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Tijdelijke verkeerslichten op Randweg
NEDERHORST DEN BERG
- Vorige week heeft de gemeente besloten om vooruitlopend op de definitieve
inrichting van de weg een
tijdelijke
verkeerslichtinstallatie te plaatsen op de
Randweg bij de oversteek
vanuit de nieuwe wijk Nedervecht in Nederhorst den
Berg.
Het plaatsen van de verkeerslichten en het aanbrengen
van bijbehorende belijning
kost enige voorbereidingstijd. Verwachting is dat dit
over twee weken gereed
is. Fietsers en voetgangers
moeten de wijk Nedervecht
verlaten via de Wilgenlaan.
In de praktijk blijken bewoners en gebruikers van de
sportcomplexen de Randweg
over te steken ondanks het
verbod voor fietsers en voetgangers. Meerdere malen
zijn de verbodsborden in de
wijk verdwenen. Om op korte termijn de verkeerssituatie te optimaliseren heeft de
gemeente besloten tijdelijke
verkeerslichten te plaatsen.

Iedereen beweegt bij
Drie Dorpen Loop
KORTENHOEF- A.s. zondag 2
juni is de 31e editie van de
BandenMaat
Driedorpenloop. Om 11.30 (!) uur is de
start van de Thuizbij Kidsrun. Vanaf 12.00 uur kun je
mee rennen op de 4, 7, 12
en 21 kilometer. De wandeltochten over 15 of 20 kilometer beginnen al vroeg op
de zondagochtend, namelijk
om 09.30 uur. Alles begint
en eindigt bij sporthal De
Fuik aan de Zuidsingel.
Het motto van 2019 luidt
‘Iedereen in beweging, bewegen wordt beloond’. Het
bestuur wil zoveel mogelijk
mensen in beweging krijgen. Niet alleen vanwege de
gezondheid, ook het sociale
aspect speelt een grote rol
bij de Drie Dorpen Loop.

Ontmoet je klasgenoten, buren, collega’s en clubgenoten. De vier basisscholen en
de kinderopvang omarmen
dat goede voornemen.

beeld geven door mee te lopen. Een beter werkbezoek
bestaat er toch niet, volgens
hen.

jongsten. Bovendien kunnen
de allerkleinsten, als ze nog
energie over hebben zich helemaal uitleven op het aanwezige springkussen.

BandenMaat en Thuizbij
De school met het hoogste
opkomstpercentage krijgt
een spiksplinternieuw geluidssysteem. Ook voetbalclub S.V. ‘s- Graveland heeft
enthousiast gereageerd. Alle
leiders van teams zijn uitgenodigd om met hun spelers
aan de start te verschijnen.
Uiteraard in het blauw- wit.
Ook hier een prijs voor het
hoogste opkomstpercentage: een teamuitje. 3D-Loopvoorzitter Willem de Leeuw
en zijn kompanen hopen
dat het college van burgemeester en wethouders van
Wijdemeren het goede voor-

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op
woensdag ons weekblad te bezorgen.

‘s-Graveland: Noordereinde v.a. Klapbrug ri. Loodijk, Loodijk,
Stichtse Kade en Cannenburgerweg

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

Na een aantal decennia
heeft de Drie Dorpen Loop
afscheid
genomen
van
hoofdsponsor
Rabobank.
Nu is men erg blij dat BandenMaat (uw banden- en
velgenspecialist aan de Cannenburgerweg te Ankeveen)
de nieuwe hoofdsponsor
is. BandenMaat was al lang
sponsor van de Kidsrun en is
nu geüpgraded naar hoofdsponsor.
Kinderopvang
Thuizbij
neemt vanaf 2019 de KidsRun over. Ze doen ook mee
met een groot deel van hun
jonge clientèle. En of dit alles nog niet genoeg is, is er
voor de kinderen nog iets
extra’s geregeld. Plimpie de
Clown treedt op en hij/ zij
deelt ook nog iets lekkers
en/ of leuks uit aan de aller-

Als in het tweede kwartaal
volgend jaar de infrastructuur van de nieuwe weg gereed is, zal de aansluiting
op de Randweg definitief gemaakt worden.

