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Kom 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

Tijdens de Nationale Herden-
king herdenken we op 4 mei 
de Nederlandse slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog 
en oorlogssituaties en vredes-
missies nadien. Voor Magda 
Prins uit ’s -Graveland gaat er 
vrijwel geen dag voorbij dat 
ze niet wordt geconfronteerd 
met verlies van haar zoon, sol-
daat, mortierschutter, Raviv 
van Renssen (1970-1995). Hij 
maakte deel uit van Dutch-
batt 3, een legereenheid van 
de Luchtmobiele Brigade die 
van januari tot juli 1995 werd 
ingezet in het voormalige Joe-
goslavië. 

Door: Mark Hilberts

Nadat in 1993 het etnische 
geweld in Bosnië escaleerde 
drongen politieke partijen er 
in de Tweede Kamer op aan 
een Nederlandse militaire bij-
drage te leveren aan de VN 
vredesmacht UNPROFOR,  
door het zenden van troepen 
naar Bosnië. De eenheid van 
Raviv kreeg de taak in Bosnië 
Herzegovina om de safe area 
Srebrenica te beschermen. In 
de enclave verbleven meer dan 
40.000 moslims, voor het over-
grote deel vluchtelingen die 
daar onder vaak erbarmelijke 
omstandigheden in leven pro-
beerden te blijven. 
Raviv zag vanuit observatie-
post Foxtrot, hoog in de bergen 
in het zuiden van de enclave, 

Magda Prins verloor Raviv 
door oorlogsgeweld

dat Servische militairen en 
moslimstrijders zich weinig 
aantrokken van de aanwezig-
heid van de VN-eenheden. De 
afspraken werden door de strij-
dende partijen aan hun laars 
gelapt. Dutchbatt- uitgerust 
met een beperkt militair man-
daat en middelen- kon niet veel 
meer doen dan het optreden 
van beide partijen in de gaten 
houden. Ondanks de moeilij-
ke omstandigheden is Raviv 
in zijn element met zijn taak 
als soldaat. Zijn collega’s geven 
hem de bijnaam ‘MacGyver’, de 
hoofdrolspeler in een in die tijd 
populaire tv-serie, die onder 
alle omstandigheden inventief 
weet te overleven. Als er iets 
stuk gaat in de observatiepost 
is het Raviv die erin slaagde om 
het weer aan de praat te krijgen. 
Raviv legde zelfs een moestuin-
tje aan bij de observatiepost en 
hield hij kippen toen voedsel-
transporten er nauwelijks meer 
in slaagden om hun post te be-
reiken.

Verzamelaar
”Raviv was al van jongs af 
aan, het met leger bezig”, ver-
telt Magda over haar zoon. 

“In 1983 kwam ik met Raviv 
vanuit het Brabantse Goirle in 
’s- Graveland wonen. In Am-
sterdam had ik werk gevonden 
als ontwerpster. Raviv ging ver-
volgens naar de mavo in Hil-
versum, maar uit de boeken le-
ren was eigenlijk niet aan hem 
besteed. Het liefst was hij in de 
buitenlucht. Als kind maakte 
hij al graag lange wandel- of 
fietstochten, het liefs onder zo 
zwaar mogelijke omstandig-
heden, pas dan was hij in zijn 
element.”  
Bruin Wallenburg uit ’s- Gra-
veland herinnert zich nog 
goed het moment dat de toen 
14-jarige Raviv voor het eerst 
bij hem aan de deur aanbelde 
met de vraag of hij naar zijn 
enorme verzameling mocht kij-

ken van spullen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Net als Wallen-
burg deelde de jonge Raviv een 
enorme passie voor de militaire 
uitrusting en attributen van mi-
litairen uit de Tweede Wereld-
oorlog. 
“Meneer Wallenburg, die ban-
den bij de Engelse soldaten 
zitten niet zoals het moet”, zei 
Raviv tegen Bruin Wallenburg. 
Het was het begin van een 
unieke vriendschap. “Iedere 
zondag kwam Raviv langs om 
te helpen bij het onderhoud aan 
de verzameling of bij de voor-
bereidingen voor tentoonstel-
lingen. Het voelde als of Raviv 
een onderdeel van ons gezin 
was geworden.”
Voordat Raviv in 1995 op uit-
zending ging, zocht Raviv 
Bruin Wallenburg nog even op. 
“Bruin, wil jij voor mijn spulle-
tjes zorgen, als er iets gebeurt?” 
Er valt een diepe stilte in het 
monumentale huis van Bruin 
Wallenburg, aan het Noorder-
eind in ’s- Graveland. Bruin 
loopt even weg en komt later 
terug met de bescheiden van 
Raviv van Renssen. 

Handgranaat
Een week voordat Dutchbatt 3 
werd afgelost zetten de Servi-
ers de aanval in op de enclave 
en namen de observatiepost 
Foxtrot van Raviv onder vuur. 
Het zijn hachelijke momenten 
voor de Nederlandse militai-
ren. uiteindelijk namen de Ser-
viërs de observatiepost over en 
kregen Raviv en zijn maten met 
een pantservoertuig de vrije af-
tocht. Onderweg naar veiliger 
gebied stuitten ze op een weg-
versperring van de moslims. 
Eén van hen gooide een hand-
granaat naar het voertuig. Ra-
viv stond op dat moment op de 
boordschuttersplaats, en stak 
met hoofd en schouders boven 
het voertuig uit.
Hij viel zwaargewond in de ar-
men van zijn kameraden, die 
er alles aan deden om de hevig 
aan zijn hoofd bloedende Raviv 
in leven te houden en zo snel 
als ze konden naar het militai-
re noodhospitaal te vervoeren. 
Daar vochten artsen voor het 
leven van Raviv. Tevergeefs. 
Raviv overleed op 8 juli 1995, 
een week voor zijn geplande 
terugkeer naar Nederland, hij 
werd slechts 25 jaar oud. 

Lees verder op pagina 2.
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RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius   
 Zo. 5 mei:  9.30 uur: w&vc;
 Liturgiegroep.
 Wo. 8 mei:  9.30 uur: euch;
 J. Dresmé.
w St. Martinus 
 Vr. 3 mei:  9.30 uur: w&vc;
 W. Balk.
 Za. 4 mei:  19.00 uur: w&vc;
 Wo. 8 mei:  19.00 uur: w&vc;

 W. Balk.
w OLV Hemelvaart 
 Zo. 5 mei:  9.30 uur: euch;
 L. Wenneker.
 Do. 9 mei:  9.30 uur: w&vc;
 W. Balk.
w Veenstaete 
 Vr. 3 mei:  15.00 uur: w&vc;
 W. Balk.

PKN Gemeenten 
w	Willibrordkerk   
 Zo. 5 mei:  10.00 uur: 
 Ds. P.H. van Gilst.
 Zo. 5 mei:  19.00 uur: Zangdienst.
 Commissie Vieren.

w	De Graankorrel   
 Zo. 5 mei: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.

w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 5 mei: 10.00 uur: 
 M. Verduin.

w	Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 5 mei: 9.30 uur: 
 Ds. J. de Goei.

w	Oec. Streekgemeente  
 Zo. 5 mei: 11.15 uur: 
 Geen dienst.

Alarmnummer 1-1-2

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

Verloskunde Wijdemeren 035 - 695 35 22

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

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

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

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

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

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

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

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Vervolg van voorpagina.

Rouwverwerking
Magda: “Een bijna dooderva-
ring, zo voelde het, toen ik het 
bericht kreeg dat Raviv was 
overleden.” Op 10 juli 1995 
werd het stoffelijk overschot 
van Raviv naar Nederland ge-
vlogen en op 13 juli werd Raviv 
met militaire eer begraven op 
het militaire ereveld in het Gel-
derse Loenen.
Raviv werd postuum onder-
scheiden, zijn nabestaanden 
kregen de herinneringsmedail-
le VN-vredesoperaties. Later 
volgen de United Nations Me-
dal UNPROFOR en de Dag 
Hammerskjold Medal voor mi-
litairen die tijdens een VN-ope-
ratie het leven verloren.
Een lange en zeer zware fase van 
rouwverwerking volgde voor 
Magda, waarbij ze leerde dat 
het soms beter is om gedachten 
uit te schakelen en te leren voe-
len om om te gaan met het gro-
te verdriet. Magda is dit jaar 72 
geworden. Ze is al enige jaren 
met pensioen. “Schilderen is nu 
mijn lust en leven”, zegt ze zacht 

in haar huiskamer met uitzicht 
op de ’s- Gravelandse vaart.  
 “Het is wat, hè”, zegt ze her-
haaldelijk als ze een paar video-
banden toont waarop beelden 
van Raviv in Bosnië te zien zijn 
en een documentaire over de 
politieke verantwoordelijken 
voor de catastrofale val van de 
enclave in Srebrenica in juli 
1995, waar door genocide 7000 
moslimmannen om het leven 
werden gebracht.
Over het leven van Raviv van 
Renssen verscheen in 2017 
een boek, ‘Raviv van Renssen’, 
geschreven door brigade-gene-
raal (bd.)J.M.J. Bosch en werd 
uitgegeven door de  Stichting 
Raviv, die de herinnering aan 
Raviv levend wil houden. In 
2020 wordt er op het militaire 
ereveld in Loenen een expositie 
geopend over het leven van Ra-
viv van Renssen. 

Do not stand at my grave and 
weep;
I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s 
hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at 
night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there. I did not die.

Mary Frye

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL

Programma GooiTV
Vanaf 1 mei zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- Interview met Roxane van Iperen over haar boek ‘t Hooge Nest 
over Joodse onderduikers in het Gooi. - In Derde Termijn gaat over 
het herdenken van oorlogsslachtoffers. - PienTV: inspirerende tele-
visie vanuit het hart. Dit maal is er aandacht voor het omgaan met 
stress (deel 2).

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

Drie lintjes in Wijdemeren 

WIJDEMEREN – Op vrijdag 26 
april vond de jaarlijkse lintjes-
regen plaats in Wijdemeren. Uit 
handen van burgemeester Freek 
Ossel ontvingen de gedecoreer-
den de versierselen die horen bij 
een Koninklijke Onderscheiding. 
Drie personen werden benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. 
Dit jaar was er geen sprake van 
lintjesregen, doch van een trio 
druppeltjes. Hoewel de burge-
meester erop wees dat hij in de 

loop van het 
jaar nog 9 Wij-
demeerders had 
gedecoreerd. 
Gezien het be-
perkte aantal 
nam Freek Ossel 
ruim de tijd om 
de nieuwe leden 
toe te spreken.  

Liesbeth Has 
stond in 1988 aan de wieg van de 
oprichting van de Vrouwen Ad-
vies Commissie in Loosdrecht. 
Met het kritische oog van een 
huisvrouw keek de commis-
sie naar tekeningen van nieuw 
te bouwen woningen zodat die 
ook praktisch werden ingedeeld. 
In 2002 veranderde de naam 
in Woon Advies Commissie 
(WAC). Ze was 30 jaar lang se-
cretaris en daarmee contactper-
soon voor gemeente, woning-
corporaties en ontwikkelaars. 

Haar werkkamer lag regelmatig 
bezaaid met bouwtekeningen, 
want het bestuderen daarvan was 
haar grote passie. Daarnaast was 
Liesbeth Has van 1998 tot 2001 
vrijwilliger bij de Koninklijke Wa-
tersport Vereeniging Loosdrecht 
(KWVL). Zij ondersteunde haar 
man bij zijn activiteiten voor het 
jeugdzeilen en als ‘Waterjoffer’ 
was ze ’s winters actief bij de or-
ganisatie van diverse culturele  
activiteiten. “Het is teveel eer. Ik 
vind dat menselijke contacten de 
waarde van het leven bepalen”, zei 
de 74-jarige tijdens de ceremonie.

Greet Liesker
Greet Liesker- De Groot (84) is al 
jarenlang vrijwilliger in de verzor-
gingshuizen in Kortenhoef. Op 
haar kan altijd een beroep gedaan 
worden. Eerst in Oudergaarde, en 
nu nog steeds in Veenstaete.  Ze is 
een zeer gewaardeerde kracht en 
breed inzetbaar. Van koffiedame 

tot het begeleiden van de ont-
moetingsclub op donderdag, het 
mede-organiseren van het happy 
hour, de tweewekelijkse bingo en 
de koersbalclub. Ook zet Greet 
Liesker zich in voor het bestuur 
van de Vrienden van Veenstaete 
die jaarlijks vele activiteiten or-
ganiseren voor de bewoners. Ze 
is zeer betrokken bij de inwoners 
van het huis en bezoekt mensen 
die weinig visite krijgen. Zij heeft 
een hart van goud.  “Ach”, zei 
Greet nuchter “Het gaat vanzelf.”
 
Hans van Zanden
Vijftien jaar lang was Van Zanden 
groundsman/parkbeheerder bij 
Tennisclub ‘t Laer in Laren. Daar-
voor al jarenlang bij het ’s-Grave-
landse Westerveld. In Laren was 
hij verantwoordelijk voor de gra-
velbanen, het plantsoen en de tuin 
eromheen, de twee clubhuizen en 
technische installaties. Ook ver-
zorgde hij vele hand- en spandien-
sten, een vast aanspreekpunt voor 
leden en iedereen die iets op het 
park wilde. Daarnaast zet Hans 

van Zanden zich al sinds 1989 
in voor de gehandicapte mede-
mens. Hij was actief als begeleider 
en technisch ondersteuner bij de 
stichting WLZVG (Wintersport 
voor Lichamelijk, Zintuigelijk en 
Verstandelijk Gehandicapten). 
Begin jaren ‘90 is hij overgestapt 
naar Stichting Samen Ontspan-
nen (SSO). Deze stichting zet zich 
in voor het organiseren van win-
tersportactiviteiten voor mensen 
met een lichamelijke en/of ver-
standelijke beperking. Sinds de 
oprichting is 1993 is hij bij deze 
stichting bestuurslid. Daarnaast is 
hij tijdens de reizen actief als reis- 
en langlaufcoördinator. Hans van 
Zanden (67) is een bescheiden, 
maar zeer betrokken vrijwilliger. 
Een sociale stille kracht. 

Vooraan: Greet Liesker en Liesbeth 
Has, op 2e rij: Freek Ossel en Hans van 
Zanden

4 mei herdenking in 
Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG - Traditie-
getrouw wordt op 4 mei a.s. door 
de Oranjevereniging Nederhorst 
den Berg een herdenking georga-
niseerd. Deze herdenking begint 
om 19.00 uur in de O.L.V. Hemel-
vaartkerk aan de Dammerweg. 

