en toerisme 
goed voor de economie. Tenslotte 
geeft een gemiddelde wandelaar 
zo’n € 17,50 per dag uit. 

Nieuw bruggetje verbindt Ankeveen met rest Noord-Holland
Foetspad
Hoewel het bruggetje bedoeld 
is voor wandelaars, zijn er nu al 
veel fietsers die er gebruik van 
maken. Met name schoolgaande 
jeugd. Het wordt dus een ‘foets-
pad’. Door het Noordereind over 
te steken naar het fietspad kun 

je veiliger de Klapbrug naderen. 
Wellicht een idee tegenover Boe-
kesteijn een oversteekplaats te 
creëren?

Meer info wandelroutes: 
www.noordhollandpad.nl 

Saskia Luijer ‘In Gesprek met’ 
burgemeester
Vanuit het Oude Kerkje in Kor-
tenhoef verzorgt onze redac-
teur Saskia Luijer het regiona-
le tv- programma ‘In Gesprek 
met’ burgemeester Freek Ossel 
voor GooiTV.

Ze zal onder andere het Jaar-
verslag Toezicht en Handha-
ving aan de orde stellen. Hoe 

komt dat er veel meer controles 
waren in 2018? Voorts wil ze 
graag weten hoe de gesprek-
ken verlopen met jongeren die 
overlast veroorzaken. Heeft 
de heer Ossel het gevoel dat 
het werkt? Wijdemeren zoekt 
samenwerking met andere ge-
meenten. Hoe concreet is het 
nu? Waarom wil de gemeente 
een kwart miljoen steken in de 
Gele Brug in Ankeveen?

Vanaf woensdag-
avond 17 april 
kunt u het pro-
gramma zien bij 
GooiTV op o.a. 
Ziggo (kanalen 
41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor 
alle kanalen op 
gooitv.nl.
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Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Meer dan 7 heerlijkheden 
voor uw paastafel!

Paasmaandag 22 april gesloten
Koningsdag 27 april winkel gesloten; 

oranjegebak op de braderie

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

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

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND  GARANTIE   
Twingo Collection 3drs Paarsmet. 01-2012     128000 km   4950,-
Twingo Expression 5drs Zwartmet. 02-2015        70000 km   7950,-
Clio Estate Intens automatic Zwartmet. 05-2016        46000 km  15950,-
Clio Estate Dynamique Roodmet.        01-2014      73000 km         11500,-
Captur Dynamique automatic Rood/Zwart 07-2018           6000 km        23950,-
Megane Estate 1.6 Zilvermet. 11-2007     190000 km    4800,-
Grand Scenic Bose 130 Roodmet. 07-2014         38000 km        18995,-
Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet 01-2006     177000 km   8000,-
Peugeot 3008 Executive 1.6 Blauwmet. 11-2012     115000 km   9950,-
Chevrolet Kalos 1.4 5drs Zwartmet.  01-2006     173000 km   2250,-
Opel Tigra 1.4 Cabrio Blauwmet. 07-2007 61000 km  5500,-
Opel Meriva 1.6 Temtation Zwartmet.         05-2007 78000 km  4750,-

  Lezers schrijven...

Gemeente voor het karretje van JeeGee en co. bij ontwikkeling Het Achtererf

Tijdens de raadsvergadering van Wijdemeren van 4 april werd een kredietaanvraag goedgekeurd waarbij de 
gemeente voor ontwikkeling van Het Achtererf 106.000 Euro beschikbaar stelt uit de reserve Volkshuis-ves-
ting, welke eigenlijk bedoeld is voor sociale woningbouw, Tot op heden was het standpunt van de ge-meente 
dat Het Achtererf een particulier initiatief is. Echter, buiten het zicht van omwonenden en de raad heeft 
wethouder R&E De Kloet al een jaar gewerkt om Het Achtererf mogelijk te maken, door de inhuur van een 
particulier projectleider, en een Stedenbouwkundig Adviesbureau ten koste van 50.000 euro. Tevens is door 
de wethouder en ontwikkelaar JeeGee beweerd, ondermeer in deze krant, dat Het Achtererf en het voorstel 
voor omzetting tot woonbestemming van Nieuw Loosdrechtsedijk 87 (NLD87) niets met elkaar te maken 
hebben. Naar blijkt uit de stukken van de raadsvergadering van 4 april zijn er voor Het Achtererf vorig 
najaar al schetsen gemaakt voor woonkavels en ontsluiting naar Schouw, Schakel en Tjalk. Daarop is te zien 
dat toen al werd verondersteld dat NLD87 als onderdeel van Het Achtererf tot woonbestemming zou worden 
omgezet! Kortom wethouder de Kloet verstrekt omwonenden onjuiste informatie over het plan Het Achtererf. 
Er is geen garantie dat de gemeente het gereserveerde geld terugverdient.  Ontwikkelaars JeeGee en co. zullen 
hiervoor geen bankgarantie geven. Tenzij de kostprijs van de woningen wordt verhoogd. Het is opmerkelijk 
dat JeeGee op 6 maart in een brief aan de raad aandrong om juist de kostprijs van sociale woningbouw te 
verhogen! Het initiatief voor Het Achtererf en financiële risico’s liggen nu bij de gemeente. JeeGee is vrij ge-
weest om omwonenden op een verkeerd spoor te zetten, hoeft geen garanties te geven, kan op ieder moment 
afhaken. De gemeente laat zich voor het karretje van JeeGee en co spannen.

Reinout Boers, namens omwonendenKom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een

bezorger om  op woensdag
in s’-Graveland/Ankeveen

ons weekblad te bezorgen. 

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

Aanleveren van tekst: Kopij in 
Word (doc bestand) en foto’s als 
JPG bestand opsturen voor vrij-
dag16.00 uur en voor de week-
endactiviteiten is de sluitingstijd: 
zondag 20.00 uur. Aanleveren 
advertenties: Als (HR)PDF of 
EPS bestand voor maandag 
10.00 uur. 

AANLEVEREN KOPIJ

Vlammen op het water
NEDERHORST DEN BERG – Een 
opvallende melding bij de 
alarmcentrale: een sportvlieg-
tuig heeft een noodlanding 
gemaakt aan De Blijk-zijde van 
de Spiegelplas. Zo startte elk 
brandweerteam dat zich inge-
schreven had voor de voorron-
de in Nederhorst den Berg van 
de nationale brandweerwed-
strijd. 

Door: Niels van der Horst

Door het hele land probeerden 
teams van deze brandweerlie-
den annex reddingswerkers 
zich te plaatsen voor eerst nog 
een gewestelijke ronde en uit-
eindelijk de landelijke finale. De 
organisatie was in handen van 
alle vrijwilligers en menig voor-
malig vrijwilliger van de post 
Nederhorst, hun partners en 
vrijwilligers van de IJsclub. Ze 
hadden twee scenario’s in petto 
voor de deelnemende teams.

Boten (scenario 112)
Na de melding was het uitukken 
geblazen. Het was in de buurt 
van het water, dus er ging ge-
varen worden. Dat had weer 
gevolgen voor welke spullen er 
wel en welke niet mee konden. 
Eenmaal ingeladen scheerde 
de brandweerboot met hoge 

snelheid over het water naar de 
vermoedelijke locatie van het 
vliegtuigje. Al snel werd een an-
dere (privé)boot gesignaleerd. 
Daar voeren de brandweerlie-
den vaak meteen naar toe. De 
tweede boot werd ingeschakeld 
en moest naar het vertrekpunt 
terugvaren om daar ambulan-
cepersoneel en politie op te pik-
ken.

Crash-site
Al snel was het vliegtuigje in 
beeld. Het stond half op het 
strand, half in het water met 
een van de vleugels in brand. 
Vlot maar ook kalm kwamen 
de brandweermannen de wal 
op. Snel naar de cockpit. Daar 
zit iemand bekneld. En hee! 
Daar verderop zit iemand met 
hoofdwonden op het strand 
tegen een boom geleund. Eerst 
blussen, dan de beknelde man 
losknippen. Tegelijkertijd werd 
de gewonde man onderzocht. 
Vanwege de aanwezigheid van 
brandstof, moesten de vlam-
men niet met water maar met 
schuim worden bestreden. Ge-
disciplineerd werd informatie 
bij de slachtoffers ingewonnen 
en werden de juiste maatregelen 
genomen om alle risico’s weg te 
nemen, de gewonden te verzor-
gen en de brand te blussen. Alle 

verschillende procedures, voor-
zorgmaatregelen, oplossingen 
en uiteraard ook de snelheid 
van handelen, leverden punten 
op voor de meedingende teams.