Wandelen
Dit jaar is de Driedorpenloop voor het eerst aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland, dit om
ook de wandeltocht verder
te stimuleren.
De keuze bestaat uit een
wandeltocht van 15 of 20
kilometer door de mooie
bosrijke omgeving van onze
dorpen. Kortom, er is geen
reden te bedenken om niet
deel te nemen. Of ja toch
één, dan u bent een van de
100 vrijwilligers van dit
mooie evenement.
Zie ook: www.driedorpenloop.nl

Berichtje van de wijkagent
Tussen donderdag 16 mei
en vrijdag 17 mei werd er
een crèmekleurige Cortina
transportfiets (damesfiets)
weggenomen. De fiets stond
in een fietsenrek aan de
Voorstraat (tegenover perceel 25) In Nederhorst den
Berg..

Heeft iemand iets verdachts
gezien tussen bovengenoemde dagen of heeft iemand
de fiets ergens anders zien
staan. Graag een berichtje
naar dennis.van.giessen@politie.nl of bel met 0900-8844.
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NIEUWS UIT DE KERKEN
RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
Za. 1 juni: 19.00 uur:
R. Simileer.
 OLV Hemelvaart
Zo. 2 juni: 9.30 uur:
Liturgiegroep.
 H. Antonius
Zo. 2 juni: 9.30 uur:
J. Dresmé.
 Horstermeer
Do. 30 mei: 9.30 uur:
W. Balk.

PKN GEMEENTEN
 Willibrordkerk
Do. 30 mei: 09.30 uur:
Openluchtdienst.
Zo. 2 juni: 10.00 uur:
Ds. J. Esveldt.
 De Graankorrel
Zo. 2 juni: 10.00 uur:
Ds. A. Parmentier.
 Herv. Gem. ‘s-Graveland
Do. 30 mei: 9.30 uur:
Ds. G. J. van Meijeren.
Zo. 2 juni: 9.30 uur:
Ds. G. J. van Meijeren.

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.
Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 03 juni t/m vrijdag 07 juni
voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van
NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s
ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

 Herv. Gem. Kortenhoef
Do. 30 mei: 9.30 uur:
Ds. A. Groeneveld
Zo. 2 juni: 9.30 uur:
Ds. J. de Goei.
 Oec. Streekgemeente
Zo. juni: 11.15 uur:
Geen dienst.

Word jij onze nieuwe
Thuizbij collega?


Ben jij die vrolijke noot, de creatieveling,
de team-player, de enthousiasteling, de actieve
(Thuiz) bij, de flexibele kanjer.
Wil jij kinderen uitdagen, een leuke dag bezorgen
en stimuleren in hun ontwikkelingen?

Neem dan contact met ons op:
info@thuizbij.nl
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Geen extra woning naast woonboerderij
WEEKBLADWIJDEMEREN

een een-tweetje te vermijden.
Nu moet voor het bouwplan
Achtererf een nieuwe procedure worden gestart.

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Procedure

Foto:

WIJDEMEREN - In de commissie Ruimte en Economie werd
het gewijzigde bestemmingsplan Nieuw Loosdrechtsedijk
87 besproken. Projectontwikkelaar Johan Zijtveld van
JeeGee Vastgoed heeft de
vervallen boerderij gerenoveerd. Nu wil hij dat er woonbestemming op het perceel
komt in plaats van de agrarische. Zodat hij het fraaie historische pand kan verkopen.
Dat gaat echter niet zonder
slag of stoot.
door: Herman Stuijver
Er waren 17 bezwaren tegen
het oorspronkelijke plan. Men

vreesde onder andere dat een
woonbestemming voor de
ontwikkelaar een opstap is
om het achterliggende bouwplan Achtererf te realiseren.
Op 30 april ontving de gemeente een brief van Zijtveld
waarin hij verzocht om de
omvang van het plangebied
te verkleinen. Het stuk grond
voor woningen op het Achtererf maakt hierdoor geen
onderdeel meer uit van de
woonbestemming.
Lesley Richel van de Sar sprak
in namens 17 omwonenden.
Hij had het over een raadselachtige wending, waarvan zij
pas op 17 mei iets vernamen.
Hoewel het Achtererf voor-

lopig agrarisch blijft, twijfelde Richel van de Sar aan
de werkelijke intenties van
de ontwikkelaar, er zou nu
ruimte zijn om een extra woning naast nr. 87 te bouwen.
Hij had dat gezien in de rapportage bodemonderzoek. Hij
meende dat een extra woning
nu onderhands kon worden
meegenomen. Voorts zei de
inspreker dat niemand na de
hoorzitting in januari iets vernomen had. Noch van de gemeente noch van JeeGee Vastgoed. Johan Zijtveld mocht
reageren. Hij stelde dat een
extra vrijstaande woning niet
aan de orde is. Hij legde uit
dat het plan juist kleiner was
gemaakt om de indruk van