Tijdens deze openbare plechtig-
heid zullen gedichten worden 
voorgedragen door kinderen van 
de basisschool, zal een toespraak 
worden gehouden door een ver-
tegenwoordiger van het college 

van burgemeester en wethouders 
van Wijdemeren en zullen di-
verse muziekstukken ten gehore 
worden gebracht. Na afloop (rond 
19.45 uur) zullen alle aanwezigen 
onder begeleiding van Muziekver-
eniging Amicitia uit Kortenhoef 
naar het herdenkingsmonument 
in de Kerkstraat lopen. Hier zul-
len wij met elkaar twee minuten 
stil zijn om de oorlogsslachtoffers 
te herdenken. Vervolgens zullen 
kransen en bloemen worden ge-
legd. Vele kinderen hebben vorig 

4 mei herdenking in 
Kortenhoef
KORTENHOEF- In Kortenhoef 
herdenken op zaterdag 4 mei 
het Oranjecomité Kortenhoef 
en de SOFA uit Ankeveen ge-
zamenlijk de slachtoffers uit de 
Tweede Wereldoorlog en alle 
oorlogen nadien. Om 20.00 uur 
wordt er twee minuten stilte ge-
houden bij het monument aan 
het Van Heumenhof.

Om 19.10 uur start de Stil-
le Tocht vanaf het Wilhelmi-
nahof. Muziekvereniging De 

Vriendschapskring verzorgt de 
muzikale omlijsting. De brand-
weerpost ’s-Graveland en scou-
ting Klaas Toxopeus vormen 
de erewacht. Een afgevaardigde 
van het gemeentebestuur zal 
een korte herdenking uitspre-
ken naast diverse herinneringen 
aan de Tweede Wereldoorlog en 
ander oorlogsleed. Er is gele-
genheid om bloemen en kran-
sen neer te leggen bij het mo-
nument. De plechtigheid wordt 
afgesloten met een kort defilé.

WIJDEMEREN- Hoewel het geen 
hamerstuk is voor de komende 
gemeenteraad, is de kans groot 
dat de meerderheid van de frac-
ties akkoord gaat met 250.000 
euro voor de aanleg van de Gele 
Brug in Ankeveen. Dat bleek bij 
de bespreking in de commissie 
Ruimte en Economie. 

Door: Herman Stuijver

Aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog (april 1945) werd 
deze historische ophaalbrug in 
de rooms katholieke kleur geel 
ontmanteld door de Duitsers. 
Toen men in 2017 een krediet 
van 110.000 euro vroeg voor een 
nieuwe duiker, werd op verzoek 
van de CDA- fractie dit voorstel 
nog niet behandeld. Een groep 
Ankeveners kwam met het bur-
gerinitiatief om de brug van wel-
eer in ere te herstellen. Daarnaast 

geeft de provincie Noord-Hol-
land een subsidie van 85.000 
euro voor een faunapassage on-
der de brug. 
Architect Rob Torsing, gespecia-
liseerd in bruggen, gaf een helde-
re presentatie over de ophaalbrug 
die niet omhoog zal kunnen. Hij 
is de neef van CDA- raadslid Eric 
Torsing die zich ook inzet voor 
de Gele Brug. 
Het burgerinitiatief heeft tot 
kostenbesparing geleid, want 
de initiatiefnemers hebben be-
langeloos zeer veel werk op zich 
genomen wat normaliter door 
een ingenieursbureau wordt uit-
gevoerd, zoals het ontwerp en 
diverse onderzoeken. Hiermee 
is grofweg 90% op kosten be-
spaard. Ook is veel tijd gestoken 
in de samenwerking met een 
viertal lokale ondernemers, Na-
tuurmonumenten en de provin-
cie. Gezien de voorlopige prijs-

Sein op groen voor Gele Brug aanbiedingen tegen kostprijs van 
lokale ondernemers in combina-
tie met de subsidiebijdrage voor 
de faunapassage van Noord-Hol-
land is het project financieel 
haalbaar. Rob Torsing liet zien 
dat de breedte van de brug voor 
het autoverkeer is ontworpen 
met één rijbaan. Hierdoor moet 
het autoverkeer uit tegengestel-
de richting op elkaar wachten 
waardoor de snelheid beduidend 
verminderd wordt. De maatvoe-
ring in hoogte en breedte is geba-
seerd op het historische ontwerp. 
De naastgelegen fietsbrug is in 
dezelfde breedte als het huidige 
fietspad ontworpen. 

Lof en kritiek
Alle fracties waren vol lof over 
het idee om de Gele Brug neer te 
zetten. “Iets wat uit de bewoners 
komt, moet je waarderen. Een 
leuk plan”, meende Michiel van 
Balen (VVD). Nanne Roosen-
schoon van D66 vond dat er 

veel elementen samenkomen, 
verkeersveiligheid, natuurbe-
heer, burgerparticipatie, enzo-
voort. “Goed plan, maar geen 
cent meer” zei René Voigt van 
Dorpsbelangen. Namens De Lo-
kale Partij betoogde René Wij-
nen dat het veel geld betrof, waar 
eerst slechts 110.000 nodig was. 
“Kan de provincie Noord- Hol-
land niet wat meer bijdragen?” 
vroeg ze beleefd. Ook Stan Poels 
prees de bezieling en het prach-
tige plan. Toch had hij twijfels 
over de timing. Wijdemeren zal 
het de komende jaren financieel 
zwaar krijgen. Daarom wil de 

PvdA/ GroenLinks- voorman 
de Kadernota afwachten, waar-
in alle plannen van Wijdemeren 
een financiële onderbouwing 
krijgen. Op dat moment wil 
Poels afwegen of 250.000 uit de 
Wijdemeerse kas verantwoord 
is. Gezien de enthousiaste on-
dersteuning van plaatselijke 
aannemers wees Poels fijntjes op 
de integriteitsregels, waarbij de 
aanbesteding volgens het boekje 
zal moeten worden uitgevoerd. 
Dat beaamde Jan Verbruggen 
(CDA) die ook om die reden de 
plaats innam van de gebruikelij-
ke woordvoerder Torsing. 
“Hulde aan de Ankeveners”, zei 
wethouder Boermans. Hij was 
blij met het open proces waarin 
een en ander tot stand was geko-
men. 

Impressie van de Gele Brug nabij het 
Bergse Pad 

jaar één bloem bij het monument 
neergelegd. De Oranjevereniging 
Nederhorst den Berg wil deze be-
trokkenheid van de jeugd graag 
vasthouden. Om die reden wor-
den alle kinderen uitgenodigd om 
ook dit jaar één bloem te leggen bij 
het herdenkingsmonument. De 
plechtigheid zal rond 20.10 uur 
worden afgesloten met een kort de-
filé. Na afloop is er gelegenheid om 
met elkaar koffie te drinken in de 
Bergplaats.
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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

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

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

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg

06-27228668 of kijk op
www.voetzorgreehorst.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 

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht! 

GRATIS Waarde indicatie ?
035 - 656 0235

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

Uitvaartkisten van sloop-
en steigerhout 0618800105

www.karakterkisten.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
26/04- 05/05  Feestweek Loosdrecht Feesttent NLD, Ldr.
vr. 03 mei 19.30 u. Ankeveense Bingo Kantine ASV, Ankeveen
za. 04 mei 08.00 u. Lentemarkt Ankeveen Naast St.-Martinus, Ankeveen
za. 04 mei 10.00 u. Repair Café Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
za. 04 mei 20.00 u. Dodenherdenking Wijdemeren
zo. 05 mei 09.30 u. Bevrijdingsontbijt Kasteeltuin De Nederhorst
di. 06 mei 14.00 u. Lezing voeding/medicijngebruik Bergplaats, Kerkstr. NdB. 
di. 07 mei 13.30 u. Oude boeken (antiquarisch) taxeren  Fletcher hotel, Oud LdrD. 253
do. 09 mei 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 10 mei 11.00 u. Ouderenochtend, met koor en bingo SFG- tent, Noordereind, Grav.
vr. 10 mei 20.00 u. ALV IJsclub Nederhorst Blijklaan 1, NdB.
vr. 10 mei 21.00 u. Diverse DJ’s in SFG- Feesttent Noordereinde, ’s-Graveland
za. 11 mei 09.00 u. Klusdag speelstrand Bergse Akker Dammerweg, NdB. 
za. 11 mei 10.00 u. Braderie- Jaarmarkt Noordereinde, ’s-Graveland
za. 11 mei 12.00 u. Kerken open in Nederhorst Willibrord en OLV Hemelvaart
za. 11 mei 16.15 u. 35+ voetbal VVN afsluiting Sportpark Meerzicht, NdB.
za. 11 mei 21.00 u. Diverse optredens in SFG- Feesttent Noordereinde, ’s-Graveland
11/12 mei 11.00 u. Expositie Henja Kronenburg Oude School, Kortenhoef
zo. 12 mei 14.00 u. Sing In All Directions! Nwe Harmonie, NdB.
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 12.00 u. Kerken open in Nederhorst Willibrord en OLV Hemelvaart
za. 18 mei 20.00 u. Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’ De Blinker, Parklaan, K’hoef
zo. 19 mei 10.00 u. Wielerronde van Kortenhoef Kortenhoef
zo. 19 mei 14.00 u. Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’ De Blinker, Parklaan, K’hoef
20/23 mei 18.00 u. Avondvierdaagse Loosdrecht vertr: Rehobothschool, Ldr.

Activiteiten agenda

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E
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Sleutel
Service

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

FAMILIE
BERICHTEN

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

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

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

Kort nieuws

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

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

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

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

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

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

Kort nieuws

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

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

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

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

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

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

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

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

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

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

@: info@harrit.eu
 

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

035-6566623 

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

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

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

251451.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

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

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

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

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

GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921

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

Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg

Informatie: 06-51140404

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

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

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

GSM EN COMPUTERSERVICE
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND
Alle ’mobiele’ abonnementen

Verkoop, hulp, reparatie 
iPhone, Samsung, Nokia HP

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

Te koop gevraagd Postzegel-
verzamelingen P.Verwey

035 6921527 

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

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Wandeling na verlies 

Op zondag 5 mei organiseert Mi-
randa van den Eijnden van Artesia 
weer een wandeling door het bos. 
De wandeling is voor iedereen die 
verlieservaring(en) door overlij-
den kent en hier aandacht aan wil 
geven. Hoe kort of lang geleden dit 
verlies ook geweest is. Ze vertrekt 
om 10.00 uur bij de Beeldentuin 
De Zanderij, Oude Meentweg 2 
te ‘s-Graveland. Deze maand is het 
thema ‘Hoe rouw je als man? Hoe 
rouw je als vrouw?. Kosten voor 
deelname zijn € 10,00 (contant).
Aanmelden: info@praktijkartesia.
nl of bel naar 06-23665687. Zie 
ook www.praktijkartesia.nl . 

11

Hilversum

NVBW Saint Georges
De Rode Huzaren

Aanvang:
15.30 uur

Lokatie:
Melkmeent 9

Vuursteuncommando Manege Korps
rijdende artillerie “De Gele rijders”

Stichting Grasbaan Hilversum
organiseert op vrijdag 24 mei a.s.

GRASBAAN DRAVERIJEN
Thema:
HET PAARD IN DE CAVALERIE
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Feesten

WIJDEMEREN- Onder wisselen-
de weersomstandigheden ge-
noten honderden Wijdemeer-
ders van Koningsdag in de vier 
dorpen. 

Door: Herman Stuijver

Op vrijdagavond was de ope-
ning in het bijzijn van de vier 
wethouders en gemeentesecre-
taris in Ankeveen op het terrein 
van de IJsclub. Zoals het hoort 
opende fanfare De Vriend-
schapskring met het Wilhel-
mus, gevolgd door het Anke-
veens volkslied, gecomponeerd 
en geschreven door Henk 
Beemsterboer. Vol trots zingen 
de bewoners ‘En waar ik ben 
of waar ik ga en waar ik heen 
verdween / Waar ligt mijn hart, 
mijn ziel, die ligt in Ankeveen’. 
De zeven oranje dansmeis-
jes van Barbara Schriek doen 
hun best op het weiland om de 
feestvreugde in fraaie passen 
weer te geven. Het rode kleed 
wordt uitgeklopt, oma Lydia 
Keetelaar die al 30 jaar bij de 
SOFA actief is, lokt de peuters 
tot vier jaar met een speeltje. En 
jawel, de jongste Ankeveners 
kruipen rap naar de overkant, 
een enkeling loopt. Een traditie 
die nog wel een eeuw mee kan. 
Wijkagent Carl Klein is graag 
in de kleinste kern van Wijde-
meren, hij zorgt met zijn jonge 
assistent voor de veiligheid tij-
dens de Ronde van Ankeveen. 
Samen met de vaste club ver-
keersregelaars uiteraard. Bij het 
eerste startschot van loco- bur-
gemeester Jan-Jaap de Kloet 
weigert het pistool, de circa 30 
kinderen stuiven desalniette-
min in volle vaart weg. Wessel 
Stutterheim (10) rondt de 1,2 
km in 5 minuten af, gevolgd 
door Aniek van Rijn als snelste 
meisje. Om stipt 18.55 uur star-
ten de junioren, 5 minuten la-

ter de volwassenen voor de 37e 
editie van de Ronde van Anke-
veen, een mooi vierkantje van 
6,4 km. via Stichtse Kade, Can-
nenburgerweg, Herenweg en 
Stichts End.  Wouter de Vos is 
de snelste jongen. Bij de heren 
verslaat Reinier Nagel het pelo-
ton in een recordtijd van 23.05 
minuten. “Erg leuk, ik ben hier 
ooit mijn eerste wedstrijd be-
gonnen, 23 jaar geleden, met 
Arie van Houten”, vertelt de 
lange Berger die ook in Canada 
woont. “Ik twijfel nog over een 
definitieve plek, maar hier blijft 
het altijd mooi.”

Kortenhoef
In Kortenhoef begint Konings-
dag op zaterdag druilerig. Maar 
na een uurtje klaart het op. En 
zie, de vrijmarkt kinderen stro-
men toe. De jeugdvoetballers 
van ‘s- Graveland laten zich be-
kogelen met natte sponsen, het-
geen leuke plaatjes oplevert. De 
opbrengst gaat naar een voet-
balkamp in Duitsland. Marij-
ne, Julia en Siebe hebben uren 
achter het fornuis gestaan om 
heerlijke cupcakes te bakken 
en te versieren. Het ruikt heer-
lijk. De jonge Freek verkoopt 
ook spulletjes voor het goede 
doel, hij wil dit jaar in één keer 
de Mont Ventoux op fietsen. 
De zon breekt door. Dus ook 
steeds meer gasten op het Ko-
ningsontbijt, gesponsord door 
de plaatselijke AH. Het duo 
Beemster en Fischer schuifelt 
wat zenuwachtig heen en weer, 
ze staan klaar voor hun debuut. 
Zodra de heren de gitaar pak-
ken valt de schroom weg. Hun 
songs klinken heerlijk in een 
steeds vollere sporthal De Fuik. 
Waar ook B&W aanwezig zijn 
voor de officiële opening met 
het Wilhelmus. Wat de opmaat 
blijkt voor nog meer optredens 
met Bluez, Derk de Kloet, Ra-

vage en Tape That. Alles in een 
optimale Oranje-sfeer, met tal 
van activiteiten voor de kinde-
ren. Met uiteraard altijd jon-
gens en meiden die willen zaal-
voetballen, of op de computer 
het FIFA- spel willen spelen. 
Eerder op de dag trad fanfare 
Amicitia op in de Oude School 
en in Veenstaete. Wat bijzonder 
werd gewaardeerd door de se-
nioren. 