Oude wasserij (scenario Hoge 
Druk)
Aan de achterkant bij voorma-
lig wasserij Best was de ande-
re noodsituatie geënsceneerd. 
Onder het mom van een on-
geluk komt nooit alleen, werd 
de ellende hier in gang gezet 
door een graafmachine die een 
elektriciteitsleiding van een ag-
gregaat raakte. Deze aggregaat 
stond in een werkcontainer. Er 
ontstond kortsluiting waardoor 
je een flink geknetter hoorde. 
Ook was er rookontwikkeling 
in de container. Toen kwam er 
extra informatie. Boven de was-
serij bleek een fysiek minder 
valide vrouw te wonen, wat de 
situatie gecompliceerder maak-
te. Zij zat op dat moment in een 
rolstoel. Dan, terwijl de deelne-
mers een inschatting proberen 
te maken van wat er aan de hand 
is, rent ineens een brandende fi-
guur de container uit! Het bleek 
om vlam gevatte chemicaliën te 
gaan die op z’n arm terecht wa-
ren gekomen. Daar hoefde niet 
over nagedacht te worden zou 
je zeggen. Meteen blussen. Nee 

dus. Nou ja, wel zo snel moge-
lijk doven natuurlijk maar niet 
zomaar een straal erop, want 
dan spuit je iemands huid eraf. 
Voorzichtigheid in combinatie 
met tempo was hier geboden. In 
een doek wikkelen was een van 
de mogelijkheden die je toege-
past zag worden. Meteen weer 
verder. Het geknetter moest 
stoppen, want er kon van alles 
onder stroom staan. De rubbe-
ren zolen onder de schoenen 

van de brandweerlieden zouden 
bescherming genoeg moeten 
bieden om de container in te 
gaan. Toch vertrouwt niet ie-
dereen het. Het ene team legt 
eerst een houten pallet neer om 
veilig op te kunnen staan. Weer 
een ander team maakt gebruik 
van een lange stok om de betref-
fende schakelaar uit te zetten. 
Even later zag je de minder va-
lide vrouw naar buiten worden 

geholpen. Zij was gelukkig in 
orde.

Afloop
Het ging om een serieuze wed-
strijd, dus was er ook een eind-
stand. Bij de oude wasserij was 
de uitslag: 1. Purmerend, 2. 
West-Wieringen en 3. Stede 
Broec. Bij het vliegtuig-scenario 
leverde dat: 1. Spijkerboor, 2. 
Aalsmeer en 3. Volendam op. Al 
deze teams plaatsten zich voor 

de volgende ronde en maken zo 
nog kans later dit jaar nationaal 
kampioen te worden. Na afloop 
bleven een paar teams hangen 
in de kantine waar het tot laat 
gezelligheid troef was. Andere 
teams gingen elders een hapje 
eten. Het hele evenement was 
top verzorgd, het weer was goed 
en de sfeer de hele dag door op-
perbest. Niemand raakte uitge-
blust…

NEDERHORST DEN BERG - Op 
donderdag 25 april opent Ilse 
Achterberg de nieuwe ruimte 
van World Wide Snoezelen aan 
de Vreelandseweg 37B in Ne-
derhorst den Berg. Zij is al jaren 
actief als snoezelexpert. 

Door: Herman Stuijver

“Toen ik ooit als activiteitenbe-
geleider werkte in een zorgin-
stelling ben ik begonnen met 
250 euro om een snoezelruimte 
in te richten in een lege badka-
mer, met een discobal, een paar 
spiegels en wat voelzakjes. Dat 
werkte direct”, opent Ilse die een 

ruime ervaring heeft in de om-
gang met patiënten. Zowel met 
verstandelijk beperkten als met 
dementerende cliënten. Ze ruimt 
meteen een misverstand uit de 
weg, ook ‘normale’ mensen ma-
ken gebruik van de snoezelhoe-
ken. Als je eens volledig tot jezelf 
wil komen, is een meeverend 
bed of hangmat in een omgeving 
met passende muziek, aangena-
me geuren in een vrij spel van 
lichtpatronen heerlijk rustge-
vend. Bij snoezelen gaat het om 
de beleving, het is een ervaring 
die nauwelijks in woorden valt 
samen te vatten. Een mix van 
beweging, beeld, geluid, licht en 

geur die je zintuigen prikkelt of 
tot rust brengt. 
“Er is een verschil tussen het 
snoezelen voor dementerenden 
en verstandelijk beperkten. Bij 
demente mensen wil je een situa-
tie creëren van welbevinden, het 
liefst 24 uur per dag. Je gaat vaak 
terug in de tijd, je hoeft niets 
meer. Bij verstandelijk gehandi-
capten probeer je een bepaalde 
ontwikkeling te bevorderen, in 
kleine stapjes.” Er is volgens Ilse 
geen verschil in gebruik van de 
aangeboden materialen, ook ou-
deren duiken graag in de ballen-
bak of op het waterbed.

Methode
Om te bepalen welke snoeze-
laanpak het beste werkt bij een 
cliënt, volgt Ilse een vaste me-
thode. Eerst legt ze iemands le-
vensloop vast. Dan weet ze welke 
geuren, kleuren, vakantiebeel-
den, familieomstandigheden en 
dergelijke het beste bij de per-
soon passen. Dan komt er een 
serie van observaties, met een 
gewenning, het werken met licht 
/ geluid, opvoeren en afstromen 
van prikkelingen. Tot slot maakt 
ze een plan wat het beste past bij 
het gedrag, vaak in overleg met 
een begeleider of therapeut. “Het 
is dus echt op maat gemaakt, 

Wereldwijd snoezelen in Nederhorst waarbij je al heel blij bent als ie-
mand kleine stapjes maakt. Als 
bijvoorbeeld een autistisch per-
soon 4 seconden contact maakt 
in plaats van twee.” 

Snoezelcentrum
Het Snoezelcentrum aan de 
Vreelandseweg (naast Bergman 
Auto’s) is ingedeeld in diverse 
hoeken: een winterruimte, een 
bos met vogeltjes, een muziek-
waterbed, de onderwaterwe-
reld, een draaiend bed, maar 
ook zitzakken, gemakstoelen, 
hangschommels, enz, alles in 
een steeds variërend geheel van 
licht, geluid, bubbels, spiegels en 
projectoren met beelden. Deze 
ruimte kun je huren, per uur of 
in langere eenheden. Ook kun 
je de zaal gebruiken als een uitje 
voor groepen.

Snoezelrijk
Daarnaast houdt het bedrijf 
zich bezig met het inrichten van 
snoezelruimtes in instellingen, 
zorgcentra, kinderdagbedrijven 
en zorgboerderijen. Ook geeft 
Ilse cursussen, workshops om 
het snoezelen te begeleiden. Het 
centrum is dagelijks open tussen 
9 en 17 uur. Meer info: www.
snoezelcentrum.nl 

Paasbrunch Eerste Paasdag
NEDERHORST DEN BERG- De 
Protestantse Gemeente Ne-
derhorst den Berg nodigt u uit 
voor een paasbrunch op zon-
dag 21 april, eerste paasdag, in 
de Bergplaats, Kerkstraat 7. 

Pasen: een feest om samen te 
vieren! Evenals voorgaande ja-
ren organiseert de Protestant-
se Gemeente Nederhorst den 

Berg weer een paasbrunch op 
eerste paasdag. Vanaf 11.30 uur, 
aansluitend aan de kerkdienst, 
bent u van harte welkom in de 
Bergplaats om te komen genie-
ten van verschillende koude en 
warme lekkernijen. 

Iedereen is welkom. U kunt 
zich telefonisch opgeven bij 
Anneke Luppes: 0294-252654 

of Ria Smit: 0294-254575, 
of per e-mail via pastoraat@
kerkopdeberg.nl, graag vóór 
18 april. Hebt u speciale dieet-
wensen, of wilt u graag gehaald 
en gebracht worden, dan kunt 
u dit aangeven bij uw aanmel-
ding. Wij kijken uit naar uw 
komst!
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FAMILIEBERICHTEN

Aanleveren van advertenties voor familieberichten

Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 10.00 uur.
De opmaak van de advertentie kunnen wij ook verzor-
gen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor 

maandag 10.00 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.

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. 
Vandaar dat wij iedereen willen bedanken

middels deze advertentie.

Wij zijn als familie dankbaar voor de enorme steun
die wij hebben  gekregen na het overlijden van

Theo Nieuwenhuijsen

De warme belangstelling, de lieve reacties,
kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan om

deze moeilijke periode door te komen.

   Bedankt iedereen die op welke wijze dan ook met
ons heeft meegeleefd en in het speciaal Dr. Bouwman

voor de steun en begeleiding.

Familie Nieuwenhuijsen

Dankbaar voor alle mooie herinneringen 
geven wij u met verdriet kennis van het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, 

schoonmoeder, oma en omi
 

Anna van de Bor - Roukens
 

5 maart 1928 Nederhorst den Berg 6 april 2019
 

Tjeerd
Cora en Ton
Wanda en Floris
Robin en Desirée
   Levi
   Noah
Marina en Willem
Frank en Leslie
   Isis
   Liv
Dave en Gemma 
 

Jozef Israëlslaan 12
1394 EK  Nederhorst den Berg

De crematieplechtigheid heeft op vrijdag 12 april 
plaatsgevonden in crematorium Hilversum.

Oud worden in deze tijd

Het is gewoon niet voor te stellen
Je moet met een mobieltje bellen
Je kunt er ook een tekst op lezen
Je moet altijd bereikbaar wezen

En dat kan dus niet gewoon
met een doodgewone telefoon

Wil je een treinkaartje kopen,
nee, niet naar de balie lopen

Daar is niemand meer te zien, 
je kaartje komt uit een machien
Je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken

Pure zenuwsloperij, 
achter jou zie je een rij

kwaad en tandenknarsend staan
want de trein komt er al aan

Bij de bank wordt er geen geld 
netjes voor je uit geteld

Want dat is tegen de cultuur, 
nee je geld komt uit de muur

Als je maar de code kent
anders krijg je vast geen cent
Om je nog meer te plezieren

mag je internetbankieren
Allemaal voor jouw gemak

heb je alles onder dak
Niemand die er ooit naar vroeg

Blijkbaar is het nooit genoeg

Man, man, man, wat een geploeter
Alles moet met een computer

Anders sta je buiten spel,
op www. punt. nl

Vind je alle informatie
Wie behoed je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet,

dan word je toch niet goed
Maar dan roept men dat je boft

Je hebt immers Microsoft
Ach, je gaat er onderdoor,

je raakt gewoonweg buiten spoor
Nee, het is geen kleinigheid

Oud worden in deze tijd

Per post verzonden naar de 
uitgeverij

Met groot verdriet, maar ook dankbaar voor alles 
wat zij in haar zorgzame leven voor ons heeft 
betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en partner

Theresia Maria Verdegaal
Trees

Uithoorn,  Amersfoort,
22 december 1947 12 april 2019

Hinko van de Hulsbeek
Diedeke en Ard Vink - van de Hulsbeek
Olivier
Tobias
Isabelle
Jaap Posthumus

Correspondentieadres:
Diedeke van de Hulsbeek
p/a Utrechtseweg 154
3818 ES  Amersfoort

Er is gelegenheid om afscheid van Trees te nemen  
en de familie te condoleren vandaag, 17 april van 
19.00 tot 19.30 uur in ontvangkamer 2 van 
crematorium Amersfoort, Dodeweg 31 te Leusden.
De crematieplechtigheid vindt in besloten kring 
plaats.

Miep en Piet Splinter, geworteld in Ankeveen

Vorige week donderdag vierden 
Miep en Piet Splinter hun 60-ja-
rig huwelijk, thuis en later bij 
Restaurant 1244. “Ik hoop maar 
dat ze veel gaan dansen”, zegt 
Piet “want het is wel een feestje 
waard.” 

Door: Herman Stuijver

Hoe kan het ook anders, Piet 

ontmoette dat ‘knappe kastan-
jebruine wasserijmeisje’ Miep 
op de Ankeveense kermis. Miep 
(88) woonde in Nederhorst den 
Berg, maar kwam oorspron-
kelijk uit het verre Drenthe. Ze 
verhuisde met haar ouders en 
zussen naar het Vechtdorp toen 
ze 18 was vanwege het werk in de 
wasserij. De 85-jarige Piet komt 
uit een gezin met 15 kinderen 

en groeide op in het huis aan het 
Hollands End waar hij nu nog 
woont. Samen met zijn broers 
en vader was het van jongs af aan 
hard werken in de bouw.
Een week na hun huwelijk in 
1959 emigreerden Miep en Piet 
naar Canada. Aanvankelijk be-
gon hij in het bedrijf van oom 
Dick. Later begon Piet zijn ei-
gen ‘masonry’. “We hadden een 
fantastische tijd in Canada” ver-
telt Miep. “Onze vier kinderen, 
Grace, Mats, Ab en Ben, zijn 
daar geboren.” Toch besloot het 
echtpaar om na 10 jaar terug 
te keren naar Ankeveen. “Dat 
metselen werd extra zwaar, om-
dat je het daar in acht maanden 
moest verdienen door die lange 
winters. Dat gaf een heleboel on-
zekerheid, dus toen zijn we terug 
gegaan”, vertelt Piet. Vanaf dat 
moment bleef het keihard bikke-

len als metselaar, maar Piet deed 
het met veel plezier. Zo bouwde 
hij samen met anderen zijn ei-
gen huis aan de Bührmannlaan. 
Miep liet haar handen ook wap-
peren als hulp in de huishouding. 
Het echtpaar heeft acht kleinkin-
deren, van wie er slechts één de 
achternaam Splinter heeft, dat is 
Storm Splinter. 
Met uitzondering van een decen-
nium overzees, zijn Piet en Miep 
geworteld in Ankeveen. Ze voe-
len zich er thuis en zijn betrok-
ken bij tal van activiteiten. Piet 
slaat geen wedstrijd van voet-
balclub ASV over en was ook 
Prins Carnaval bij de Schuim-
likkers. Daarnaast zijn ze beide 
erelid van muziekvereniging De 
Vriendschapskring en dragen 
ze de St. Martinusparochie een 
warm hart toe. Piet en Miep 
wonen naast dochter Grace en 

schoonzoon Martin Koster, 
maar ook Mats en Ab wonen op 
loopafstand. Twee keer per week 
gaat Miep naar de dagopvang 
in De Kuijer in Nederhorst den 
Berg. “Dat vind ik heerlijk, veel 
gezellig praten, spelletjes doen, 
samen eten, ik geniet ervan.” En 
Piet heeft altijd wel een klusje in 
de tuin. Of is onderweg, want hij 
is net weer medisch in orde be-
vonden om te mogen rijden in 
zijn auto. “Ja, het is wel een au-
tomaat, hoor. Dat gaat een stuk 
makkelijker” voegt hij eraan toe. 
“Ik heb nooit getwijfeld”, ant-
woordt Miep naar het geheim 
van 60 jaar huwelijk. “Ik ook 
niet”, zegt Piet resoluut. “Ge-
woon een leuk leven leiden, el-
kaar de ruimte geven. Dan red 
je het wel, dan gaat het vanzelf”, 
sluit Miep af. 
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Horeca

Jubilerende Mischa Bakker legt uit:

“Ook (huil)baby’s hebben baat bij chiropractie” 
KORTENHOEF – Vijf jaar gele-
den startte Mischa Bakker zijn 
praktijk Chiropractie Wijdeme-
ren. Hij begon op Kerklaan 34, 
in de huisartsenpraktijk van 
zijn vader, en verhuisde later 
naar een eigen ruimte op Ker-
klaan 56. Daar behandelt hij op 
woensdag en vrijdag patiënten 
met o.a. rug-, nek- of schou-
derklachten. Ook (huil)baby’s 
kunnen voor een behandeling 
bij hem terecht.

Door: Saskia Luijer

“Mensen kennen chiropractie 
nu wel zo’n beetje, maar denken 
dan vooral aan kraken. Terwijl 
er nog veel andere technieken 
zijn, ook hele zachte” opent 
Mischa Bakker het gesprek. 
Zijn vrouw Daniëlle is speciaal 
met hun jongste zoontje Tho-
mas naar de praktijk gekomen, 
zodat Mischa een demonstratie 
kan geven van de behandeling 
van baby’s. Dit is nog een be-
trekkelijk onbekende werkwij-
ze, maar baby’s die gespannen 
en overprikkeld zijn, en veel 
huilen, kunnen er veel baat bij 
hebben. Met de activator, een 
apparaatje dat lichte trillingen 
opwekt, gaat Mischa langs de 
rug en het nekje van zijn zoon. 
“Baby’s hebben een hele dunne 
huid” licht hij toe. “Daarom 
zetten we het apparaatje op de 

lichtste stand en gaan zijdelings 
langs de spieren. De zachte tril-
lingen geven een reset van de 
strakke spieren, die daardoor 
weer gaan ontspannen. Dat is 
de essentie.”

Stress in het nekje
Terwijl Thomas de behande-
ling rustig ondergaat en met 
grote blauwe ogen om zich 
heen kijkt, vertelt zijn vader en-
thousiast verder. “Door stress 
rond de geboorte kunnen de 
spieren in de nek gespannen 
raken. Dat kan bij een norma-
le zwangerschap of bevalling 
gebeuren, maar ook bij een 
licht trauma, bijvoorbeeld bij 
een stuit-, voorhoofdsligging 
of sterrenkijker, bij te veel of 
juist te weinig vruchtwater, bij 
een tweelingzwangerschap, 
een bevalling met tang, vacu-
um of keizersnede, of als de 
navelstreng om het nekje zat. 
De baby kan hierop reageren 
met allerlei stresskenmerken, 
zoals huilen, overstrekken, ver-
krampte vuistjes, onrustig sla-
pen of felle schrikreacties. Ook 
kunnen ze een voorkeurshou-
ding ontwikkelen. Als het nek-
je overprikkeld is, kan dat weer 
invloed hebben op het even-
wichtsorgaan en op het maag-/
darmstelsel, met bijvoorbeeld 
buikkrampen of refluxklachten 
als gevolg. Bij een te kort ton-

griempje kan een kindje anders 
gaan drinken wat ook belasting 
kan geven van het nekje. In de 
traditionele geneeskunde wor-
den dit soort klachten meestal 
los van elkaar behandeld maar 
ze staan vaak met elkaar in ver-
band. Het is bijna allemaal te-
rug te voeren op spierspanning 
in de nek.”