Nederhorst den Berg
Ook in het Vechtdorp schijnt 
het zonnetje inmiddels. Je kunt 
een mooi blokje lopen via de 
Voorstraat en Kerkstraat, waar 
je tal van attractieve kleden 
aantreft, met zeer gevarieer-
de koopwaar. Tussendoor een 
paar commerciële kooplui, niet 
teveel dit jaar. In en rond de 
muziektent is het een drukte 
van jewelste. Een kleine 40 kin-
deren zijn met de ouders in de 
weer om hun fiets mooi op te 
tuigen met slingers, vlaggetjes, 
ballonnen, enz. Juryleden Ine-
ke Deliën, Riny Jonker-Leurs 
en Hans Vuurmans kijken al-
vast goed rond wie er een prijs 
gaat krijgen. De fluitjes die 
Kindervakantiewerk en Spotfa-
briek hadden uitgedeeld, wor-
den door de kinderen uitvoerig 
getest. Gek word je ervan. Een 
enkele slimme kermisexploi-
tant opent de badeendjeskraam 
of draaimolen om de kinderen 
tegen betaling te entertainen. 
Dan arriveert burgemeester 
Ossel. In een grote optocht 
volgen de kinderen via het 
Kuijerpad naar de tuin van het 
zorgcentrum. Waar bijna alle 
ouderen buiten of via het raam 
genieten van het kleurig geheel. 
Ook de rest van het college is 
present om de emotionele ont-
moeting tussen jong en oud bij 
te wonen. Burgemeester Ossel 
spreekt van een 60-jarige tradi-
tie, wat hem betreft is iedereen 
winnaar. Maar toch koos de 
jury Lily ten Brug (1), Amelie 
Koopmans (2) en Fleur van 
Melsen (3) als winnaars in de 
groep tot 8 jaar. Bij de oudere 
kinderen werd Liv Broeke eer-
ste, gevolgd door Jouke Best en 
Gijs de Hiep. 

 Loosdrecht
In de Loosdrechtse Feest-
tent werd op vrijdagavond de 
feestweek geopend door een 
Tina Turner die op 69-jarige 
leeftijd nauwelijks onderdeed 
voor de ‘echte’ Lady of Rock. 
Een opwindende start dus. Op 
Koningsdag is er veel te doen, 
maar het hoogtepunt blijft 
het polsstokspringen, ooit ge-

start door de eerste winnaar 
Richard de Wild in 1981. Die 
nu als sprongbegeleider de be-
ginnelingen van advies dient. 
Aanvankelijk heeft dit buitene-
venement ook te lijden van het 
weer, als de regen overkomt. 
Het levert slechts vijf dappe-
re jeugddeelnemers op.  Je 
kunt zien dat Thijn Dorrestein 
op atletiek zit, want hij vliegt 
drie keer soepel over de 5 me-
ter-bak, waarmee hij de beker 
wint. Thijn mag meedoen met 
de volwassenen, maar dat doet 
hij liever niet. Nat worden is 
blijkbaar nier z’n hobby. Ge-
lukkig klaart het weer op zodra 
de 10 volwassen mannen gaan 
springen over de 6,50. Naast 
de alom bekende springers uit 
de geslachten Van Zijtveld en 
Zeldenrijk is er ook een twee-
tal notoire ongeoefenden. En 
dat is natuurlijk lachen als die 
met een nat pak uit de modder 
tevoorschijn komen. Vooral de 
uit Den Haag afkomstige Frits 
Luteijn gaat drie keer kopje on-
der, hij krijgt dan ook terecht 
de Poedelprijs. Plaagbeestenbe-
strijder Alexander Kroon doet 
het ook voor het eerst, maar 
zijn kracht redt hem toch over 
de sloot. Bij de overige deelne-
mers zie je een combinatie van 
kracht en techniek. Terwijl het 
blad met biertjes gretig wordt 
aangesproken, jutten de jon-
gemannen elkaar op om tot 
grote hoogte te komen. Het 
klimmen in de staande stok is 
de grote truc. Ook presentator 
Nico van Kooi doet een stevige 
verbale duit in het zakje, het 
levert prachtige tafererelen op. 
Uiteindelijk springt de winnaar 
2018, Johan Zeldenrijk, weer de 
grootste afstand. Op superieu-
re wijze haalt deze flyer de 8.30 
meter. Jaap van Zijtveld wordt 
tweede en broer Koen pakt de 
3e positie. Een mooie tradi-
tie die onder andere in stand 
wordt gehouden door Groen 
& Civiel Barry van de Bunt. 
Overigens was ook hier het 
gemeentebestuur aanwezig om 
een glimp op te vangen van het 
Loosdrechtse spektakel. 

Koningsdag onder wisselende omstandigheden Nieuwe eige-
naar Noten-
balk gezocht

NEDERHORST DEN BERG – Het 
was een bewogen jaar voor 
muziekvereniging Crescendo 
uit Nederhorst den Berg. He-
laas moesten bestuur en le-
den de beslissing nemen om 
de muziekvereniging op te 
heffen. Vorig jaar zijn ze druk 
geweest met het afsluiten van 
de vereniging. Ze hebben vele 
andere muziekverenigingen en 
muzikanten blij kunnen maken 
met de instrumenten en blad-
muziek die ze in bezit hadden. 
Het enige wat Crescendo nu 
nog bezit, is het clubgebouw 
De Notenbalk.

Nieuwe eigenaar gezocht
Samen met gemeente Wijde-
meren zijn de ex-leden op zoek 
naar een nieuwe eigenaar voor 
het  clubgebouw. De Notenbalk 
is in bezit van de muziekvereni-
ging en staat op de grond van 
de gemeente. De Notenbalk is 
gelegen op het schoolplein van 
de Meester Kremerschool te 
Nederhorst den Berg en is voor 
vele doeleinden te gebruiken. 
Het is voorzien van een grote 
zaal, keuken (2.5 jaar geleden 
vervangen), kantoor, toiletten 
en een opbergzolder.

Geïnteresseerd?
Bent u op zoek naar een ge-
bouw t.b.v. vrijetijdsbesteding 
of opslag, of heeft u ideeën voor 
een andere nieuwe invulling 
van dit pand, dan kunt u con-
tact opnemen met Niels van 
den Broek. Niels is te bereiken 
via niels.vandenbroek@hot-
mail.com of +31 6 5595 3457.

Bevrijdings-
ontbijt
NEDERHORST DEN BERG- 
Op zondag 5 mei is voor de twee-
de keer het gezellige Bevrijdings-
ontbijt op Kasteel Nederhorst. 
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. Aanmelden: www.godard-
stichting.nl of zich in te schrijven 
op de lijst bij Bloembinderij Passi-
flora, aan de Vaartweg.
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Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

De verbouwing is begonnen!

Welkom bij de verkoopcaravan.

Tip: bestel zoveel mogelijk, bv via
de webshop.

Let op: dinsdag 7 mei gesloten

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

  Lezers schrijven...

Kritiek op ‘Mijn baas ruimt op’   

Met deze brief wil ik reageren op de brief van 1 april jl. Onderwerp: “Mijn baas ruimt op”. Op zich heb ik 
niets tegen de actie, maar zet wel een aantal vraagtekens bij jullie argumenten.
Hondenpoep is schadelijk voor de biodiversiteit. Veel bloemrijke beplanting is niet bestand tegen de gevolgen 
van hondenpoep. Daar waar veel hondenpoep ligt ‘verrijkt’ de grond en neemt het eenzijdige gras de over-
hand. Wat dachten jullie van de geparkeerde auto’s in de berm, na enige tijd groeit er helemaal niets meer, 
zelfs geen eenzijdig gras.
Misschien kan de gemeente wat parkeerplaatsen creëren (zoals op het Zuidereinde), dan hoeven de auto’s 
niet meer over het fietspad te rijden wat ook gevaar oplevert voor de fietsers. En als dan eindelijk een aantal 
wilde bloemen zoals koolzaad, klaver, margrieten, enz. het toch lukt te kunnen groeien, komt de gemeente 
met ‘grof ’ geweld alles met de grond gelijk maaien. Het is dan een grote puinhoop op het fietspad en in de 
sloot.
Vlaggetjes: Een beetje kinderachtig, lijkt mij. Met vlaggetjes markeren en dan weer opruimen? Je kunt druk 
zijn met hondendrollen. Maar misschien is het een nieuwe toevoeging voor de biodiversiteit. 
Een tijdelijke dispenser met 1.200 zakjes? Elk jaar betaal ik 79,44 euro aan hondenbelasting. Wat krijg ik 
daar voor terug? Voor dat bedrag zou ik ca. 3.900 zakjes kunnen kopen. Als laatste kijk ik met enige verba-
zing naar de gekozen plek van de dispenser. Is het de ergernis van de eigenaren van de auto’s die in de berm 
staan of sinds de komst van de bewoners van de sociale huurwoningen, waardoor er misschien meer overlast 
is ontstaan? Het dorp van mij, mijn ouders en grootouders lijkt verder weg dan ooit.
 
Anneke Muller, ‘s-GravelandKom 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

WIJDEMEREN- In de week van 
15 t/m 18 april deden 262 leer-
lingen van groep 7 hun prak-
tisch fietsexamen. Het ging 
om 11 van de 12 Wijdemeerse 
basisscholen: De Linde, Cata-
maran, Terpstra- en Rehobo-
thschool uit Loosdrecht, de 
Jozef Lokinschool uit Anke-
veen, de Warin-, Mr. Kremer- 
en Jozefschool uit Nederhorst 
den Berg. Plus de Regenboog, 
Curtevenne en Antoniusschool 
uit Kortenhoef. Goed nieuws: 
bijna 96% slaagde, er waren 
slechts 11 kinderen voor de 
herkansing volgend jaar.

Door: Herman Stuijver

Voordat de kinderen op de 
fiets stappen, krijgen de beoor-
delaars uitleg over de regels. 
Ook wordt er stilgestaan bij het 
vastleggen van de fietspresta-
ties op de tablet. Want zo gaat 
het tegenwoordig, na een se-
rie klikken op het toetsenbord 
kun je elk kind een beoorde-
ling geven per observatiepunt. 
Uiteindelijk rolt er na afloop 
automatisch een uitslag uit. In 
Kortenhoef willen de kinderen, 
ook die uit Ankeveen, graag op 
pad, maar ze moeten eerst een 
hesje aan met nummer voordat 
ze de weg op mogen. Ook moe-
ten Bert Dorlandt en de zijnen, 
die Veilig Verkeer Nederland 
vertegenwoordigen in Wijde-
meren, nog een enkel rijwiel 
controleren op de veiligheid. 
Er waren soms nog puntjes 
overgebleven van de eerdere 
fietscontrole. Om de anderhal-
ve minuut is er een vertrek, in-
halen mag niet. Langs de route 
zitten 15 vrijwilligers die kij-
ken of de kinderen volgens de 
regels fietsen. Bij opa Contant 
op de hoek van de Kerklaan 

en Krabbescheer gaat het om: 
over de schouder kijken, de 
ruime bocht, je hand uitsteken 
voor de richting, veilig overste-
ken, hinderlijk gedrag of een 
ernstige verkeersfout. Zo heeft 
elke post zijn of haar eigen 
lijstje, ook de button ‘niet ge-
zien’ mag je aanklikken. Over 
het algemeen lijkt het examen 
soepel te verlopen. De kinde-
ren rijden rustig en weten heel 
goed dat er op hen wordt gelet. 
Ex-politieagent Rob de Sain die 
de Elbert Mooijlaan relaxed in 
de gaten houdt, is voorstan-
der van een vaste oefenroute 
voor de schoolkinderen. Dat 
zou volgens hem met metalen 
bordjes in diverse wijken van 
drie dorpen kunnen worden 
gerealiseerd. 

Uitslagen
De spanning voor de uitslag 
loopt op, hoewel de meeste 
kinderen vol vertrouwen den-
ken dat ze de test doorstaan 
hebben. Volgens het systeem 
van VVN mag je maximaal 4 
fouten maken. Als je echter een 
blunder maakt in de categorie 
‘ernstig’, dan zak je sowieso. 
In Kortenhoef (107) waren er 
twee leerlingen van de Curte-

venne en één deelnemer van de 
Regenboog die volgend jaar in 
de herkansing mogen. In Loos-
drecht (97) waren er vijf zak-
kers. Op de Catamaran maar 
liefst drie, één op De Linde en 
één op de Rehobothschool. De 
meeste voorkomende fout is het 
niet over de schouder kijken. In 
Nederhorst den Berg maakten 
ze op de Mr. Kremerschool een 
feestje van de uitslag. Daar was 
zelfs wethouder Joost Boer-
mans met comité present in 
het lokaal van juf Nina. In to-
taal slaagden in het Vechtdorp 
van de 58 kandidaten er 55. 
Van elke Bergse school was een 
leerling die in groep 8 nog een 
kans krijgt. Even was er achter 
de schermen nog een korte dis-
cussie. Volgens de computer 
was op de Mr. Kremerschool 
iedereen geslaagd, handmatig 
echter constateerden de posten 
zelfs 7 fouten. Dus werd deze 
leerling ook niet voorzien van 
een diploma. 
Joost Boermans reikte de ver-
keersdiploma’s uit. Sarah was 
de eerste. “Doe altijd veilig in 
het verkeer. Ga niet appen. Kijk 
goed om je heen en laat je niet 
afleiden”, was de wijze les van 
de verkeerswethouder.

262 scholieren deden fietsexamen
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Samenleving

Parkinson 
Café La-
ren
Donderdag 16 mei is Nienke 
Dekkinga, consulent seksuele ge-
zondheid, de gast. Zij komt ver-
tellen over intimiteit. 
Tussen mensen met de ziekte 
van Parkinson worden bij het 
lotgenotencontact vaak heel per-
soonlijke ervaringen uitgewis-
seld. Toch is er een terrein waar 
aarzeling bestaat om daar over 
van gedachte te wisselen en dat 
is intimiteit. Hierna kan men 
vragen stellen. Na afloop weer 
een gezellig samenzijn met een 
drankje.
Amaris Theodotion Ridderzaal, 
Werkdroger 1, 1251CM Laren. 
Aanvang 14.30 uur. Website: 
www.parkinsoncafelaren.nl

Veel kinderen van vluchtelingen zouden beter hun weg vinden als ze een oma of opa zouden heb-
ben. Maar vaak is die in het land van herkomst achtergebleven of overleden, zodat deze kinderen 
niet de oma hebben zoals vele kinderen die wel hebben. Stichting TalenTonen is onlangs het ma-
ma-oma project gestart om moeders en hun kinderen die als nieuwkomers in Nederland zijn komen 
wonen, te koppelen aan Nederlandse oma’s. Voor dit project is de stichting in het Gooi op zoek naar 
mensen die de in de rol van ‘oma’ in contact willen komen met deze gezinnen. 