Goede resultaten
Naast z’n pappadag, waarop 
Mischa Bakker voor zijn zoon-
tjes Robin en Thomas zorgt, 
werkt hij ook nog twee dagen 
in een chiropractiepraktijk in 
Staphorst. Daar heeft hij ruim 
10 jaar ervaring opgedaan met 
de behandeling van baby’s. In 
deze praktijk zijn sinds de jaren 
90 al duizenden (huil)baby’s 
behandeld met zeer goede re-
sultaten. Met 90% van de kin-
deren die in de praktijk komt 
gaat het na 4 à 5 behandelingen 
een stuk beter. Soms al direct na 
één behandeling, soms ontstaat 
het effect wat geleidelijker. Een 
veel gehoorde reactie van ou-
ders is: ‘Had ik het maar eerder 
geweten.’ Want zij tobben vaak 
al een tijd met de klachten van 
hun kind. “Hoe eerder je start 
hoe beter” stelt Bakker. Je kunt 
al in de kraamweek beginnen, 
maar meestal zijn de baby’s 3 
à 4 weken oud. Dat kan ook 
preventief, voordat er klachten 

i.v.m. Pasen zal het
Weekblad 

Wijdemeren
van week 17

verschijnen op
donderdag 25 april

Sabine en Daniël van der Steen zetten De Molen voort

ANKEVEEN - Het is al weer een 
paar maanden geleden dat 
Annemarie en Peter Spoor aan-
kondigden dat ze De Molen 
aan de Loodijk verkocht heb-
ben. Vanaf 1 april zijn ze defini-
tief gestopt. Sabine en Daniël 
van der Steen staan te pope-
len om op beide Paasdagen te 
openen met een uitgebreide 
Paasbrunch.  
De jonge ondernemers hebben 
beide een ruime ervaring in de 
horeca. Ze zijn ook sinds 2016 

uitbaters van het bekende pan-
nenkoekenrestaurant ‘Helden 
van Hilversum’ in de Lange-
straat in Hilversum. Met die 
oudhollandse lekkernij won-
nen ze de 3e prijs als ‘lekkerste 
pannenkoek van Nederland’. 
Nu dus ook restaurant De Mo-
len. “Ik reed hier vaak langs en 
elke keer was ik weer enthousi-
ast over de locatie”, vertelt Da-
niël terwijl hij de laatste streek 
verf op de wand aanbrengt. “Zo 
aan de Ankeveense polder en 

het weidse uitzicht richting het 
Naardermeer, echt uniek, beter 
vind je haast niet.” “En dan die 
mooie molen Hollandia er-
naast” voegt Sabine eraan toe. 
Overigens staat de molen mo-
menteel leeg, het is de droom 
van Daniël en Sabine om die 
plek ook ooit in te richten als 
restaurant. Het stel is druk 
bezig om De Stal opnieuw in 
te richten. Er komt een open 
keuken, zodat de gasten goed 
kunnen zien hoe chef-kok Ke-
vin Renes zijn kookkunsten 
uitoefent. Het interieur krijgt 
de sfeer van een huiskamer met 
robuuste houten tafels en ban-
ken van Douglashout. Allemaal 
zelf door de handige Daniël 
in elkaar geknutseld. Een paar 
stijlvolle Chesterfield sofa’s dra-
gen bij aan een warme ambian-
ce in het restaurant voor onge-
veer 65 personen. Buiten om 
het restaurant heen wordt een 
stuk extra groen aangelegd en 
komt er bij het terras een speel-
plek voor kinderen. 

Dagvers
Het allerbelangrijkste is uiter-
aard het menu. Daarbij streven 
Sabine en Daniël naar de aller-
hoogste kwaliteit van het diner. 
“We willen vooral duurzaam 
werken met lokale producten 
die op biologische wijze zijn ge-
kweekt. Dagvers. Daarom gaan 
we niet eens met een vast menu 
werken, maar flexibel, met wat 
er die dag, in dat seizoen be-
schikbaar is”, vervolgt Daniël. 
“We willen ons onderschei-
den door de smaak van wat er 
op tafel staat, hetzij vis, vlees, 
veganistisch.” Er zijn meer 
duurzame voornemens: ver-
warmen met gezellige pellet-
kachels, rvs-rietjes, zonnepa-
nelen, biologisch afbreekbare 
schoonmaakmiddelen en nog 
veel meer. “Het is ons doel om 
te zorgen dat onze ecologische 
voetafdruk zo klein mogelijk 
wordt”, vertelt Sabine enthousi-
ast. Ook voor de lunch kunt u 
terecht bij De Molen.  

 
Peter en Annemarie 
Tot slot Peter en Annemarie 
Spoor: “Wij hebben vele jaren 
met heel veel genoegen velen 
van u mogen ontvangen voor 
een kop koffie of mooi feest en 
alles wat daar tussenin zit. Wij 
danken iedereen voor de gezel-
ligheid en het vertrouwen dat 
men in ons had. Wij hopen dat 
u spoedig weer een bezoek zult 
brengen aan De Molen en dat 
u zich bij Sabine en Daniël net 
zo thuis zult gaan voelen als bij 
ons.” De opening is op 21 en 22 
april met een Paasbrunch van 
11 tot 15 uur.  

De Molen; Loodijk 30B; 1244 
NL Ankeveen; www.restau-
rant-demolen.nl; 035- 656 
1459; info@restaurant-de-mo-
len.nl. Open: woensdag- zon-
dag van 11- 21 uur. 

Foto: (v.l.n.r.) Sabine, Daniël, An-
nemarie en Peter

zijn. Zo heeft hij zelf zijn eigen 
kinderen al vroeg behandeld. 
En hoewel het lastig is om het 
effect met wetenschappelijk 
onderzoek aan te tonen, is de 
behandeling wel effectief. “Je 
kunt verklaren hoe het werkt, 

maar het niet altijd bewijzen. 
In de praktijk geeft chiropractie 
goede resultaten en het kan ab-
soluut geen kwaad” verzekert 
Mischa.
Kijk voor meer informatie op: 
www.chiropractiewijdemeren.nl 

INGEZONDEN 
TEKSTEN 

VÓÓR VRIJDAG 
16.00 UUR 

NAAR:
REDACTIE@DUN-

NEBIER.NL
MAXIMAAL: 300 WRD. 
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All Direc-
tions!
on tour
ANKEVEEN- Het koor All Directi-
ons! bestaat 50 jaar, dat zal u niet 
ontgaan zijn. Na de jubileum-
viering in de thuishaven van de 
Martinuskerk in Ankeveen, ge-
volgd door een gezellige reünie 
toog het koor door Nederland. 
In Sneek zongen de mannen en 
vrouwen op een zondagochtend 
de sterren van de hemel in de 
kerk van pastoor Peter van der 
Weide, de vroegere zielenherder 
van de KAN- parochies. Een week 
later was het koor present in het 
Brabantse Wouw, waar ex-pastor 
Ryan Keetelaar hen ontving. Maar 
het koor is nog lang niet klaar! De 
tour gaat nog even door.

Drie optredens
Op vrijdagavond 10 mei is er 
om 19.00 uur een optreden in 
de kassen van Kwekerij Vecht-
wijck, aan de ´s-Gravelandseweg 
13 te Weesp (achterlangs bij Fort 
Uitermeer). Deze kwekerij staat 
bekend om zijn prachtige baskets. 
Misschien voor de bezoekers een 
mooie gelegenheid om voor Moe-
derdag daar een cadeau te kopen. 
Er is ook een gratis loterij met als 
hoofdprijs een rondvlucht boven 
‘t Gooi voor twee personen.
Een dag later zijn er zelfs twee op-
tredens voor publiek. Op zaterdag 
11 mei zingt All Directions! om 
11.00 uur bij Mout op het Markt-
plein in Hilversum. Na een lichte 
versnapering fietsen de circa 45 
sopranen, alten, tenoren en bas-
sen naar ’s-Graveland. Waar ze 
om 15.00 uur een show zullen ge-
ven naast de Feesttent op de SFG 
Jaarmarkt aan het Noordereind. 

Sing In
Op zondag 12 mei is de slotdag 
van de All Directions! Tour. Dan 
geeft het koor een Sing In- con-
cert in de Nieuwe Harmonie 
(NdB.). Vanaf 14.00 uur kun je 
lekker meezingen met Avond, 
Bohemian Rhapsody, Zing Vecht 
Huil Bid Lach Werk en Bewon-
der, Leef, Ich Bin Wie Du, Mam-
ma Mia en vele andere bekende 
songs. Onder leiding van de altijd 
swingende dirigent Bruce Skin-
ner en begeleid door Ludmilla de 
Klerk op piano en drummer Frits 
Zieltjens belooft het een spette-
rende Sing In te worden. Zing 
mee. Koop kaarten voor jezelf, 
voor iemand anders of doe een 
kaart cadeau voor Moederdag. 
Kaarten zijn 5 euro, inclusief 2 
consumpties. Bestellen op www.
alldirections.nl.
(De Nieuwe Harmonie is mak-
kelijk bereikbaar, het ligt nabij 
de splitsing Horstermeer- Anke-
veen)

Column van 
de burgemeester

Burgemeester Freek Ossel>

Tellen en vertellen
Het gemeentebestuur van Wijdemeren kijkt in de 

aankomende periode terug met de jaarrekening 

en vooruit met de begroting. Daar horen traditie-

getrouw veel, heel veel, getallen bij. Niet alleen 

de euro’s maar ook cijfers over ontwikkelingen 

en resultaten. Dat lijkt saai maar is het niet. 

Want de verantwoording van wat we willen in 

de toekomst en hebben gedaan in het verleden 

horen bij de verantwoording aan de inwoners 

van Wijdemeren. Toch is het oppassen geblazen 

met al die cijfers.

In mijn lijvige inwerkpakket als nieuwbakken wet-

houder in Amsterdam zat een notitie met daarin een 

vertaling van de belangrijkste collegeplannen. Ik viel 

van mijn stoel toen ik las dat het aantal jeugdbendes 

moest worden teruggebracht naar, ik meen, 10,3 

bendes.  Wat is 1/3
e jeugdbende en hebben we zulke 

goede contacten met de leiders dat ze doen wat de 

gemeente hen voorschrijft, vroeg ik mij af.  

Getallenfobie

Het was toen 2008; de hoogtijdagen van ‘planning 

en control’. Iets was pas waar als je er een resultaat-

cijfer aan kon plakken. Tien jaar later is de storm van 

de getallenfobie wel wat geluwd, maar hebben we 

er nog steeds last van. Zeker nu de jaarplannen en 

begrotingen weer in aantocht zijn. 

Verhaal achter de getallen

Begrijpt u me goed.  Er is niks tegen concrete,

pakbare en optelbare getallen. Maar ze spreken

pas als we het verhaal achter de getallen kennen,

de argumenten weten, ze kunnen plaatsen in een 

context en ze niet verabsoluteren. We moeten dus 

tellen én vertellen. Als het aantal fietsdiefstallen met 

300% stijgt, maar in absolute aantallen van 1 naar 3 

gaat, dan hoeven we ons iets minder zorgen te

maken. Dalende getallen over aangiftes en

meldingen spreken meer als we weten dat de

bereidheid van bewoners en ondernemers om

aangifte te doen gelijk blijft. En - verwarrend

genoeg - kan een stijgende aangiftebereidheid

(dus vaak stijgende cijfers) juist een teken zijn van 

meer vertrouwen in de politie.  Meer mensen aan 

het werk is natuurlijk een grotere prestatie als de 

economie terugloopt en dan nog is het de vraag of 

het komt door die mooie subsidieregeling van de 

overheid. 

Kortom de cijfers zijn eerder het begin dan het einde 

van het verhaal en moeten altijd naast de beleving 

van mensen gelegd worden. Dat betekent, naast 

tellen en vertellen ook luisteren en consulteren. 

Laten we dat niet vergeten als we de rekening van 

verleden en toekomst in Wijdemeren opmaken.

Freek Ossel,

Burgemeester Wijdemeren

Gabriël Trio fonkelt in De Blinker
Op zondag 7 april was het dan 
eindelijk zover: het eerste klas-
sieke concert in het mooie Cul-
tureel Centrum de Blinker aan 
de Parklaan. Voor deze gebeur-
tenis was de theaterzaal door 
Geatan Dirven met een mo-
derne kroonluchter en subtiele 
lichtaccenten omgetoverd tot 
een intieme kleine concertzaal.

Door Enno van Tulder

Het Gabriël Trio wordt ge-
vormd door violiste Kerstin 

Kendler, altviolist Igor Bobylev 
en celliste Mirjam Bosma. Alle 
drie spelen zij ook in het Radio 
Filharmonisch Orkest. Voor dit 
concert hadden zij een zeer af-
wisselend programma samen-
gesteld met het Divertimento 
KV 563 van Mozart en het Trio 
in D Major van de Russische 
componist Sergei Taneiev. Ge-
inspireerd door de zeer goede 
akoestiek van de nieuwe zaal 
wist het Gabriël Trio het pu-
bliek te ontroeren met subliem 
samenspel. Aardig om te ver-

melden is dat Kortenhoevers 
Kerstin en Igor op de Gabriël-
gaarde wonen en het trio daar-
naar vernoemd hebben.
Het publiek genoot en de alge-
mene tendens van zowel de uit-
voerenden als het publiek was 
dat zo’n zondagmiddagconcert 
maar snel een traditie mag 
worden in de Blinker: Elke eer-
ste zondag van de maand een 
klassiek concert in De Blinker, 
dat zou mooi zijn!

DSO speelt ‘Vlinders zijn vrij’ in De Blinker
KORTENHOEF - Na de succes-
volle voorstellingsreeks van 
‘Geen dag spijt’  heeft toneel-
vereniging DSO inmiddels haar 
tanden gezet in een nieuw 
stuk: de komedie ‘Vlinders 
zijn vrij’  van Leonard Gershe. 
‘Vlinders zijn vrij’  is een Os-
carwinnende film met daarin 
hoofdrollen voor Goldie Hawn 
en Edward Albert. Toneelver-
eniging DSO is verheugd dat 
zij haar eigen toneelversie van 
deze film mag opvoeren.  

Waar gaat het stuk over? Don 
Baker, een optimistische, zelf-

verzekerde jongen, betrekt zijn 
allereerste appartement in New 
York. Hij wil zijn overbezorgde 
moeder ontvluchten en wil zelf 
iets van zijn leven proberen te 
maken. Don is blind, maar dat 
mag zijn levenslust niet druk-
ken, hij weet prima met zijn 
blindheid om te gaan. Naast 
hem woont de fladderige Jill 
Tanner: een meisje dat geen 
blad voor de mond neemt en er 
alles uitflapt. Ondanks de gro-
te verschillen in hun karakters, 
klikt het toch meteen tussen 
hen en bloeit er iets moois op. 
Maar dan verschijnt de moe-

der van Don plotseling bij hem 
thuis en zij vindt overduidelijk 
iets van Jill. Haar bemoeienis 
drijft al snel een wig tussen de 
twee. Weten Don en Jill stand 
te houden?

‘Vlinders zijn vrij’  is een kome-
die over de relatie tussen een 
moeder en zoon, het overwin-
nen van onderlinge verschillen 
en het accepteren van mensen 
die net een beetje anders zijn 
dan jij. 

U kunt deze voorstelling gaan 
zien op: vrijdag 17 mei, zater-

dag 18 mei, donderdag 23 mei, 
vrijdag 24 mei: aanvang 20.00u. 
En op zondag 19 mei: aanvang 
14.00u

De leden van DSO ontvangen u 
graag in het mooie theater aan 
de Parklaan.

Kaarten á € 15,00 per stuk zijn 
te reserveren via www.toneeld-
so.nl
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Vier de lente bij Galerie Wijdemeren

BREUKELEVEEN- Tijdens het 
Paasweekend opent Galerie 
Wijdemeren speciaal haar deu-
ren voor een inspirerende lente-
tentoonstelling. De tentoonstel-
ling staat helemaal in het teken 

van dit prachtige seizoen. Een 
grote collectie 19e-, 20ste- en 
21ste-eeuwse kunst is te zien, 
waaronder werken van beken-
de meesters als Isaac Israëls, 
Dirk Smorenberg en Jaap ter 

Haar, ook bekend als kinderboe-
kenschrijver. 
Wanneer u aankomt bij dit 
prachtige pand zult u versteld 
staan van de kunst en de prach-
tige omgeving. De galerie ligt 
direct aan de uitgestrekte Loos-
drechtse plassen, waardoor het 
lentegevoel compleet wordt 
gemaakt. Binnen hangen wer-
ken die doen denken aan ty-
pisch Hollandse lentetaferelen, 
een schilderij van het zonnige 
strandje bij Muiderberg, door 
Claas Prins, eindeloze gezichten 
over de bloeiende bollenvelden, 
door Katwijkse schilder Niek 
van der Plas, om nog maar niet 
te spreken over de uitgebreide 

collectie werken van Dirk Smo-
renberg die zich telkens weer liet 
inspireren door de bloeiende 
waterlelies op de plassen. Daar-
naast is ook een uiteenlopende 
collectie sculpturen te bewon-
deren, waaronder een bronzen 
beeld door Marjolijn Dijkhuis 
van een bokkende koe die in het 
voorjaar weer voor het eerst de 
weide in mag. Als dat geen lente 
is!

Zon schijnt binnen
De zon schijnt niet enkel bui-
ten, maar ook binnen bij Galerie 
Wijdemeren. Of u nu per boot, 
op de fiets, wandelend of met de 
auto komt, een kopje koffie staat 

altijd voor u klaar, buiten op de 
veranda, in de tuin of op koele 
dagen binnen aan de uitnodi-
gende keukentafel.
U bent van harte welkom aan 
de Herenweg 71-73 in Breuke-
leveen.
Deze tentoonstelling is te bezoe-
ken op zaterdag 20, zondag 21 
(Eerste Paasdag) en maandag 
22 (Tweede Paasdag) april, van 
13:00 uur tot 17:00 uur. Wilt u 
een andere keer de sfeer van 
deze bijzondere galerie proe-
ven? Dat kan tijdens de regulie-
re openingstijden op woensdag, 
donderdag en vrijdag van 11:00 
uur tot 17:00 uur en op afspraak. 

Claas Prins, Strand Muiderberg  
(1937)

Percussie/schilderworkshop voor kinderen 
Daarnaast wordt hun motoriek 
beter. Dit is op dezelfde manier 
toe te passen in een schilderij. 
Hier worden de kleuren en de 
bewegingen met de penselen 
weer belangrijker. De kinderen 
worden de hele workshop mee-
genomen van het een naar het 
ander. Dit om de concentratie 
bij de kinderen vast te houden.  
Zowel Angelo als Ingrid heb-
ben inmiddels ruime ervaring 
in het geven van lessen o.a. aan 
kinderen.  Het is een workshop 
waar het spelelement en blijheid 
bovenaan staan. Het wordt een 
prachtige ervaring met mu-
ziek en ritme.  Na afloop gaan 
de kinderen naar huis met een 
mooi schilderij. 

Aanmelden
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar; max. 15 
kinderen per workshop;  Atelier 
Art to Join Kortenhoefsedijk 
86a 1241 LS Kortenhoef; kosten: 
€ 25 per kind inclusief materiaal 
en drinken. 

Woensdag 24 april  10.00 uur 
– 12.00 uur; 14.00 uur – 16.00 
uur; Woensdag 1 mei 10.00 uur 
– 12.00 uur;  14.00 uur – 16.00 
uur. Aanmelden en informatie: 
Ingrid Jansen: ingrid@art-to-
join.nl en 06 11321748 

KORTENHOEF - Percussionist Angelo van den Burg en kunstenaar Ingrid Jansen gaan in deze workshop 
de kinderen meenemen in muziek en kleur. Ze gaan aan het werk met ritme en dynamisch bewegen 
op de trommels. Kinderen gaan zich hierdoor vrij voelen en beleven hoe ritme ze blij en gelukkig kan 
maken. 