Oma/ opa gezocht voor vluchtelingen-kinderen
De oma’s kunnen elk op hun 
eigen manier een bijdrage gaan 
leveren. Belangrijk is het mee-
denken en adviezen geven, 
samen beter leren Nederlands 
spreken, met de moeder van ‘je 
kleinkind’ zoeken naar oplos-
singen voor opvoedproblemen, 
maar vooral: er gewoon te zijn 
voor het gezin. Op verjaarda-
gen, bij het afzwemmen, zoals 
oma’s dat doen. Door de moe-
der en het kind te helpen, kun je 
de kinderen op weg helpen om 
te integreren in de Nederlandse 
samenleving.
Vindt u het leuk om hier meer 
over te horen? TalenTonen stelt 
niet direct eisen aan de oma’s 
en opa’s, behalve dan dat ze zich 
voor langere tijd willen verbin-
den aan het gezin en er echt 
voor hen wil zijn. U kunt con-
tact opnemen met Esther Frans-
sen, projectleider mama-oma 
project, E.franssen@talentonen.
nl of 06-12756994. 

Buiten bij…Miranda Spaan
In deze serie neem ik u mee 
naar binnen bij bekende en 
minder bekende inwoners van 
Wijdemeren. Maar met dit lek-
kere weer neem ik u mee naar 
buiten! En bij wie kan dat nou 
beter dan bij Miranda Spaan, 
tuinexpert uit Kortenhoef. 
Sinds mei 2018 is zij officieel 
voor zichzelf begonnen. Voor 
een indruk zie: www.mirandas-
paan.nl

Door: Astrid Korpershoek

Waar bestaat je werk uit?
Ik doe tuinonderhoud en be-
plant tuinen aan voor parti-

culieren. Mijn doel hierbij is 
mensen de mogelijkheden te 
laten zien in hun eigen tuin. 
Vaak kies ik hierbij in overleg 
met de klant voor een bepaald 
thema, bijvoorbeeld een vakan-
tieland waar mensen blij van 
worden; Bali, Florida, Grieken-
land, Spanje, noem maar op, 
om hier elementen van terug 
te laten komen in hun tuin en 
beplanting. Ik let hierbij op 
de structuur in de tuin en kies 
mooie wintergroene beplan-
ting uit, zodat er het hele jaar 
door iets te zien is in de tuin. 
Dit in combinatie met mooie 
bloemen, zorgt voor een mooi 

geheel. Ook verzorg ik tuinen, 
bloembakken etc. voor bedrij-
ven en instanties bijvoorbeeld 
ziekenhuizen. Daarnaast heb ik 
nu een nieuw concept: samen 
tuinieren. Voor veel mensen 
is het onderhoud van de tuin 
soms teveel. Ik geef dan snoei- 
en beplantingsadvies en samen 
gaan we aan de slag. Samen tui-
nieren is gewoon veel gezelliger 
en vele handen maken licht 
werk. Ook voelen mensen zich 
op deze manier betrokken bij 
hun eigen tuin.

Wat zijn jouw favoriete planten en 
bloemen?
Bladplanten zoals Fatsia Japo-
nica, dwerg palm, Tetrapanax 

(rijstpapierplant - heel groot 
blad, verliest zijn blad in de 
winter), Euphorbia (Wolfsmelk 
– zie tekening) en kuip Salvia’s 
in alle prachtige kleuren. Die 
bloeien van mei tot aan de 
vorst.

Waar word je blij van?
Ik geniet ervan buiten in de na-
tuur bezig te zijn en van alles 
wat er weer opkomt. Van com-
binaties van bloemen en blad-
structuren, de geuren van bloe-
men en van mooie stammen 
van bomen. En verder word ik 
natuurlijk heel blij als mensen 
genieten van het eindresultaat.

Oerrr, eten uit de natuur
’s- GRAVELAND- Wandel woens-
dag 1 of zaterdag 11 mei van 
14.30 tot 16.00 uur mee met de 
boswachter en ga op zoek naar 
eetbare planten uit de natuur.

Veel wilde planten in Nederland 
zijn eetbaar, sommige zijn zelfs 
lekker! Wil jij weten wat je uit de 
natuur kunt eten? Tijdens deze 
wandeling van ongeveer 1,5 uur 
kom je erachter. Deze activiteit 
is geschikt voor gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar. Behalve 
een prachtig bos en statige land-
huizen staan er als je goed zoekt 
allerlei eetbare planten op de 
’s-Gravelandse Buitenplaatsen. 
Veel planten die je normaal over 
het hoofd ziet, zijn eigenlijk erg 
lekker. Tijdens een rondwan-
deling over buitenplaats Boe-
kesteyn laat de boswachter je 

van alles eetbaars zien. Verzamel 
eetbare planten en maak aan het 
eind een lekkernij om heerlijk op 
te peuzelen en bak een broodje 
boven een knapperend vuurtje.

Handig om te weten
Dit is een gezinsexcursie, zo-
wel volwassenen als kinderen 
melden zich aan als deelnemer. 
Geschikt voor gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar. Koop van 
tevoren je tickets online. Honden 
kunnen niet mee. Zorg dat je een 
kwartier van tevoren aanwezig 
bent.
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 54-b; 
1243 JJ ’s-Graveland; 035 - 656 
3080 Leden Natuurmonumen-
ten € 5,00, niet leden € 8,00; 
Kind t/m 12 jaar lid/OERRR € 
4,00, Kind niet lid € 7,00; www.
natuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek.

Foto: @ Natuurmonumenten, Eric Bergmeester

ASV
Bingo 
ANKEVEEN- Op vrijdag 3 
mei is het weer tijd voor een 
echte dorps Bingo in Anke-
veen. Deze Bingo zal worden 
geleid door Richard Spoor en 
Peter van Kulsdom. Er worden 
2 x 3 rondes gehouden en een 
finaleronde. Ook is er dit keer 
een speciale mannenronde. 
Tussentijds wordt er een Lote-
rij gehouden met spectaculaire 
prijzen. kunt vanaf 19.30 uur 
binnenlopen.

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL
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PERSONEEL GEZOCHT!

TDC Bedrijfswagens is al meer dan 30 jaar hét 
bedrijfswagencentrum voor de regio Gooi & Vechtstreek.

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

- Fulltime monteur 
bedrijfswagens en trucks

- Flexibele inzetkracht voor onze            
wasstraat en andere werkzaamheden

Bel voor meer informatie met: 035 656 96 96
en vraag naar John of Rick Singstra. 

WWW.TDCGOOI.NL                                                         info@tdcgooi.nl

INGEZONDEN TEKSTEN  VÓÓR VRIJDAG 16.00 UUR 

NAAR: REDACTIE@DUNNEBIER.NL
MAXIMAAL: 300 WRD.

Het Gerechtshof Leeuwarden 
heeft Walter van W. in hoger 
beroep veroordeeld tot een ge-
vangenisstraf van 3 jaar en een 
rijontzegging voor vier jaar we-
gens het veroorzaken van een 
verkeersongeval waarbij de 
19-jarige Fleur Balkestein later 
aan haar verwondingen over-
leed. Eerder kreeg de dader 
vier jaar en 5 jaar rijverbod. 

Er was vastgesteld dat Van W. 
onder invloed van alcohol en 
met zeer hoge snelheid in een 
Porsche 911 over de Nieuw 
Loosdrechtsedijk racete. De 
verdachte werd wettelijk ver-
oordeeld op grond van ‘zeer 
onvoorzichtig’ rijden, niet ‘roe-
keloos’ zoals bij de rechtbank 
in Lelystad. Het buitengewoon 
verwijtbaar handelen recht-
vaardigt een onvoorwaardelij-

ke gevangenisstraf, meent het 
Hof. Voor wat betreft de zoon 
Casper van W. achten de rech-
ters niet bewezen dat het rijge-
drag van de zoon van invloed 
was op het racen van de vader. 
Er was geen nauwe en bewus-
te onderlinge samenwerking 
(geen straatrace). Dus kon de 
zoon niet worden veroordeeld 

als medepleger. Wel was Cas-
per een gevaar op de weg met 
die hoge snelheid. Hij kreeg de-
zelfde straf als in eerste instan-
tie, namelijk 100 uur taakstraf 
en een jaar rijontzegging.  
(bron: regio14)

Foto: Wessel Kok

Drie jaar voor dodelijk verkeersongeval 

In tegenstelling tot wat er vorige 
week in onze bladen stond, mo-
gen de buxusplanten gewoon in 
de groene GFT- bak. Dat blijkt uit 
een bericht van de GAD. 
Er komen veel vragen binnen 
over de buxusmot. De rupsen 
van de buxusmot staan bekend 
om hun vraatzucht. Opvallende 
symptomen zijn dode en aan 
elkaar gesponnen blaadjes en 
‘bladskeletten’.
U kunt de aangetaste struiken in 
de groene container (gft) kwijt of 
naar het scheidingsstation bren-
gen of bewaren in afgesloten zak-

ken. Op de dag zelf of de avond 
ervoor, wanneer het gft wordt 
opgehaald, de zak legen in de gft 
container en de deksel sluiten. 
Een zwaar aangetaste struik kan 
je het beste volledig verwijderen 
of zo laag mogelijk afknippen. In 
de installaties van onze gft ver-
werker Indaver en andere ver-
werkers overleven de larven en/
of rupsen niet. Dit gebeurt ook 
als er van het gft biogas wordt ge-
maakt. In ieder geval niet op uw 
eigen composthoop gooien, dan 
hebben de rupsen vrij spel.

Buxusmot mag in groene bak

We gaan weer varen op de Loos-
drechtse Plassen bij mooi weer, 
dinsdag en donderdag vanaf 14 
uur, met vrijwillige chauffeurs 
en schippers aan het stuur; voor 
verpleegkundige begeleiding is 

Trossen los gezorgd en er is lekkers en drin-
ken aan boord
Ook voor u? Ja, want alleen op 
stap gaan is moeilijk! Het is een 
initiatief van de Cliëntenraad 
Beukenhof. Partners: Dokter-
spraktijken Hoflaan Kortenoef, 
Eikenlaan Loosdrecht, Buurt en 

Thuiszorg, Thuiszorg, Onverge-
telijk Leven, Versa Wijdemeren, 
De Appelboom, e.v.a. We vra-
gen een vrijwillige bijdrage van 
5 euro.
Aanmelden bij de receptie van de 
Beukenhof of ron@ronvanaalst.
nl op mobiel: 06-21 25 59 44

HAARLEM- Naar het ambt van 
burgemeester van Wijdemeren 
hebben 17 mannelijke en acht 
vrouwelijke personen gesollici-
teerd, maakte Arthur van Dijk, 
commissaris van de Koning in 
Noord-Holland, bekend. Van 
de 25 kandidaten hebben/ had-
den 20 personen een (fulltime) 
functie in het (lokaal) openbaar 
bestuur, 5 personen hebben/
hadden een functie daarbuiten. 
De nieuwe burgemeester zal 
naar verwachting in november 
2019 worden benoemd.

25 kandida-
ten burge-
meester
Wijdemeren

REGIO - Woningcorporatie Het 
Gooi en Omstreken vindt het 
belangrijk dat mensen met een 
bescheiden inkomen betaalbaar 
kunnen wonen in de regio. De cor-
poratie kiest daarom ook dit jaar 
bewust voor een minimale huur-
verhoging van gemiddeld 1,6%. 
De huurverhoging gaat in per 1 
juli 2019. 
“Voor Het Gooi en Omstreken 
blijft betaalbaarheid een belang-
rijk speerpunt en daarom wordt 
er dit jaar bewust gekozen voor 
een inflatievolgende huurverho-
ging voor al onze huurders”, legt 
directeur-bestuurder Maarten van 
Gessel uit. Dat is een aanmerkelijk 
lagere verhoging dan de corporatie 
wettelijk mag doorvoeren. Huur-

ders ontvangen vóór 1 mei een 
brief over de huurverhoging.
Prijs en kwaliteit
Het Gooi en Omstreken vindt het 
belangrijk dat de prijs en kwaliteit 
van de woningen in evenwicht is. 
De kwaliteit wordt onder ande-
re bereikt door te investeren in 
onderhoud, verduurzaming en 
nieuwbouw. Daarnaast wordt er 
ook geïnvesteerd in de woonom-
geving, zodat bewoners met ple-
zier in hun buurt wonen. Maarten 
van Gessel: “Dit sluit aan op de 
drie speerpunten uit ons nieuwe 
Koersplan: een fijne woning voor 
iedereen, woonplezier in de buurt 
en een duurzame maatschappij.”
Meer informatie: www.gooienom.
nl/huurverhoging 

Gooi en Omstreken kiest voor 
minimale huurverhoging
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Jubilea

Bergers Corrie en Cees Snel 60 jaar getrouwd

NEDERHORST DEN BERG- Hun 
diamanten huwelijk vierden 
Corrie en Cees Snel op rustige 
wijze, zoals ze zelf ook het le-
ven op kalme wijze aanschou-
wen. Geen hemelbestormers, 
maar onopvallend een bijdra-
ge aan de gemeenschap leve-
ren, is hun parool. Burgemees-
ter Ossel kwam op bezoek en 
overhandigde een presentje 
namens de gemeente. Uiter-
aard was hij ook benieuwd 

naar de verhalen van het echt-
paar Snel. 