Koeien mogen de wei in 
KORTENHOEF- Onder grote belangstelling begon afgelopen zaterdag aan de Kwakel het lentefeest voor de 108 koeien van Hermien en Wilko Kemp. Stipt om elf uur 
stormden de koeien over een breed pad naar het weiland, waar ze zich tegoed deden aan het sappige gras. Dat is en blijft elk jaar een mooi beeld voor jong en oud. De 
bezoekers pakten direct de kans om Tante Truus, de zeug, met een bezoekje te vereren, evenals de tientallen lammetjes en schapen. Er was zelf een lammetjes-knuffelhoek. 
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Lente

NIEUWS 
CLUB 4711

 
Uitslag + stand lente-toer-
nooi Biljartclub 4711
Maandag 8 april: Mw. T. Bos 
– E. Vernooij 0-2, J. Vrijburg 
– M. Zieleman 1-1, W. Cle-
ments – J. van Greuningen 
2-0 Stand aan kop: W. Cle-
ments 2-9, B. Worp 2-6, Mw. 
T. Bos 2-4
 
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 11 april: H. Sta-
lenhoef – T. Otten 0-2, P. van 
‘t Klooster – M. v.d. Velden 
3-0, W. Clements – H. Sta-
lenhoef 2-0
Stand aan kop: W. Clements 
25-41 (kampioen), P. van ‘t 
Klooster 24-37, M. v.d. Vel-
den 25-34
 
Uitslag 4711-maandtoer-
nooi koppelklaverjassen
Zaterdag 13 april: (bovenste 
3 plaatsen, 16 deelnemers) 
1. Dhr. E. van Spengen & 
Dhr. H. Tinmaz (5404 pt.), 
2. Mw. S. van Velsen & Dhr. 
W. Clements (5189 pt.), 3. 
Dhr. H. v.d. Berg & Mw. G. 
Elgersma (4933 pt.)
Eerstvolgende maandtoer-
nooi: zaterdag 11 mei 2019 
(aanvang 16.00 uur)
 
Programma
Donderdag 18 april 19.30 
uur: onderlinge competitie 
BV Overmeer, dinsdag 23 
april 19.30 uur: lente-toer-
nooi Biljartclub 4711

Clubhuis + café-gedeelte open op 
vrijdag van 14.30 tot 20.30 uur
Telefoon: 06.20.40.80.58

Paaseieren zoeken achter kasteel Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG- De 
Spotfabriek, waarvan het kin-
derprogramma De Spotjes 
deel uitmaakt en KinderVakan-
tieWerk organiseren ook dit 
jaar weer op zaterdag 20 april 
het paaseieren zoeken bij het 
mooie kasteel Nederhorst. Al 
héél vroeg in de ochtend wor-
den gekleurde eieren verstopt 
voor de kinderen tot en met 10 
jaar. Om half 10 worden zij, met 
laarzen aan en emmertjes of 
mandjes in de hand, verwacht 
bij de muziektent op het Willie 
Dasplein. 

De kinderen worden in drie 
groepen verdeeld. Na een mu-
zikale warming-up met de 
paashazen lopen ze allemaal 
naar het kasteel.  Na een start-
sein gaat iedereen er als een 
haasje vandoor. De organisa-
toren doen een oproep aan alle 
ouders om het zoekveld niet te 
betreden.
De kinderen zoeken zelf de ei-
eren, terwijl u geniet van een 
kopje koffie. Er lopen een paar 
paashazen en begeleiding rond 
die zo nodig kunnen helpen. 
Zijn er na afloop toch nog em-

mertjes leeg, dan kan dit ge-
meld worden bij een van hen. 
Het zoeken stopt bij 5 eieren, 
zo is er genoeg voor alle kin-
deren. Op ieder weitje zijn er 
3 prijseieren verstopt. Wie zo’n 
ei  vindt, mag het omruilen bij 
de koffiekraam voor een echte 
prijs.
Als alle eieren gevonden zijn, 
is hier voor iedereen nog een 
kleine traktatie. Het paaseieren 
zoeken 2019 is mede mogelijk 
gemaakt door de Rabobank. 
Namens de Harmine Wolter-
stichting stelt mevr. Jonker het 

terrein rond het kasteel be-
schikbaar, waar de Spotfabriek 
en KVW ongelofelijk blij mee 
zijn.

Een financiële ondersteuning 
van u als ouder is heel welkom. 
De sponsorpot staat in de kof-
fiekraam. Alle bijdragen helpen 
om dit evenement jaarlijks te 
kunnen organiseren.

Lentespektakel dammen
NEDERHORST DEN BERG - Op 
maandagavond 29 april is er in 
het kader van het Lentespekta-
kel weer een damtoernooi. Op 
deze avond kunt u weer genie-
ten van ons bekende damspel. 

Bij het dammen, wat voor ie-
dereen wel bekend is, wordt er 
het een ander gevraagd van de 

grijze cellen. En dat is goed voor 
een jonge hersenen, maar zeker 
ook voor oudere hersenen. Het 
mooie van het dammen is, jong 
kan tegen oud, vrouw kan te-
gen man, dat maakt allemaal 
niets uit. Het wordt weer een 
ouderwets gezellige damavond, 
en dat tussen de mensen die 
genieten van een heerlijk diner 

van ons al om bekende res-
taurant ‘t Spieghelhuys. Als de 
deelnemers om ca. 19:15 uur 
aanwezig zijn kan er om 19:30 
uur begonnen worden. Men 
speelt deze avond 3 partijen en 
zoveel als mogelijk tegen tegen-
standers die enigszins gelijk-
waardig zijn. Dus Lentespek-
takel damtoernooi, locatie ’t 

Spieghelhuys, maandagavond 
29 april, aanwezig 19:15, kos-
ten deelname geen. En u maakt 
kans om met een prijs naar huis 
te gaan. Opgeven voor 29 april 
slotsom@ziggo.nl of tel. 06- 
55341707.

Nederhorst bloeit tijdens het Lentespektakel  
NEDERHORST DEN BERG- De 
kindervrijmarkt, waar voor 
dag en dauw ouders en kin-
deren opstaan om op tijd hun 
waar uit te stallen op de beste 
plekken aan de Voorstraat, de 
optredens van onder andere 
Bob Veen, Dave Green, Ran-
dy, Reddeloos Verloren en DJ 
Rico op het podium nabij het 
Spieghelhuys, het is slechts 
een kleine opsomming van het 
supergezellige en uitgebreide 
festiviteitenprogramma op 
Koningsdag in Nederhorst den 
Berg, dat dit jaar valt op zater-
dag 27 april.

“We organiseren het lentespek-
takel voor jong en oud”, vertelt 
Jan van Wijk van Stichting Ne-
derhorst den Berg Actief. Jan is 
enthousiast dat het ook dit jaar 
weer is gelukt om naast  de tra-

ditionele Bergse activiteiten op 
Koningsdag als fiets versieren 
en kermis, enkele nieuwe acti-
viteiten aan het programma toe 
te voegen. “Dit jaar organiseren 
we nog meer activiteiten voor 
kinderen. We hebben bijvoor-
beeld de oudHollandse kinder-
spelletjes aan het programma 
toegevoegd. Kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd vinden dat nog 
altijd hartstikke leuk.”

Bingo en dammen
Jan is er trots op dat er niet al-
leen op Koningsdag van alles te 
doen is in het dorp, ook in de 
dagen voor en na koningsdag 
worden er volop activiteiten 
georganiseerd. Op vrijdag 26 
april start het lentespektakel 
met de Koningsbingo in zorg-
centrum de Kuijer. De bingo is 
toegankelijk voor de bewoners 

van de Kuijer en overige geïn-
teresseerden uit Nederhorst 
den Berg. Deze bingo wordt 
verzorgd door Martin Wewer 
en Jan Vrijhoef en vindt plaats 
aan de Jozef Israelslaan 2. Van 
19.30 uur tot  21.00 uur wordt 
daar het bingospel gespeeld.  Er 
zijn aantrekkelijke prijzen te 
winnen. 
“De damliefhebbers komen 
op maandag 29 april aan hun 
trekken”, volgens damcoördi-
nator Ben van der Linden. Dan 
wordt er in het Spieghelhuys 
weer een leuk, laagdrempelig, 
damtoernooi georganiseerd. 
“Deelnemers gaan die avond 
meemaken hoe mooi dammen 
is en hoe leuk het is om een 
overwinning op het dambord 
te boeken”, zegt Ben. Het dam-
men start om klokslag 19:30 
uur en aan de deelnemers 

wordt verzocht om 19:15 uur 
aanwezig te zijn. Ook bij het 
damtoernooi zijn leuke prij-
zen te verdienen die door Het 
Spieghelhuys en van Stichting 
Nederhorst den Berg Actief 
ter beschikking worden gesteld 
(zie elders in dit blad).

Klaverjassen
In samenwerking met de kla-
verjasvereniging wordt er op 
dinsdag 30 april In sportcafé 
de Blijk een gezellig klaver-
jastoernooi georganiseerd. Er 
zal op z’n Amsterdams worden 
geklaverjast. Dit toernooi start 
om 20.00 uur en de deelnemers 
worden ook hier verzocht om 
iets eerder, om circa 19.45 uur 
aanwezig te zijn voor de inde-
ling in het toernooi. De kaart-
liefhebbers kunnen zich opge-
ven bij  F.C. Hamers, Pieter de 

Hooghlaan 16, tel. 0294 253263 
of via fr.hamers@planet.nl. Het 
spreekt vanzelf dat de winnaars 
bij het klaverjassen niet met 
lege handen naar huis zullen 
gaan. 

Michael Hulst, kunstschilder, 
yogadocent en mental coach, 
toont zijn schilderijen in stand 
nr. 51 samen met Gallery 
McSorley op de woon- & lifesty-
lebeurs van 19 t/m 22 april bij 
Kasteel Groeneveld in Baarn. 
Gallery McSorley presenteert 
bronzen beelden van Jaap 
Hartman en glasobjecten van 
artiest Sabine Lintzen op de Ex-
clusive Spring Fair. Het publiek 
is uitgenodigd om te genieten 

van een bezoek aan deze unie-
ke woon- & lifestylebeurs op 
Kasteel Groeneveld in Baarn.

Beeldhouwer Jaap Hartman, 
interpreteert met een knip-
oog de natuurlijke wereld 
in bronzen sculptuur.  Door 
deze fantasierijke, ietwat sur-
reële manier van werken roe-
pen deze klassieke sculpturen 
speelse gedachten op, die aan 
het brons lijken te ontsnappen. 

Deze meester-bronsgieter en 
beeldhouwer lijkt na 50 jaar 
nog meer plezier in zijn werk te 
scheppen dan ooit.  Hartman’s 
sculpturen zijn te vinden in 
collecties over de hele wereld.

Michael Hulst schildert intuï-
tief. Een schilderij is voor hem 
gelukt als deze hem meeneemt 
buiten zijn comfortzone. Hij 
nodigt je graag zelf uit om te 
voelen wat de abstracte werken 

met je doen en een eigen beeld 
te creëren.

Gallery McSorley specialiseert 
zich in schilder-, beeldhouw- 
en glaskunst van internationale 
artiesten, al 19 jaar in ‘s-Grave-
land.

Voor nadere informatie en toe-
gangskaarten kunt u bij Gallery 
McSorley of Michael Hulst terecht.
http://www.exclusivespringfair.nl

Michael Hulst en McSorley op Exclusive Spring Fair

WEEKBLAD
WIJDEMEREN.NL
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Kerken

eroen
Paastulband Paas 

briochebrood
Mini 
afbakbroodjes

Worteltjes 
plaatcake

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 20 april.

� jne Pasen� jne Pasen
Normaal € 7,95
Bij inlevering van 
10 spaarpunten met abrikozen 10 stuks 

gesorteerd

afbakbroodjes

€ 3,95
nu voor

€1,85
per stuk

10 spaarpunten 

€ 4,95
voor

€ 4,25
nu voor

Inzameling voor Voedselbank
WIJDEMEREN- De cijfers uit 
2018 van de Voedselbank Gooi 
& Omstreken zijn nog niet be-
kend, maar we weten wel, dat 
er nog veelvuldig een beroep 
op de voedselbanken wordt 
gedaan. Tussen 18 en 21 april 
zamelen de kerken van Neder-
horst den Berg en Ankeveen 
voedings- en reinigingsmid-
delen in voor de Voedselbank. 
Help uw medemens!

De stichting Voedselbank Gooi 
en Omstreken biedt mensen in 
nood wekelijks een voedselpak-
ket aan. Mensen die na aftrek 
van vaste lasten onvoldoende 
geld overhouden om eten te 
kopen worden door de voed-
selbank geholpen. Per 1 januari 
2019 geldt, dat iedere volwas-
sene die minder dan 225 euro 
per maand over heeft om te 
besteden, in aanmerking komt 
voor hulp. Het gaat hier dus om 
het bedrag dat overblijft om te 
kunnen leven, nadat de vaste 
kosten zoals o.a. huur, energie, 
gas, water, verzekeringen, aflos-
sing schulden etc. zijn betaald. 
De cliëntengroep van de Voed-
selbank bestaat uit chronische 
zieken, gehandicapten, oude-
ren, alleenstaande moeders met 
kleine kinderen, allochtonen, 
werklozen, mensen met pro-
blematische schulden en ook 
zzp’ers.
Cliënten van de voedselbank 
krijgen drie maanden een pak-
ket. Op dit moment maken er 
tussen de 450 en 500 mensen 
gebruik van.

Waar vandaan?
De voedingsmiddelen komen 
vaak van bedrijven, maar ook 

van kerken, scholen en van 
particuliere bijdragers.  Die ge-
ven vaak boodschappen tijdens 
zogenoemde winkelacties. Zo 
worden ook door kerken regel-
matig inzamelingen gehouden. 
Deze week houden de Diaconie 
van de Protestantse Gemeente 
Nederhorst den Berg en de P.C.I  
voor de KAN- parochies weer 
gezamenlijk rond Pasen een ac-
tie voor de Voedselbank Gooi & 
Omstreken. Ook de drie Bergse 
basisscholen doen mee aan de 
actie. De kinderen verzamelen 
op school de voedingsmidde-
len en reinigingsmiddelen in. 
Voor de wekelijkse voedselpak-
ketten zijn nodig volgens de 
ideale boodschappenlijst van 
de voedselbank: Thee en kof-
fie, zonnebloemolie, groenten 
in blik, waspoeder (niet vloei-
baar), broodbeleg (geen vers), 
vleesconserven, visconserven 
en schoonmaakartikelen. Door 
een of meerdere artikelen ex-
tra te kopen en aan deze actie 
te schenken helpt u uw mede-
mens.

Waar?
De voedings- en reinigingsmid-
delen worden ingezameld bij de 
lift van de Willibrordkerk en 
in de kerkportalen van de Sint 
Martinus en OLV Hemelvaart-
kerk voor de diensten van Wit-
te Donderdag 18 april, Goede 
Vrijdag 19 april, Paaszaterdag 
20 april en Eerste Paasdag 21 
april. Ook kunt u de artikelen 
afgeven op het Parochiesecreta-
riaat van de O.L.V. Hemelvaart-
parochie in de Molshoop op 
donderdag 18 april van 8.30 tot 
11.30 uur of vrijdag 19 april van 
8.30 tot 12.00 uur.
Of kunt u bellen naar één van 
de volgende contactpersonen: 
Henny Pos, 0294-254515; Frans 
Hamers, 0294-253263. Zij ko-
men dan de artikelen bij u thuis 
ophalen.
Woensdag 24 april zullen de 
ingezamelde goederen worden 
overgedragen aan de voedsel-
bank
Wij hopen op uw medewerking 
om deze gezamenlijke actie net 
als in de voorgaande jaren te 
doen slagen.

i.v.m. Pasen zal het
Weekblad 

Wijdemeren
van week 17

verschijnen op
donderdag 25 april

Weekblad 
Wijdemeren

Ook op Facebook
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Zaterdagavond 20 april

Oranjepop!
sporthal De Fuik, vanaf 20.30 uur

Derk de Kloet
FuseBox
The Great Guys

Koningsdag zaterdag 27 april

Live Muziek!
bij sporthal De Fuik

09.30 uur Fischer & Beemster
10.30 uur Bluez
13.30 uur Ravage
15.00 uur Derk de Kloet
16.00 uur Tape That
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Voetballen in Nederhorst  
Kansloze nederlaag bij VVZA

Sport

Voetballen in ’s-Graveland 
Eerste in doelpuntrijke wedstrijd verslagen

Het was weer puzzelen voor de 
technische staf vanwege 5 niet 
beschikbare spelers. Voor rust 
gaven de Bergers bij vlagen nog 
wel aardig partij en hadden zelfs 
pech toen bij een 1-0 achter-
stand een vrije trap van Job van 
Wijk keihard via de binnenkant 
van de paal het veld weer in-
kwam. De 2-0 vijf minuten voor 
de rust was typerend voor het 
vaak slappe ingrijpen aan Ne-

derhorstzijde. De bal kon mak-
kelijk worden voorgegeven en 
met wat geluk viel de bal voor 
de voeten van de spits die van 
dichtbij kon scoren.  Na de pau-
ze was het snel over toen in de 
51e minuut de derde tegentref-
fer viel. Uiteindelijk kon VVZA 
makkelijk de score opvoeren 
door het matige verweer van de 
roodgelen tot de 5-0 einduitslag. 
Door dit resultaat en de zege 

van Roda’46 is Nederhorst nu 
laatste maar kan het niet recht-
streeks degraderen vanwege het 
uit de competitie halen van Wa-
terwijk. Tweede paasdag speelt 
Nederhorst de belangrijke wed-
strijd in Leusden tegen Roda ‘46

Senioren
Nederhorst -2 ging bij koploper 
Hooglanderveen verdiend met 
3-2 onderuit. Het vocht goed 

terug o.a. via een treffer van 
Levi na de opgelopen 3-0 ach-
terstand. Het derde op bezoek 
bij BVV- 2 liet zich niet van haar 
beste kant zien en verloor met 
maar liefst 8-2. Een wat gehan-
dicapt Nederhorst- 4 kwam niet 
tot winst tegen Abcoude: 1-1. 
De dames verloren de thuis-
wedstrijd tegen kampioenskan-
didaat Amsvorde met 1-6.