Door: Herman Stuijver

De hele maand april besteedde 
het jubileumpaar aan intieme 
feestjes met vrienden, vrien-
dinnen, buren, kennissen en 
uiteraard familie. “We hadden 
bij De Eend ook een lunch, met 
de hele familie, de kinderen, 
kleinzoon, een broer en twee 

schoonzussen, het was zo ge-
zellig dat het tegen vijven liep 
dat we thuiskwamen”, vertelt 
Corrie. Zij maakte al op 16-ja-
rige leeftijd kennis met Cees. 
Op een personeelsdag van Van 
Leer Vatenfabriek waar Cees 
toen werkte, ging ze mee met 
een vriendin, om hem gezel-
schap te houden. Het werd het 
begin van een lange verkering.  
“We hebben vooraf eerst een 
lange wandeling gemaakt. Ik 
had nog nooit zover gelopen”, 
weet Cees nog. Hij was de zoon 
van de ‘keuenboer’ die niet al-
leen in varkens handelde en 
zij was de dochter van groen-
teboer De Leeuw. Weliswaar 
moest Corrie overstappen van 
de gereformeerde naar de her-
vormde kerk, maar dat verliep 
soepel. Het was in de vijftiger 
jaren een groot probleem om 
huisvesting te vinden. Maar 
op 22 april 1959 trouwden ze 
op 23-jarige leeftijd, omdat ze 
tijdelijk op een zolder met kip-
pentrappetje konden bivakke-

ren. Later huurden ze aan de 
Dammerweg een kamer, slaap-
kamer en keuken. Hier zijn de 
kinderen Wilma en Ronald 
geboren. Na ongeveer 7 jaar 
verhuisde het gezin naar de 
Kievitslaan waar ze nog steeds 
naar volle tevredenheid wonen. 
Corrie en Cees hebben ook 
gemusiceerd bij de plaatse-
lijke fanfare Crescendo. Cees 
speelde op de hoorn en Corrie 
trommelde. Cees was zelfs een 
tijdje voorzitter. “Het was een 
mooie tijd, vooral die uitstapjes 
met concoursen overal in den 
lande”, vertelt Cees. “En al die 
serenades, gek werd je ervan. 
Het leek wel of er elke week 
een jarige was”, weet Corrie 
nog. Ook hebben ze bijna 20 
jaar vrijwilligerswerk gedaan in 
zorgcentrum De Kuijer. “Oh, 
we hebben daar aan zoveel ac-
tiviteiten meegedaan. Het was 
daar heel gezellig” vervolgt 
Corrie.
Cees heeft gouden handjes. 
Wat zijn ogen zien, kan hij 

maken. Diverse aanpassingen 
in en rond het huis getuigen 
daarvan. Hij was fijn metaalbe-
werker die ook met hout over-
weg kan. In het schuurtje hangt 
en staat nog veel gereedschap 
en apparatuur om te kunnen 
draaien en frezen. “Alleen met 
auto’s heb ik niks, maar ik rijd 
nog maar weinig hoor. Zo’n 
3000 km. per jaar.” Vakanties 
met de caravan brachten de 
Snellen vaak door in Frankrijk, 
waarheen een zus emigreerde. 
Die met haar echtgenoot met 
12 kinderen en nageslacht een 
gigantische familietak rond 
Blaye oprichtte. 
Ooit kreeg Cees Snel de kans 
op een goede baan in Rotter-
dam, maar al bij het binnen 
rijden verlangde hij terug naar 
het Vechtdorp. “Hier ben je ge-
worteld, ken je de buren goed 
en help je elkaar. Ik moet de 
eerste nog tegenkomen met 
wie ik armoe heb. Nee, het is 
goed zo”, sluit hij af. 

Vijf jaar zonsopgang op foto’s

‘s- GRAVELAND –  Ria Raven 
maakte 5 jaar land elke ochtend 
een foto van de zonsopgang en 
schreef als gevolg daarvan een 
boek met de subtitel ‘Gedachte-
weefsels bij zonsopgang’. Joop 
Glijn vertelt over de achtergron-
den. 

Door: Joop Glijn

De aan het Zuidereinde in ’s-Gra-
veland geboren en getogen Ria 
Raven woont nog altijd aan deze 
dorpsstraat. Zij woont in een 
omstreeks 1883 gebouwd huis 
met een bijzondere voorgeschie-
denis. Vroeger was er in dit pand 
namelijk een smederij gevestigd, 
met links het woongedeelte. La-
ter werd dit linkergedeelte een 
winkel/woonhuis. Daarin ves-
tigde zich o.m. de radiozaak van 
Wouters. Ook het rechter gedeel-
te werd verbouwd tot een woon-
huis voor Walstra en bij zijn huis 
kwam er een werkplaats voor 
zijn smederij. Op een gegeven 
moment zag Ria een televisiere-

portage ‘Timeless in New York’, 
een programma over een inwo-
ner van New York die in deze 
wereldstad een aantal jaar op de-
zelfde plek een foto van zijn stad 
had gemaakt. Heel bijzonder. Dit 
bracht Ria op het idee om iede-
re morgen achter haar huis de 
zonsopgang te gaan fotografe-
ren. Vanuit haar tuin heeft zij  in 
oostelijke richting een  prachtig 
vrij uitzicht over weilanden, met 
links en op de achtergrond de 
bosschages en de laan naar de wit 
bepleisterde boerderij op de bui-
tenplaats ‘Gooilust’. Ze was altijd 
al onder de indruk van de natuur 
en helemaal van het vrije uitzicht 
achter haar woning. In de vroege 
morgen genoot ze dan ook van 
de zonsopgang, waarbij in de 
opeenvolgende jaargetijden de 
hemel zich kleurde in de fraaiste 
en indrukwekkendste kleurscha-
keringen. 

Een indrukwekkend resultaat
Inmiddels is het vijf jaar geleden 
dat zij ’s morgens vroeg de zons-
opgang fotografeerde, met als 
resultaat niet minder dan 1500 
foto’s. Maar er ontstond in die pe-
riode meer. Het bewust beleven 
van al die zonsopgangen, aange-
vuld met indrukken die ze op-
deed tijdens wandelingen door 
het Bos van Blauw, volop genie-
tend van de natuur, kwamen er 
allerlei indrukken, gedachten, 
herinneringen en zelfs woorden 
bij haar naar boven, waarbij de 

natuur vaak centraal stond. Om-
dat ze al vanaf haar 14e jaar in 
haar dagboek schrijft, besloot ze 
om al die opborrelende gedach-
ten en gevoelens op te schrijven 
en te bundelen in een boek. 
Daarin slaagde ze. Het kreeg 
een hardcore kaft met daarop 
afgedrukt één van die fraaie fo-
to’s van een zonsopgang. Ze gaaf 
het de titel: Liefde in december’, 
een ode aan haar huwelijk, met 
als subtitel: ‘Gedachteweefsels 
bij zonsopgang’. Ze droeg het bij-
zonder fraaie en inhoudelijk in-
drukwekkende boek op aan haar 
vader die haar grootste fan was. 
Op Goede Vrijdag is hij rustig 
ingeslapen. Het boek kan besteld 
worden via: mijn bestseller. nl. en 
kost excl. verzendkosten 22,48 
euro. Het ISBN nr. van dit boek 
is 9789463184427. 

Expositie 
Een aantal van haar foto’s, ge-
plaatst in een passe partout, is tot 
15 juni a.s. te bezichtigen op de 
3e verdieping van de lunchroom 
‘Bagles and Beans, gelegen aan 
de Kerkstraat in Hilversum, 
vlakbij de Groest. Heeft u het 
voornemen om in Hilversum te 
gaan winkelen, dan beveel ik u 
bezoek aan deze expositie van 
harte aan. Maar vooral ook het 
fraaie boekje met een bijzondere 
inhoud.

De zonsopgang op 1 augustus 2018 
(Ria Raven)

Ankeveense lanceert 
tweede boek over 
mindset
HILVERSUM – De Ankeveense 
Barbara Schriek (29) lanceerde 
op Goede Vrijdag haar tweede 
boek over een gezonde mindset 
en leefstijl. Omringd door een 
groep mensen gaf ze het eerste 
exemplaar aan fotograaf Chiel 
van Diest die de foto’s van het 
boek heeft geschoten.

Sinds december heeft Barbara 
Schriek als ondernemer Yoga 
Hilversum overgenomen en haar 
volledige hart ingestoken. Op 
deze plek komt nu alles samen 
dat ze leuk vindt om te doen. Ze 
schreef haar tweede boek gedeel-
telijk hier en maakte het af in een 
weekend in Parijs. 
In het tweede boek van Bar-
bara Schriek neemt ze je mee 
op ontdekkingsreis naar jezelf 
door middel van oefeningen, 
inzichten, meditatie en inspira-
tie. Uiteraard met weer een wor-
kout schema van acht weken en 

overheerlijke gezonde recepten. 
Ben jij echt je Ware Zelf? Een 
werkboek waarin je oefeningen 
maakt, maar waar ook ‘theorie’ 
en tips instaat. Chiel van Diest 
kwam als yogastudent bij de yo-
gastudio van Schriek en zo raak-
ten ze met elkaar aan de praat. 
Hij en zijn vrouw hebben alle 
mooie beelden gemaakt in het 
boek. 

Wie is Barbara?
Barbara Schriek is afgestudeerd 
aan de School voor Journalis-
tiek. Ze werkte voor meerdere 
tijdschriften en kranten. Na veel 
cursussen, opleidingen en de 
Yoga Teacher Training in India 
heeft ze haar eigen yogastudio 
geopend in Hilversum en orga-
niseert ze retreats over heel de 
wereld. Haar passie is mensen 
hun hart te laten volgen.
Het boek is te koop via www.be-
happyandhealthy.nl
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Lekker dansen vóór de meivakantie 

KORTENHOEF- Op een zonni-
ge Witte Donderdagmiddag 
leek het leven even heerlijk. 
Alle kinderen van de Curteven-
neschool deden mee aan het 
Dansfestijn op het schoolplein. 
Inmiddels een traditie die door 
juf Yvette Krijger elk jaar nieuw 
leven wordt ingeblazen. Nu 
was het thema: Beroepen. 

Door: Herman Stuijver

Terwijl de lente zich aan alle 
kanten openbaart, zijn kinde-
ren, leerkrachten en ouders 
vooraf druk met de laatste 
voorbereidingen. Nog even een 
rokje recht trekken, je pruik 
vast plakken en je dansschoen-
veters strikken. Yvette Krijger 
heeft oog voor alle details. Er 

wordt veel gezwaaid, naar opa’s 
en oma’s, ouders en andere be-
langstellenden. Voor een enkel 
kind is de spanning te groot, 
het huilende kind wordt echter 
getroost door papa. 
Dan komen presentatoren Ben-
te en Juul in piccolopakken op. 
De show begint in een uitzend-
bureau, het gaat tenslotte om 
beroepen. Op de achtergrond 
klinkt muziek met het typeren-
de geratel op de tekstverwer-
kers. Groep 1/2 A opent met 
kleurrijke meisjes die als bloe-
men langzaam openen, door-
dat de mannelijke tuinmannen 
al huppelend hen besproeien. 
Een lieflijke blik op het bui-
tenleven, met harmonieuze 
Eftelingmuziek uit de boxen. 
De andere kleutergroep had 
zich verkleed als schooljuffen- 
en meesters, ook een eerbaar 
beroep. Rondom een goedwil-
lende bovenbouwer dansten ze 
op de melodie van Theo Theo, 

een hit uit mini-discoland. De 
meisjes uit groep 7 lieten zien 
dat ze graag als serveerster aan 
de slag gaan. Op de nostalgi-
sche klanken van Glenn Miller 
draaiden ze, in fraaie rokjes, 
mooie rondjes met een blad 
vol glazen in de hand. Ze wer-
den goed in de gaten gehouden 
door de jongens (en één meis-
je) die in stoere zwarte kleding 
met vetkuiven als beveiligers 
optraden. Groep 3 had zich na 
lang nadenken in witte chef- 
shirts gehuld als meester-koks. 
Ritmisch met pollepels klonk 
het lekker, waarbij de jongens 
wel op de laatste rij stonden. 
De kinderen van groep 4 ko-
zen voor ‘het leukste beroep ter 
wereld’, ze dansen als clowns 
met ballonnen die alle kanten 
opwaaien. Groep 5 komt op 
met bouwvakkershelmen, ver-
gezeld van kantoorpersoneel in 
sjieke kostuums die natuurlijk 
het werk moeten plannen. Tij-

Lentemarkt Ankeveen op 4 mei
ANKEVEEN- We hebben al weer 
een poos een heerlijk lentege-
voel met dank aan het mooie 
weer. De lente was vroeg be-
gonnen dit jaar. Krokussen en 
narcissen zijn al lang uitge-
bloeid en de paarden- en pink-
sterbloemen bloeien nu ook al 
dat het een lust is. 

Bruisend Ankeveen blijft aan 
de weg timmeren door een 
paar keer jaar een markt te or-
ganiseren met een eigen the-

ma, en daardoor het publiek 
iets extra’s te bieden. De za-
terdagmarkt is vergroeid met 
Ankeveen, en beleeft de laatste 
weken weer een impuls als het 
gaat om bezoekersaantallen. 
Op zaterdag 4 mei wordt de 
Lentemarkt gehouden, waarbij 
de organisatie naast de vaste 
ondernemers weer allerlei ex-
tra’s voor deze markt heeft ge-
vonden. Denk daarbij aan een 
tweedehands boekenkraam, de 
hanging baskets van Gé Leurs, 

de chocolade van Marjolein, 
de cadeauartikelen van Simo-
ne en natuurlijk het jonge vee. 
Het is dan de eerste zaterdag 
van de maand mei, dus ook 
de schoenmaker en de wagen 
van de GAD staan weer op het 
plein.
Al met al weer heel wat genie-
ten. Natuurlijk bent u van harte 
welkom. De markt duurt van 
08.00 tot 12.30 uur. 

dens de stappen zie je de kin-
deren constant bezig met het 
tellen van de maat. Prachtig! ‘I 
Like To Move It’, dan weet je het 
al, hier gaat het om verhuizers 
uit groep 6. Die handig met 
dozen manoeuvreren, maar 
het eindigt in chaos als de to-
ren instort. De achtstegroepers 
gaan op missie als militair in 
camouflagepakken. Ze maken 
stevige sprongen en dansen 
gedisciplineerd op Final Count 
Down. De leerlingen uit deze 
groep 7 bedachten zelf een kap-
persdans, waarbij de stoelen 
een belangrijke rol speelden. 
Tot slot de verrassingsact, want 
vier juffen doen de Parijse can-
can, met hoog opzwaaiende 
benen, gedraai van de billen 
en radslagen. Het publiek is 
laaiend enthousiast. En doet 
van harte mee als alle kinderen 
het slotnummer samen doen 
met het vliegerlied ‘Weer Een 
Mooie Dag’. Een vrolijke finale 
van een heerlijk dansfestijn. 

Opbrengst 
collecte 
Hartstiching 
Ankeveen 
Dankzij de inzet van 6 collec-
tanten heeft de collecte voor de 
Nederlandse Hartstichting een 
heel mooi bedrag op geleverd: € 
1.150,77. Dit is nog exclusief de 
giften die tijdens de collecte via 
IDeal of Tikkie zijn gedoneerd, 
waar steeds vaker gebruik van 
gemaakt wordt. Met de dona-
ties wordt de Hartstichting in 
staat gesteld om hart- en vaat-
ziekten eerder op te sporen en 
te behandelen. Wij danken de 
Ankeveners hartelijk voor hun 
gulle bijdragen. Ook collectant 
worden? Informeer via marc-
degekamp@gmail.com.