Jeugd onder 13
JO13-1 speelde een goede eer-
ste helft tegen de buren uit ’s 
-Graveland. De bij de rust ge-

pakte 3-0 voorsprong kwam 
na de pauze niet echt in gevaar. 
JO13-2 speelde bij IJsselmeer-
vogels JO13-3. Een spannend 
duel leverde de 3 punten op in 
een doelpuntrijk duel 3-4. De 
meiden O13-1 verloor met 3-1 
bij Buitenveldert in Amsterdam.

Info
Voor meer info www.vvneder-
horst.org of facebook.

De inzet was plaats vier op de 
ranglijst en na de 3-4 nederlaag 
tegen Amsvorde moet ’s-Gra-
veland even pas op de plaats 
maken. Het kwam drie keer 
op voorsprong, maar telkens 
kwamen de Amersfoorters te-
rug. Vlak voor het einde van de 
wedstrijd kwamen de gasten op 
voorsprong en dat kon ’s-Gra-
veland niet meer rechtzetten. 
Ramon Bouwman (2x) en Jim-
my Reijnders scoorden voor de 

blauwwitten. Junior Jordi Hagen 
maakte in de 2e helft zijn debuut.
Het 2e
Het 2e beleefde een mooie week 
met een midweekse bekerover-
winning op Altius 3 (het is nu 
kwartfinalist) en een overwin-
ning op zondag toen het Rivier-
wijkers 2 met 0-6 versloeg.
Senioren
Het 3e moest thuis de winst aan 
Olympia -4 laten (1-5). 35+1 
wist thuis wel te winnen. BVV 

’31 35+1 werd met 3-2 versla-
gen. 35+2 leed een duidelijke 8-3 
nederlaag in en tegen Maarssen. 
ZA2 boekte een minimale over-
winning op ’t Gooi (1-0).
VRouwen
VR1 maakte de verwachting 
waar door SVL VR1  te verslaan. 
Het werd 8-1 en het houdt daar-
mee de koplopers onder druk. 
VR2 kon in Hilversum niet stun-
ten tegen Wasmeer VR1, 5-2 
verlies.

Jeugd onder 12
JO12-1 verraste met een mooie 
3-2 overwinning op koploper 
AS’80 JO12-2. Met hetzelfde mi-
nieme verschil won ook JO12-2; 
het werd 4-3 tegen IJsselmeervo-
gels JO12-1. Bij de meisjes was 
er een winst- een verliespartij. 
MO13-1 verloor van Buitenvel-
dert MO13-1 (4-1). MO13-2 
won bij ’t Gooi MO13-2 met 2-3.
Keepersreünie
Op tweede paasdag reünieren 

meer dan 15 oud- keepers die 
in de A-selectie het doel hebben 
verdedigd. Zij zijn rondom de 
thuiswedstrijd tegen Zeist onze 
speciale gast.
Paaseieren zoeken
Tradities zijn er om in ere te wor-
den gehouden. Daarom op twee-
de paasdag paaseieren zoeken 
om 10.00 uur nadat de paashaas 
de vele honderden eieren heeft 
verstopt. Daarna nog lekker een 
partijtje voetballen.

Voetballen in Ankeveen 
1e elftal verliest van VIOD
Nadat er tegen BZC in de laatste 
minuut met 2-1 verloren werd, 
na een echt goed gespeelde wed-
strijd, kwam er toch weer een 
positieve bust over het elftal. 
Een domper was het echter wel 
dat er weer veel spelers ontbra-
ken vanwege blessures, werk etc.
De ploeg van Yoessef Bouali be-

gon desondanks fris aan dit duel 
tegen de middenmoter uit Tien-
hoven. Er werd keihard gewerkt, 
maar er werden zoals vaak te-
veel individuele fouten gemaakt, 
waardoor VIOD al snel op een 
0-2 voorsprong kwam. Centrale 
middenvelder Fabian Degen-
kamp die zoals altijd sterk aan 

de bal was, overdreef een beetje 
zijn acties door teveel te soleren, 
hetgeen jammer was aangezien 
er ruimte op de flanken was om 
de bal af te spelen. In de 24ste 
minuut had hij echter een ge-
weldige rush door het centrum, 
maar zijn pass net niet aan bij de 
hardwerkende Bram Schouten. 
De goed keepende Berend van 
de Bunt kwam in de 33ste mi-
nuut te snel uit: 0-3. Uiteindelijk 
gingen de kopjes wat naar bene-

den even en liepen de Tienhove-
naren uit naar een 0-5 ruststand. 
Berend van de Bunt stopte nog 
op katachtige wijze een penal-
ty. Na de thee een getergd ASV 
‘65 dat er weer volop voor ging, 
hetgeen een compliment waard 
is. Het werd weliswaar eerst nog 
0-6, maar daarna werd het 2-6 
door twee fraaie goals van de 
onberekenbare Jordi Souverijn. 
VIOD counterde in de 87ste mi-
nuut nog naar de 2-7.

2e verliest van koploper 
Het team van coach Herman 
Blokker had uit de laatste drie 
wedstrijden 7 punten vergaard 
en heeft ondanks wat blessu-
res een stijgende lijn te pakken 
en klom naar de 6de plaats op 
de ranglijst. Maar tegenstander 
Loosdrecht tikte de Ankeveners 
van de mat. De Ankeveense eer 
werd gered door Andrew Chau: 
1-9.  

Clubliefde brengt Roy Versluis terug bij Nederhorst

Na het afscheid van trainer Mar-
tin van Egmond bij VV Neder-
horst nam Roy Versluis het roer 
over, samen met Joeri de Bruin 
en Raymond Moleveld. Dat leid-
de nog niet tot een schokeffect. 
Zowel tegen UVV als tegen VVZA 
werden geen punten behaald. 
De komende vier wedstrijden zal 
het drietal zich inzetten om de 
nacompetitie tegen degradatie 
uit de 3e klasse te ontlopen. Voor 
Versluis, die ook zaterdag twee-
deklasser SV Loosdrecht traint, 
worden het hectische weken 
met heel veel voetbal.

“Een goede vriend van mij, Ray-
mond Moleveld, benaderde Joeri 
en mij of wij open stonden om 
Nederhorst te helpen. Daar heb 
ik ‘ja’ op gezegd. Ik heb ik het ver-
leden bij Nederhorst gespeeld, ik 
ben ze blijven volgen, altijd een 
leuke tijd gehad. Echt een mooie 
club met veel vaste supporters 
die de club een warm hart toe-
dragen”, opent Roy Versluis. Hij 
vervolgt: “Wij doen het met z’n 
drieën, personen zijn van onder-
geschikt belang, het gaat om Ne-
derhorst. Die willen we behou-
den voor de 3e klasse.” Het trio 
heeft een plan gemaakt om het 
eerste elftal te handhaven waar 
iedereen achter staat. Roy Ver-
sluis benadrukt dat ze gezamen-
lijk eindverantwoordelijk zijn. 
”Wij bepalen samen, daarbij kent 
Joeri uit zijn trainersverleden de 
spelers heel goed en Raymond 
uiteraard ook. We moeten elkaar 
versterken.”

Punten pakken, daar gaat het nu 
om, vervolgt Versluis. “Strijden 
tegen nacompetitie vraagt an-
dere dingen van staf en spelers. 
Elke wedstijd zal er maximaal 
gestreden moeten worden voor 
punten, mooi voetbal is meege-
nomen, maar uiteindelijk gaat 

het om de punten. Als je strijd 
levert en de absolute wil om te 
winnen elke week kan opbren-
gen gaan de punten ook komen. 
Daar zijn we van overtuigd, niet 
verslappen en strijden voor elk 
duel vanaf de eerste seconde.”

Op Tweede Paasdag de belang-
rijke match tegen Roda ’46 dat 
3 punten boven de Bergers staat. 
Na 26 mei weten we meer. Roy 
Versluis keert niet terug bij Ne-
derhorst, maar heeft bijgete-
kend bij SV Loosdrecht. 

ANKEVEEN- Afgelopen zater-
dag werd het apriltoernooi 
gespeeld van de ASV Petan-
queclub. 
Deze toernooidag zou in het 
teken staan van de ontmoeting 
met de petanquers van Huizen.
Helaas ging deze ontmoeting 
niet door, daar zij onvoldoende 
deelnemers  konden brengen.
Dus speelden wij ons eigen 
toernooi van de maand april. 
Elly Wilhelmus bood spontaan 
aan
‘lekkere prijzen’ te sponoren, 

wat zeer op prijs werd gesteld. 
Het zag er inderdaad lekker uit:
appeltaart, tulband en cake. 
Voor deze prijzen wilden de 
deelnemers wel hun best doen. 
Dus vanaf 11 uur werd er met 
veel enthousiasme gestreden 
voor de prijzen. Er zaten weer 
heerlijke lange partijen bij, 
bijvoorbeeld 13/12 – 13/11, 
maar ook korte partijen zoals 
uitslagen van 13/0 – 13/2. Na 
drie partijen gespeeld te heb-
ben kwam Ellie van Vliet met 
drie gewonnen partijen en een 

plus saldo van 23 als winnaar 
te voorschijn, Johan Verburg 
werd tweede met drie gewon-
nen partijen en een plus van 
22. Wim Bornhijm werd derde 
met twee gewonnen partijen 
en een plus van 19. Na een ge-
zellige nazit met een hapje en 
drankje ging eenieder tevreden 
naar huis.
Volgende toernooi is op zater-
dag 18 mei., U bent van harte 
welkom om mee te spelen, ook 
op de donderdagavonden.

ASV Petanque ’91 apriltoernooi
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