Kom helpen op klusdag
Bergse Akker
NEDERHORST DEN BERG- Na de 
voorproef van de zomer die we 
aan het begin van de meivakan-
tie hebben mogen beleven kun-
nen we niet wachten tot de Berg-
se Akker weer open gaat. Heerlijk 
spelen en zwemmen als het mooi 
weer is, hoe fijn is dat. Maar voor 
het zo ver is, moeten de handen 
nog flink uit de (korte) mouwen. 
We willen daarom iedereen op-
roepen om op zaterdag 11 mei te 
komen helpen met klussen. 

De klussen die op het program-
ma staan, zijn onder andere: het 
frezen en schoonmaken van het 
zand, schoonmaken van de stei-
gers en vlot, plaatsen ballenlijn, 
schoonmaken winkeltje, nalopen 
speeltoestellen, plaatsen scha-
duwdoeken en ga zo maar door. 
We hebben veel handen nodig 
om alles af te krijgen, dus komt 
allen.
Om 9 uur gaan we beginnen en 
om 16:00 uur sluiten we af met 
een borrel. Voor lunch wordt ge-
zorgd. We hopen je dan te zien. 

 Opening 
De feestelijke opening van De 
Bergse Akker is op zaterdag 18 
mei om 16.00 uur. Iedereen (ook 
als je geen lid bent!) is dan van 
harte welkom om lekker te ko-
men zwemmen en spelen (entree 
tijdens de opening = gratis) en De 
Bergse Akker te bekijken.
Lid worden van De Bergse Ak-
ker? Dit kan door je aanmelden 
via de website www.debergseak-
ker.nl. De contributie is € 10 per 
kind (en € 7 vanaf het derde kind) 
en bij het lidmaatschap hoort 
onlosmakelijk het invullen van 2 
stranddiensten per seizoen. Al-
leen dan kan De Bergse Akker bij 
mooi weer open. 
Heb je er weleens over gedacht 
om jezelf aan te melden als 
stranddienstvrijwilliger maar wil 
je eerst nog wat meer informatie? 
Dan geven we je graag een rond-
leiding op 11 mei, en vertellen we 
je wat een stranddienst inhoudt. 
Meer informatie hierover is ook 
te vinden op de website.

Taxateur Arie Molen-
dijk naar Fletcher
hotel 
LOOSDRECHT- Denkt u zeld-
zame boeken, bijvoorbeeld 
bijbels, oude atlassen, geïllus-
treerde werken, reisboeken, 
handschriften, of documen-
tatiemateriaal uit de Tweede 
Wereldoorlog, oude brieven, 
foto’s, ansichtkaarten of pren-
ten in uw bezit te hebben? 

Schroom dan niet om langs te 
komen voor een taxatie bij de 
in den lande bekende taxateur 
van oude boeken Arie Molen-
dijk uit Rotterdam. Op dinsdag 
7 mei van 13.30 tot 16.30 in 
Fletcher Hotel Loosdrecht, Oud 
Loosdrechtsedijk 253. 

Arie Molendijk heeft meer dan 
2000 taxatiedagen op zijn naam 
staan. De taxaties vinden alleen 
plaats op de taxatiedagen, dus 
niet via foto’s, telefoon of per 
mail. Kosten voor een taxa-
tie zijn 5 euro van 1 tot ca. 10 
boeken of seriewerken. U krijgt 
altijd alle aandacht en uitleg. 
Een taxatierapport is zo nodig 
ook mogelijk, maar alleen voor 
waardevolle boeken met een 
waarde vanaf 200 euro en tegen 
een van tevoren afgesproken 
tarief.
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Cultuur

Dvorák en Tsjaikovski

Romantisch slot jubileumseizoen Concerten op de Berg
NEDERHORST DEN BERG -De 
sfeervolle Willibrordkerk in 
Nederhorst den Berg staat op 
zaterdag 25 mei bol van de Ro-
mantiek. Het tiende concert-
seizoen van Concerten op de 
Berg wordt namelijk afgeslo-
ten met de warme klanken van 
Dvorák en Tsjaikovski.

Zelfs voor de ervaren musicus 
Fred Pot, oud-cellist van het 

Koninklijk Concertgebouw-
orkest, was het strijkerssextet 
van Dvorák nog een verras-
sing. “Ik heb het stuk nog niet 
eerder gespeeld. Het moet wel 
een prachtig stuk zijn, gezien 
Dvoráks reputatie. Deze com-
ponist had een duidelijk zwak 
voor de cello: in veel van zijn 
werken - zowel in zijn sym-
fonieën als zijn kamermuziek 
- vinden we prachtige en inte-

ressante cellopartijen.”
Het wereldberoemde Souvenir 
de Florence van de Russische 
componist Tsjaikovski maak-
te diepe indruk toen Pot het 
voor het eerst hoorde. “Dat 
was een lp van het befaamde 
Borodinkwartet, met de gro-
te Rostropowitsch op de cello. 
Die opname heb ik helemaal 
grijsgedraaid. Zelf heb ik het 
prachtige Souvenir de Florence 

vele malen gespeeld, zowel in 
kamerbezetting als groot strij-
korkest.”
Het concert belooft een fees-
telijk weerzien te worden voor 
het Amarone Ensemble en 
twee dierbare muziekvrienden. 
Dit keer zijn ook concertmees-
ter Hebe Mensinga van het Bal-
letorkest en Godfried Hooge-
veen, voormalig eerste cellist 
van het Koninklijk Concertge-

bouworkest, te horen. Het blijft 
een leuke constatering dat deze 
topmusici, die met grote or-
kesten op wereldpodia hebben 
gestaan, bijna allemaal uit Ne-
derhorst den Berg en omgeving 
komen. Kijk voor concertkaar-
ten op www.Concertenopde-
Berg.nl

Inschrijving Historisch festival 

Vreeland geopend
Het historisch festival Vreeland 
heeft de inschrijving geopend, 
deelnemers aan dit populaire  
oldtimer evenement kunnen 
zich met hun oldtimer voertuig 
vanaf heden inschrijven via de 
website: www.historie-her-
leeft.nl
Zaterdag 17 en zondag 18 au-
gustus a.s. is het zover, dan vie-
ren we het 25-jarig jubileum. 
Wat begon als een klein regio-
naal evenement is uitgegroeid 
tot een van de grootste oldtimer 
evenementen in Nederland, in 

zijn soort. Dit jaar heeft het fes-
tival het thema: ‘Oud Hollands 
vermaak’. De organisatie heeft 
een groot aantal oude kermi-
sattracties geboekt en hoopt 
hiermee dat de jubileumedi-
tie een feestelijk tintje krijgt. 
Een aantal succesnummers 
uit voorgaande edities worden 
weer uitgenodigd zoals, de eni-
ge nog in Nederland aanwezige 
steile-wand. Breng een bezoek 
aan onze nieuwe website en 
schrijf u in en mis dit unieke 
historisch evenement niet. 

Kunstronde
Op 18 en 19 mei vindt dé ex-
positieroute van professionele 
kunstenaars en galerieën langs 
de Vecht en rond de Loos-
drechtse Plassen plaats. Ieder 
jaar in het derde weekend in 
mei staan ateliers maar ook uit-
eenlopende bijzondere locaties 
open voor kunstliefhebbers van 

binnen en buiten de regio en 
tonen een veelzijdig kunstaan-
bod. 
Zaterdag 18 en zondag 19 mei 
2019, tussen 11.00 en 17.30u. 
Overzichtsexpositie: Paulus-
kerk, Straatweg 37, 3621 CM 
Breukelen. Feestelijke opening: 
Pauluskerk, vr 17 mei, 20.00u
www.kunstronde.nl

Oek de Jong in Oude Kerkje

KORTENHOEF- Op donderdag 
9 mei gaat schrijver Oek de 
Jong in Het Oude Kerkje in Kor-
tenhoef in gesprek met de be-
kendste boekverkoper van Ne-
derland, Ivan Borghstijn tijdens 
de jaarlijkse literaire avond van 
Kunst aan de Dijk Kortenhoef.

Oek de Jong, romanschrijver 
en essayist, werd geboren in 
1952 in Breda. Hij bracht zijn 
jeugd door in Dokkum en 
Goes en studeerde kunstge-
schiedenis in Amsterdam. In 
1977 debuteerde De Jong met 
de verhalenbundel De hemel-
vaart van Massimo. Zijn door-
braak kwam twee jaar later met 
de roman Opwaaiende zomer-
jurken, waarvoor hij de F. Bor-
dewijkprijs kreeg, gevolgd door 

het even succesvolle Cirkel in 
het gras. 
Het werk van Oek de Jong werd 
in vele talen vertaald en kreeg 
lovende kritieken. In oktober 
2002 verscheen Hokwerda’s 
kind waarvan de filmrechten 
zijn verkocht. Regisseur Bou-
dewijn Koole, bekend van de 
films Kauwboy en Beyond 
sleep, verklaarde dat hij geen 
andere Nederlandse schrijver 
kent die zo zintuiglijk schrijft 
als Oek de Jong. In 2013 ver-
scheen Wat alleen de roman 
kan zeggen. De Jong gaat in dit 
essay op zoek naar het unieke 
en het onvervangbare van de 
roman. Zijn roman Het visioen 
aan de binnenbaai verscheen in 
oktober In het najaar van 2019 
komt een nieuw boek uit geti-

teld Zwarte schuur. Een roman 
over het kwaad, over schuld en 
geweten, over de demonen die 
een leven begeleiden en over de 
vrouwen die de hoofdpersoon 
confronteren met zichzelf. 
Entree: € 21 | € 17. Het Oude Kerkje 
is open vanaf 19:30 uur. Er is vrije 
zitplaatskeuze. Een drankje is bij 
de prijs inbegrepen.

Kijk uit naar Fort Kijkuit
KORTENHOEF- Altijd al een 
kijkje willen nemen in dat fort 
achter de rotonde bij de Vreel-
andseweg? Dat kan! Van mei 
tot en met oktober is Fort Kij-
kuit geopend op elke eerste 
zondag van de maand. Tussen 
12.00 en 16.00 uur staat er een 
boswachter en fortengids van 
Natuurmonumenten klaar om 

u van alles te vertellen over het 
fort en de natuur in de Vecht-
plassen. Op het buitenfort is 
een uitkijkpunt aanwezig en 
een kleine informatieruimte. 
En natuurlijk is er koffie en een 
toilet. U bent van harte wel-
kom.

Tot nu toe was het buitenfort 

alleen doordeweeks te bezoe-
ken van maandag tot donder-
dag tussen 8.00 en 17.00 uur als 
het personeel van Natuurmo-
numenten aanwezig is. Maar 
vanaf zondag 5 mei zullen vrij-
willige boswachters en forten-
gidsen elke eerste zondag van 
de maand gastheer/-vrouw zijn 
namens Natuurmonumenten. 

Markante pleisterplaats
Bezoekers kunnen op Fort Kij-
kuit een kijkje nemen in het 
kruithuis, waar een kleine expo-
sitie is te zien over herstelwerk-
zaamheden in het laagveen, het 
fort en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Of klim naar boven 
naar het uitzichtpunt en overzie 
de Wijde Blik, het Hilversums 
Kanaal, natuurgebied De Put 
en de Horstermeerpolder. Voor 
kinderen zijn er verschillen-
de Oerrr-opdrachtjes uitgezet. 
Het fort vormt hiermee een 
markante pleisterplaats tijdens 
uw wandel- of fietsroute.
Leden van Natuurmonumen-
ten mogen gratis mee met de 
rondleiding. Niet-leden betalen 
€2,- per persoon. 

‘s- GRAVELAND - Vrijdagoch-
tend 10 mei is er een gezelli-
ge ochtend in de feesttent in 
’s-Graveland met het Anke-
veens Havenloos Mannenkoor 
en een echte ouderwetse Bin-
go. Gezelligheid en ontmoe-
ting staan centraal.
Deze ochtend, speciaal voor 
ouderen, wordt gehouden in de 
Feesttent, die u elk jaar vindt aan 
het Noordereinde te ’s-Grave-
land. De toegang is geheel gratis. 
Dank gaat dan ook uit naar de 
Stichting Festiviteiten ’s-Grave-
land als ook naar het Wijdeme-
renfonds. In het Grand Café van 
de feesttent ontmoeten wij elkaar 
voor koffie, een hapje en een 
drankje, muziek en vooral voor 
de gezelligheid.  De muzikale bij-
drage wordt verzorgd door het 
Ankeveens Havenloos Mannen-
koor. Een club van enthousiaste 
mannen die samen veel plezier 

beleven aan het zingen van ou-
derwetse zeemansliederen. Ver-
der organiseren wij een echte 
Bingo, met uiteraard ook mooie 
prijzen, verzorgd door Rotary 
Wijdemeren. Verder is er tijd 
en ruimte voor initiatieven die 
mensen verbinden zoals de Pio-
niersgroep Wijdemeren.

Met elkaar
Deze ochtend wordt onder-
steund vanuit meerdere initia-
tieven waarin aandacht voor een 
ander, omzien naar elkaar en ge-
zelligheid belangrijke uitgangs-
punten zijn. Wij hopen u graag 
te ontmoeten op 10 mei in de 
Feesttent. Mocht u vervoer no-
dig hebben, dan kunt u contact 
opnemen met Jan Verbruggen, 
telefoonnummer: 06 – 53 70 40 
60 of via jan@sgraveland.nl. Dan 
halen we u even op en brengen 
wij u na afloop weer thuis.

Gezellige ochtend in Feesttent
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Kerken in Nederhorst den Berg weer open
NEDERHORST DEN BERG - De 
kerken in Nederhorst den Berg 
staan ook het zomerseizoen 
open  voor bezoekers op za-
terdagmiddag, zowel de OLV. 
Hemelvaartkerk als de Willi-
brordkerk.

Er zijn vrijwilligers aanwezig 
om de gasten te ontvangen, 
zodat die de kerken rustig kun-

nen bekijken, even kunnen uit-
rusten of een kaarsje opsteken. 
Als bezoekers informatie over 
de geschiedenis en het gebruik 
van de kerkgebouwen en om-
geving willen hebben, vertellen 
de vrijwilligers er met veel ple-
zier over. Het zijn bijzondere 
gebouwen. De Willibrordkerk 
is namelijk de oudste kerk 
van de Gooi- en Vechtstreek 

en kent een geschiedenis van 
wel 800 jaar.  Een aantal jaren 
geleden is de kerk prachtig ge-
restaureerd en geldt nu als een 
van de mooiste trouwlocaties 
in de regio. Binnen zijn o.a. 
oude grafstenen te bewonde-
ren. De OLV. Hemelvaartkerk 
is 129 jaar oud en is gebouwd 
in neogotische stijl door archi-
tect Bijvoets, een leerling van 

de beroemde architect Pierre 
Cuijpers. Bijzonder zijn de ge-
brandschilderde ramen en het 
orgel van Maarschalkerweerd. 
Vele mensen hebben verleden 
jaar beide kerken bezocht. 
waaronder een groot aantal 
dorpsbewoners en buitenland-
se bezoekers. Ze raakten en-
thousiast als ze beide kerken 
binnenkwamen, getuige hun 

Avondvierdaagse Kortenhoef 
voor hond(en) en baasjes

KORTENHOEF- Voor de tweede 
maal zijn wij door de organisatie 
uitgenodigd om als groep deel 
te nemen aan de 46e avond-
vierdaagse te Kortenhoef. Deze 
is van dinsdag 21 t/m vrijdag 
24 mei. Ook dit jaar neem ik, 
Mireille Mazzavillani van hon-
denuitlaatservice Cani Allegri, 
de organisatie voor de ‘honden-
groep’ voor mijn rekening. 
Het is een sportief evenement 

voor hond(en) en baasjes; wij 
wandelen 4 avonden 5 kilome-
ter aangelijnd met de hond(en) 
en ontvangen na afloop een offi-
ciële medaille van Sticht Gooise 
Wandelsport Bond, voor zowel 
baas als hond(en). De kosten 
bedragen 5,50 euro per persoon. 
Wilt u dat uw hond(en) ook een 
eigen medaille ontvangt? Deze 
kost dan ook 5,50 euro. Wilt u 
meewandelen of nog wat vra-
gen? Neem dan contact met mij 
op. Aanmelden kan voor 15 mei 
bij Mireille Mazzavillani, tele-
foonnummer 06-28141667. 
De avondvierdaagse start bij 
sporthal De Fuik, Zuidsingel 54 
in Kortenhoef. Starttijd: dins-
dag t/m donderdag 18.30 uur en 
vrijdag 19.15 uur.

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen 
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras 
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen 

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.   

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

verhalen in het gastenboek. De 
vrijwilligers staan klaar om u te 
verwelkomen en u te laten ge-
nieten van het prachtige interi-
eur van beide kerken.

De Willibrordkerk en de OLV. 
Hemelvaartkerk zijn vanaf 11 
mei tot en met 14 september 
elke zaterdagmiddag open van 
12.00 tot en met 16.00 uur.

Voeding in relatie tot medicijngebruik
NEDERHORST DEN BERG - Op 
verzoek van de ouderenbon-
den geeft Suzan Bijleveld, di-
etist bij Stichting Wijkgezond-
heidscentra Huizen, een lezing 
op maandag 6 mei in de Berg-
plaats, Nederhorst den Berg. 
Aanvang 14 uur.

Op haar spreekuur ziet zij 
steeds vaker cliënten die, al dan 
niet op verwijzing van een arts, 
vragen om een dieet voor een 
bepaalde klacht. De arts heeft 
hen dan de keuze gelaten van 
pillen slikken of dieetaanpas-
singen. Steeds vaker kiezen cli-
enten nu voor een persoonlijk 
dieetadvies en met prachtige en 
blijvende resultaten als gevolg, 
waarbij pillen uitgesteld dan 
wel niet meer nodig zijn. 
Vanouds bekend is een di-

eet bij maagzuur- en andere 
maagklachten. Pillen (maag-
zuur-remmers) pakken geen 
oorzaak aan maar alleen de 
gevolgen en lossen (meestal) 
niks op. Daarbij hebben alle 
pillen, dus ook maagtabletten, 
bijwerkingen (darmklachten, 
bloedarmoede, osteoporo-
se e.a.) want maagzuur heeft 
een functie. Voor dit lichame-
lijk ongemak wordt nu echter 
steeds vaker de diëtist geraad-
pleegd. Hetzelfde geldt voor 
verstopping of diarree. En zo 
zijn er nog vele voorbeelden 
van goede invloed van voeding 
op kwalen te noemen. Voeding 
werkt immers overal in door. 
Een dieet dat nu erg in de be-
langstelling staat, is de koolhy-
draatbeperking bij aandoenin-
gen zoals overgewicht, hoge 

bloeddruk, diabetes. Helaas 
wordt een koolhydraat-beper-
king in de praktijk vaak niet 
goed of onnodig streng uitge-
voerd zodat het niet is vol te 
houden en men tenslotte weer 
terugvalt in oude patronen.

In deze bijeenkomst zal Suzan 
Bijleveld meer achtergrondin-
formatie geven over de relatie 
tussen voeding en bovenge-
noemde klachten. Daarbij 
zullen allerlei feiten en fabels 
en nieuwe ontwikkelingen de 
revue passeren. En heel belang-
rijk: hoe houd je het zo leuk 
voor jezelf dat het niet een (zo-
veelste) dieet wordt maar een 
‘way of life’, ofwel een leefstijl-
verandering.
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Samenleving

eroen
Hartenvlaai Roomboter 

Croissants
Boerenwit Aardbeislofjes

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 18 mei.

met verse aardbeien 
en Italiaans schuim

heerlijk met 
verse aardbeien

AardbeienAardbeien

3+1
GRATIS

Aardbeislofjes

€ 11,95
nu voor

€ 1,25
nu voor 3+1

GRATIS

40 kratten voor 
de Voedselbank
NEDERHORST DEN BERG- Mede 
door de medewerking van de 
drie Bergse basisscholen is de 
inzamelactie voor de Voed-
selbank door de protestantse 
gemeente en r.k. parochies een 
succes geworden. Maar liefst 
40 goed gevulde kratten met 
voedingsmiddelen en reini-
gingsmiddelen zijn op woens-
dag 23 april aan de Voedsel-
bank overgedragen.

Daarnaast heeft de collecte in 
de paasviering in de Willibrord-
kerk nog een bedrag opgebracht 
voor de Voedselbank. De orga-
nisatie is de drie Bergse scholen 
bijzonder dankbaar, dat zij aan 
de actie hebben meegewerkt en 
om zo ook de kinderen hierbij 
te betrekken en hen bewust te 
maken van de armoede van een 
deel van onze medemensen.
Ook werd dit jaar weer ingeza-
meld in het kerkportaal van de 
Sint- Martinus parochie in An-
keveen. 
Wij willen iedereen bedanken 
die door hun gaven of inzet aan 
deze actie hebben meegewerkt.
Hebt u de actie gemist en wilt 
u alsnog uw steun geven, dan 
kunt u een gift overmaken naar: 
NL10 RABO 0383 7380 83 t.n.v. 
Voedselbank Gooi & Omstre-
ken, Huizen.
De Voedselbank heeft ons har-
telijk bedankt voor onze bereid-
willigheid om deze actie te or-
ganiseren en stellen onze steun 
aan hun werk zeer op prijs.

WEEKBLAD
WIJDEMEREN.NL
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Ook op Facebook

‘Leven in de brouwerij’ uniek platform voor organisaties en particulieren 
NEDERHORST DEN BERG- 
Weten wat er te doen is in 
je eigen dorp op het gebied 
van gezondheid, lifestyle en 
geestelijk welzijn? Op zater-
dag 21 september biedt het 
SportLokaal aan de Reeweg in 
Nederhorst den Berg alle gele-
genheid aan initiatiefnemers 
die iets bijdragen aan gezond-
heid in de breedste zin van het 
woord. Of je nu chocolaatjes 
maakt, bier brouwt, mensen 
inspireert, wandelt, fietst, 
roeit, gezonde producten hebt 
of iets biedt wat niemand nog 
kent: laat je zien!

Door: Mark Hilberts 

“Weet je dat er meer dan hon-
derd verenigingen, collectie-
ven en initiatieven zijn in het 
dorp?”, zegt Joost Boers. De 
Berger is samen met Yvon-
ne van Schaik en arts Marije 
Berkelaar de (mede) initiatief-
nemer van ‘Leven in de Brou-

werij’. Joost: “We willen de 
mensen bij elkaar brengen op 
het gebied van een gezond en 
een blij leven!”

Yvonne benadrukt dat gezond-
heid een breed begrip is. “Het 
gaat om meer dan lichamelijk 
fitheid, het gaat erom dat men-
sen zich goed voelen en posi-
tief kunnen zijn.” Daarbij hoort 
bijvoorbeeld ook het geestelijk 
leven. Er werd contact gezocht 
met diaken Wim Balk van de 
OLV Hemelvaartparochie en 
dominee Evert-Jan van Katwijk 
van om hun mening te peilen 
over een mogelijke bijdrage aan 
de bijeenkomst. Zij reageerden 
enthousiast. 

Het organisatiecomité bena-
drukt dat ‘Leven in de Brou-
werij’ niet beperkt is tot één 
idee, maar dat het een unieke 
kans is om te laten zien wat je 
te bieden hebt. SportLokaal  
staat op zaterdag 21 september 

geheel tot de beschikking aan 
de initiatiefnemers. Uiteraard 
biedt de fraaie omgeving rond-
om SportLokaal, de prachtige 
Horn-en Kuijerpolder met zijn 
weidevogels en natuurpaden, 
volop ruimte aan eventuele 
buitenactiviteiten. Of zou de 
Spiegelplas een prima uitvals-
basis kunnen zijn voor water-
sportactiviteiten. 

Doen, demonstreren, beleven
Doen, demonstreren en bele-
ven, dat is waar het omdraait 
bij ‘Leven in de Brouwerij. Het 
wordt een unieke meeting van 
verbinding en ondernemen 
waarbij alle ideeën van klein tot 
groot welkom zijn! 
Over de datum waarop het eve-
nement wordt georganiseerd 
heeft het drietal goed nage-
dacht. “Nederhorst den Berg 
is een ondernemend dorp met 
het Lentespektakel en Zomer-
spektakel, maar na de zomer-
vakantie is het vaak een wat 

rustiger periode. Dat biedt de 
kans om een nieuwe leuke ac-
tiviteit te gaan aanbieden in het 
dorp.” 

Deelname aan ‘Leven in de 
Brouwerij’ is gratis. Wel vraagt 
de organisatie aan de deelne-
mers om een vrijwillige dona-
tie te doen aan Stichting Inter-
mobiel van de Berger Edwin de 
Meijer. Stichting Intermobiel 
faciliteert de website inter-
mobiel.com , een digitale ont-
moetingsplaats voor en door 
jongeren met een lichamelijke 
beperking of chronische ziekte. 
www.intermobiel.com
“Kom vooral langs op 21 sep-
tember bij SportLokaal. We 
willen laagdrempelig zijn en 
na afloop van Leven in de Bou-
werij met een glimlach om de 
mond naar huis kunnen gaan!”
Meedoen met een activiteit 
op zaterdag 21 september kan 
door contact op te nemen met 
een van de initiatiefnemers:  

Yvonne van Schaik sportlo-
kaal@ziggo.nl  (06-51198798) 
of Marije Berkelaar marije.
b e r k e l a a r @ h o t m a i l . c o m 
(06-51198798) Joost Boers 
joost@feeling-healthy.net (06-
29469082)  De activiteiten star-
ten om 15.00 uur, vanaf 13.00 
start de opbouw. 

Leeswijzer voor Participatiewet
Wim van Oudheusden van Wer-
kInJeEigenWijk was inspreker bij 
de commissie Maatschappelijke 
Zaken. Burgers kunnen vaak 
moeilijk hun weg vinden in de 
rijstebrijberg aan elektronische 
informatie, hen aangeboden 
door hun gemeente. Om die re-
den is er een leeswijzer ontwik-
keld, die hij ook wil inzetten voor 
Wijdemeren. 

Die kan ook in het Engels, Ara-
bisch en Farsi (Iran=Perzië) 
worden vertaald. Hij vroeg aan-
dacht voor dit ook in Wijdeme-
ren aanwezige vraagstuk. Van 

Oudheusden zette een student 
HBO Economie- aan het werk. 
Die deed onderzoek voor Wer-
kInJeEigenWijk, een sociale 
non-profit organisatie die men-
sen helpt weer aan een baan te 
komen. Hij onderzocht de Parti-
cipatiewet aan de hand van twee 
vragen: Hoe beslist de gemeente 
in welke groep van de participa-
tiewet jij zit? Hoe word je dan ge-
holpen om eruit te komen door 
de gemeente? 
Met andere woorden: hoe mo-
tiveert de gemeente werkgevers 
om deze mensen een baan te 
bieden. Welke instrumenten 

heeft een gemeente om mensen 
die in deze groepen vallen uit 
te plaatsen. Zodat ze fulltime of 
gedeeltelijk kunnen werken bij 
een werkgever en uit de uitkering 
kunnen komen. In de Leeswijzer 
staat ook uitleg van moeilijke 
woorden naast informatie over 
hoe de WMO, Wajong, WAO, 
WIA etc worden toegepast door 
niet alleen de gemeente maar 
ook het UWV. Verder is het ook 
bedoeld voor niet-uitkerings-
gerechtigden (NUGgers), een 
vaak vergeten groep burgers. Van 
Oudheusden vraagt of Wijdeme-
ren deze leeswijzer wil gebruiken. 
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Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

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

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

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7
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9
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14
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--
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Brinkers Mode & Lingerie
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Lydi Bloemsierkunst
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Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht
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NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
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Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.
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aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--
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dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
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Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

Maak jouw buurtspeelplek Rookvrij
REGIO- Inwoners uit Wijdeme-
ren kunnen vóór 15 mei een 

woners de Rookvrije speel-
plek(ken) aanvragen, gaat  de 
gemeente Wijdemeren samen 
met de GGD aan de slag om 
deze plek(ken) Rookvrij te ma-
ken. Met Rookvrij borden en/
of stoeptegels wordt bezoekers 
verzocht de speelplek Rookvrij 
te houden. Tijdens de Natio-
nale Buitenspeeldag op 12 juni, 
worden de eerste speelplekken 
Rookvrij verklaard.

Wethouder Rosalie van Rijn: 
“Iedereen wil dat kinderen kun-
nen spelen in een gezonde en 
veilige omgeving. Daar hoort 
ook een Rookvrije speelplek 
bij. Geen gevaar van meeroken 
en rondslingerende peuken. 
Daarnaast blijkt uit onderzoek 
dat het zien roken van anderen, 
kinderen aanzet om later zelf te 
gaan roken. Kinderen kopiëren 
namelijk gedrag van anderen. 
Een Rookvrije omgeving maakt 
kinderen weerbaarder om later 
zelf niet te gaan roken.”

Rookvrije Generatie
Wij streven ernaar dat elk kind 
dat in Gooi en Vechtstreek 
wordt geboren Rookvrij kan 
opgroeien. Dat kan in een om-
geving zonder verleidingen en 
met goede voorbeelden om je 
heen. Iedereen kan helpen met 
het Rookvrij maken van onze 
omgeving. Naar schatting be-
ginnen jaarlijks nog steeds zo’n 
500 kinderen in de regio Gooi 
en Vechtstreek met dagelijks 
roken. Acht op de tien rokers 
begint voor zijn achttiende; een 
periode waarin jongeren beïn-
vloedbaar zijn en extra gevoelig 
voor verslaving. 

openbare speelplek in hun 
buurt aanmelden om Rookvrij 
te worden. Het Rookvrij maken 
van buurtspeelplekken is een 
initiatief van alle gemeenten uit 
de regio in samenwerking met 
de GGD. Een speelplek aanmel-
den kan via www.rookvrijege-
neratiegv.nl.
De actie is bedoeld voor open-
bare speelplekken in de wijk, 
bijvoorbeeld de zandbak met 
klimrek. 
Als minimaal drie buurtbe-

WIJDEMEREN - In 2018 heeft de 
Antidiscriminatievoorziening 
Bureau Art. 1 Gooi en Vecht-
streek de meeste meldingen 
op de discriminatiegrond ras 
ontvangen. Dit zijn meldingen 
over herkomst, huidkleur of 
etniciteit. Vanuit de vijf dorpen 
van Wijdemeren waren er 9 
meldingen.

Van die negen meldingen waren 
er vier op grond van een handi-
cap, drie op ras of herkomst en 
twee waren gebaseerd op leef-
tijd. Eén melding kwam uit het 
onderwijs, de andere hadden 
te maken met de werkplek, de 
collectieve voorzieningen en 
de buurt. In Hilversum waren 
41 meldingen en in Blaricum 0. 
De andere gemeenten in Gooi 
en Vechtstreek varieerden qua 
aantal tussen 4 en 14. 
Melders krijgen bijvoorbeeld te 

maken met afwijzingen op de 
arbeidsmarkt, worden gewei-
gerd bij uitgaansgelegenheden 
of zijn het doelwit van scheld-
partijen op straat. In 2018 zijn 
er 88 discriminatiemeldingen 
geregistreerd, waarvan er 6 af-
komstig waren uit eigen waar-
neming. Ten opzichte van 2017 
is er sprake van een lichte daling 
van met 3,5% (ter vergelijk: lan-
delijke daling is 8%).
De meldingen van mensen met 
een handicap chronische ziekte 
zijn toegenomen ten opzichte 
van 2017. Het gaat hier onder 
meer om meldingen over de 
weigering van een woning-
bouwvereniging om een wo-
ning aan te passen of meldingen 
met betrekking tot de arbeids-
markt, waarbij het vaak draait 
om werkgevers die geen aan-
passing willen realiseren om het 
werk voor personen met ene be-

perking mogelijk te maken. Net 
als in voorgaande jaren worden 
de meeste meldingen gemaakt 
over ervaringen op de arbeids-
markt. De meldingen zijn af-
komstig van mensen die zich op 
hun werk oneerlijk behandeld 
voelen door leidinggevenden 
en collega’s of discriminatie ver-
moeden bij een afwijzing op een 
sollicitatie.
De volledige rapporten zijn te 
vinden op www.versawelzijn.
nl/meldpunt-discriminatie en 
www.discriminatie.nl 

9 meldingen Wijdemeren
wegens discriminatie

Weekblad 
Wijdemeren

Ook op Facebook
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Sport

Voetballen in ’s-Graveland 
Tweede strandt in kwartfinale beker
Het 2e elftal heeft de halve finales 
van de beker niet weten te berei-
ken. De snel opgelopen achter-
stand (2e minuut) werd ondanks 
een overwicht niet ongedaan 
gemaakt. In Amsterdam kwam 

ASV Arsenal op een 2-0 voor-
sprong, die kort daarna nog wel 
verkleind werd, maar daar bleef 
het voor het 2e helaas bij. 
Programma komend weekend
In tegenstelling tot afgelopen 

weekend, toen er helemaal niet 
is gespeeld, komt er komende 
zaterdag en zondag wel een aan-
tal teams in actie. Op zaterdag 
spelen onder andere JO15-1, 
VR1, ZA2 en JO17-1 thuis. Op 

zondag speelt alleen 35+1 thuis. 
Voor het eerste elftal ligt de com-
petitie even stil. Op 12 mei speelt 
het weer, uit bij Allen Weerbaar 
in Bussum.

Mascotte
Een paar weken geleden ver-
scheen opeens een mascotte bij 

de smurfen. De beer met S.V. 
’s-Graveland shirt is echter nog 
naamloos. Uit alle suggesties zijn 
drie namen geselecteerd waarop 
via een poll op onze site gestemd 
kan worden. 

Jos vd Berg alsnog Tien van Rood- winnaar maart
ANKEVEEN- Donderdag 4 april 
is er een vervolg gegeven aan 
de verkorte strijd om de Tien 
van Rood competitie in 2019. 
Het ziet er nog steeds naar uit 
dat Het Wapen van Ankeveen 
vanaf 1 juli definitief haar deu-
ren sluit. Om een goed doel 
voor de Ankeveense verenigin-
gen toch financieel voldoende 
te ondersteunen, hebben de 
biljarters van de Tien van Rood-
club besloten de inleg van de 

laatste 6 maanden te verdub-
belen. 

Eind juni zal bekend zijn wat 
de opbrengst en het goede doel 
is. Dat het niet alleen om het 
geld en het goede doel gaat, 
bleek wel uit de ontstemde win-
naar van de maand maart. De 
dienstdoende correspondent 
had de verkeerde winnaar ge-
noemd in het Weekblad Wijde-
meren en omdat dit blad goed 

gelezen wordt, eiste hij een 
rectificatie. Jos van de Berg was 
winnaar van de maand maart 
en niet Peter Spoor zoals vorige 
maand geschreven. Als pleister 
op de wonde, kreeg Jos de eer-
ste ronde een bye, maar dat was 
voor deze maand voor hem het 
hoogtepunt, want in de volgen-
de ronde verloor hij van Robur 
Schouten. Marc Degekamp 
won de maand april door in de 
finale van Peter Janssen te win-

nen. Peter kwam niet toe aan de 
laatste beurt om zijn specialiteit 
(driebanden) te laten zien. Met 
ruim verschil won Marc glans-
rijk en hij mocht dus de meeste 
punten bij laten schrijven op de 
ranglijst. Peter Spoor verloor 
in de eerste ronde en hij mocht 
daarvoor slechts een schamel 
puntje bij schrijven bij zijn to-
taal. Ook Dick Bouwman zag 
zijn totaal niet echt aangroei-
en met een verlies in de twee-

de ronde. De familie Schouten 
met broers Tirian en Robur 
met hun neefjes Bram en Koen 
konden ook al weinig potten 
breken. Door deze uitslagen 
is het weer spannend aan kop. 
De volgende ronde wordt deze 
week gespeeld op donderdag 2 
mei, aanvang 21.30 uur.

Avond4daagse in Nederhorst 
met nieuwe routes
NEDERHORST DEN BERG- Voor 
de 35e keer organiseert IJs-
club Nederhorst den Berg de 
Avond4daagse in en om Ne-
derhorst den Berg.

Dit jaar heeft de organisatie di-
verse nieuwe routes uitgestip-
peld voor zowel de 5 als de 10 

kilometer.
Vind je het leuk om deze nieu-
we routes te lopen? Schrijf je 
dan in! De Avond4daagse is dit 
jaar van dinsdag 21 mei tot en 
met vrijdag 24 mei. Er wordt 
elke avond om 18.30 uur ge-
start op de Blijklaan. Bij een 
lustrum hoort iets speciaals 

en dus heeft de organisatie een 
ijskoude verrassing in petto én 
er is dit jaar een spetterende fi-
naleavond. Digitaal inschrijven 
is tot 19 mei mogelijk via www.
ijsclubnederhorst.nl . Uiteraard 
is het ook mogelijk om je op de 
1e avond fysiek in te schrijven.

NEDERHORST- Aan de Rand-
weg, tussen de weilanden, het 
voetbalcomplex Meerzicht en 
nieuwbouwwijk NederVecht 
ligt het spiksplinternieuwe ten-
nispark Nederhorst, waar voor-
zitters Trienke Stellema en Ton 
Bol terecht trots op zijn.

Door: Herman Stuijver

Trienke is sinds kort voorzitter 
van de tennisvereniging en Ton 
van de Stichting Tennispark 
Nederhorst dat het nieuwe 
terrein met tennishal, tennis-
banen en clubhuis beheert. Op 
zaterdag 25 mei wordt het park 
officieel geopend met tal van 
activiteiten voor jong en oud, 
lid of geen lid. Een rondleiding 
vooraf over deze aanwinst voor 
het Vechtdorp kan geen kwaad. 
“Het is zeker een paar stappen 
vooruit” zegt Ton Bol die al 
jaren meeloopt met de club. 
“Het heeft langer geduurd dan 
gedacht, maar op deze locatie 
is het uitermate prettig toeven, 
met al die mooie faciliteiten.” 
Trienke Stellema vertelt dat de 

Tennisvereniging Nederhorst 
ongeveer 230 leden telt, van wie 
er 40 onder de categorie jeugd 
vallen. De club heeft 10 senio-
renteams die meedoen aan de 
competitie en drie jeugdteams. 
Trainers zijn Philip Buskop en 
Bastiaan Koller van RG-Sports. 
Met het nieuwe tennispark 
wordt het nog aantrekkelijker 
om te tennissen in Nederhorst 
den Berg. 
Vanuit het sfeervolle clubhuis 
en het ruime terras heb je een 
fraai overzicht over de vijf 
buitenbanen die allen Gravel 
Premium Plus als ondergrond 
hebben. Groundsman Marcel 
Veenman die ook bij het Bus-
sumse Bosheim werkt, heeft de 
nodige ervaring met deze soort 
gravel. Ook bijzonder is het af-
schot waarmee deze banen zijn 
aangelegd. Als je heel scherp 
kijkt, zie je dat de baan een 
paar cm. afloopt waardoor het 
overtollige regenwater in goot-
jes naast de baan wordt opge-
vangen. “Dat is een ingenieus 
systeem waar we bewust voor 
hebben gekozen wat een hele-

boel plassen water voorkomt”, 
vervolgt Ton Bol. Die ook wijst 
op het vele groen dat zich nu 
nog in een primair stadium 
bevindt. Er is een tuintje waar-
onder de beruchte waterbuis 
loopt die voor de extra kosten 
bij de aanleg zorgde. Verder ko-
men er onder andere Portugese 
laurussen, ligusterhagen en ie-
pen om het geheel een groene 
aanblik te geven. Langs de lan-
ge zijde van de sporthal worden 
populieren geplant. 
Het ruime terras is de kers op 
de taart. Door de zuidelijke lig-
ging kun je maandenlang vanaf 
comfortabel meubilair genie-
ten van de sportieve verrichtin-
gen. Plus dat het sociale aspect 
nog eens versterkt kan worden. 
Dat geldt ook voor het club-
huis, stijlvol in houten tinten, 
hetgeen de landelijke ambiance 
net een extra duwtje geeft. Bo-
ven de bar hangen vijf lampen, 
geklemd tussen ouderwetse 
spanners van klassiekers als 
Dunlop en Slazenger. 

Binnenbanen
Slim is de tussenruimte tussen 
kantine en hal. ’s Winters kun 
je de bar afsluiten, maar toch 
even relaxen met een kopje 
koffie met uitzicht op de twee 
binnenbanen. Die blauwe ba-
nen op een Australian Open 
Plexipave- bodem zijn de gro-
te trekker voor de club. In de 
wijde omgeving tussen Hil-
versum en Weesp is dit enige 
overdekte hal waar je tegen 
concurrerende prijzen banen 
kunt huren voor een lekker 

Landelijke uitstraling Tennispark Nederhorst

potje tennis. Het blijkt dat de 
aantrekkingskracht nu al groot 
is. De kleedkamers en douches 
zijn eigentijds, met een tikkeltje 
nostalgie. Want de banken en 
kledinghaken zijn gerenoveerd 
afkomstig uit de oude boedel. 
Nog niet alles is in optima for-
ma, maar het nieuwe tennis-
park, geheel Rookvrij, lijkt een 
verrijking voor Nederhorst den 
Berg en omgeving. U bent wel-
kom om eens een kijkje te ne-
men.  
Zie ook: www.tvnederhorst.nl 
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Wijdemeren in Beeld Het Schapenweitje aan het Ankeveensepad (NdB.) is weer een 
schapenweitje. Zonder bouwmaterialen en zonder seniorenwoningen 

(foto: Anne Fortuin)

Avondvierdaagse Kortenhoef 21 t/m 24 mei

KORTENHOEF- Ook dit jaar 
wordt in Kortenhoef, onder 
auspiciën van de SGWB (Sticht 
Gooise Wandelsport Bond), 
weer de avondvierdaagse ge-
organiseerd. Deze is van dins-
dag 21 t/m vrijdag 24 mei. Met 
medewerking van Natuurmo-
numenten en het Goois Na-
tuurreservaat kunnen we alle 
avonden door de mooie omge-
ving rondom ons dorp lopen. 

De wandelingen van 5 of 10 ki-
lometer worden voornamelijk 
uitgezet in het bosgebied. 

Op woensdag 15 mei kunnen 
zowel groepen als individu-
ele lopers zich tussen 19.00 
en 20.30 uur inschrijven bij 
sporthal De Fuik in Korten-
hoef. De kosten zijn € 5,50 
per loper. Op maandag 20 mei 
vindt de na-inschrijving plaats. 

Eveneens bij De Fuik van 19.30 
– 20.30 uur. Dan zijn de kosten 
€ 7,50. NB: Op de eerste loop-
avond wordt niet meer inge-
schreven!

Starttijden
Vanaf het parkeerterrein bij 
De Fuik start op de eerste drie 
avonden de 10 kilometer om 
18.15 uur en de 5 kilometer 
om 18.30 uur. Wij verzoeken 

iedereen ca. 15 minuten voor 
de start aanwezig te zijn. Op de 
laatste avond is de starttijd voor 
de 10 kilometer ongewijzigd, 
maar vertrekt de 5 kilometer 
tussen 19.00 en 19.30 uur. Dit 
om het defilé goed te laten ver-
lopen.

Route defilé
Het defilé is op vrijdag 24 mei, 
waarbij de lopers rond 20.00 
uur via de Kwakel bij de hoek 
van de Kerklaan aankomen. 
Hierna vervolgen wij de tocht 
onder begeleiding van muziek 
naar sporthal De Fuik via de 
Krabbescheer, Dodaarslaan, 
Lepelaarslaan, Reigerlaan en 
Zuidsingel.

Help mee
Mocht je willen helpen bij het 
organiseren van de avondvier-
daagse dan horen wij dat graag. 
Vooral extra verkeersregelaars 
zijn altijd welkom! Neem ge-
rust contact op via mailadres 
pluijer@live.nl. Ook met an-
dere vragen kun je hier te-
recht. Meer informatie vind je 
op onze Facebookpagina A4D 
Avondvierdaagse Kortenhoef. 
Like de pagina en blijf zo op de 
hoogte van de laatste ontwik-
kelingen.

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

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing, 
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
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Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 
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of 0294 256200 

Eindredactie:
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