De commissieleden hadden
de meeste vraagtekens bij
de gang van zaken naar een
gedeeltelijk
bestemmingsplan. Stan Poels (PvdA/GrL.)
snapte dat de aanwonenden
wantrouwig waren over deze
wijziging. Volgens DLP ‘er
Gert Zagt was het vreemd
dat de bezwaarprocedure
overruled was door de brief
van Zijtveld. Dat het zo lang
heeft geduurd, mag de raad
zich ook aantrekken, meende
Eric Torsing (CDA), ten slotte
had de politiek steeds nieuwe
voorwaarden gesteld. Wethouder De Kloet was, zoals
vaker, kort en krachtig in zijn
beantwoording. Het bestemmingsplan was veranderd om
de schijn van bouwen op het
Achtererf te vermijden. En
nee, dat de woonvlek groter
is, betekent niet dat er automatisch een 2e huis zal verschijnen. En ja, er zijn geen
financiële
consequenties.
Michiel van Balen (VVD) wilde dat B&W hoognodig met
een evaluatie komt over het
betrekken van inwoners bij
bouwplannen. Want het gaat
te vaak fout. Zijtveld beloofde
dat de communicatie over de
woningen op het Achtererf
beter wordt.

Hoe kansloos is de Vlinderburg?

Foto:

WIJDEMEREN- Berger Hilbrand Korver wil aan de
Eilandseweg in Nederhorst
den Berg een Vlinderburg
neerzetten. De kans dat het
gaat lukken, lijkt niet erg
groot, bleek uit de bespreking in de commissie Ruimte en Economie.
Het gaat om de oprichting
van een landgoed, met een
landhuis, vlindertuin, wandelpad van 900 meter en een

vogeluitkijkpunt.
Korver,
ex-raadslid voor meerdere
partijen, showde de commissie een presentatie op een
groot scherm. Hij is al heel
lang bezig om zijn melkveehouderij om te zetten naar
een natuurgebied. Met een
foto van een grutto in een
bloemrijk grasland hoopt
hij op aandacht voor het uitsterven van de weidevogels
in dit gebied. Daarvoor moet
je een actief beleid voeren,

hij had geen vertrouwen in
Natuurmonumenten. Deze
organisatie had volgens
Korver ‘een twijfelachtig
weidevogelbeleid’. Verkopen
van zijn weiland aan NM zit
er dus niet in. Tussendoor
merkte hij ook op dat een
beperkt
woningbouwplan
in de Horn- en Kuijerpolder
geen probleem is, daar de
weidevogels al grotendeels
verdwenen zijn. Bovendien
blijft er nog heel veel grasland over.
De provincie Noord-Holland
wil geen toestemming geven
voor de bouw van een landhuis aan de oever van de
Vecht. Op een Kansenkaart
van de provincie is dat duidelijk aangegeven. Terwijl
een landhuis juist cruciaal is
voor Korver, dat is namelijk
de financiële drager voor de
aanleg van zijn natuurparadijs. Hij zou de villa dan kunnen verkopen en zelfs zou

een eigenaar dan het beheer
van de Vlinderburg in z’n
geheel kunnen overnemen,
antwoordde Hilbrand op een
vraag van Sieta Vermeulen
(VVD). De commissieleden
stonden grosso modo positief tegenover dit particulier
initiatief, maar beseften dat
Wijdemeren weinig kan uitrichten. Hoewel Korver wees
op landgoed Tulpenburg bij
Ouderkerk waar de provincie wel wilde meewerken.
Het slotwoord van wethouder De Kloet was helder:
de kans van slagen is niet
groot. Als Korver wil, kan
hij altijd een bestemmingsplanwijziging aanvragen op
eigen kosten.

Kort politiek
nieuws
De totale commissie was lovend over het bouwplan op
Elbert Mooylaan 1 in Kortenhoef. Jan Zwagerman sluit
dit filiaal van Vakgarage
Richtlijn en wil er 15 appartementen bouwen. “Hulde
dat er binnenstedelijk wordt
gebouwd”, zei Stan Poels
(PvdA/ GrL.). Volgens CDA ‘er
Frank van Ruitenbeek was
zelfs 40% sociale huur. En
Nanne Roosenschoon vroeg
of de 3 parkeerplaatsen aan
de overkant inclusief de 19
totaal waren. René Voigt zal
de garage in de buurt missen, maar was ook blij met de
kleinschalige woningbouw,
met een minder hoog pakhuis aan de Koninginneweg
(van 15 naar 13,5 m.)
Een half jaar later werd de
evaluatie herinrichting de
Kwakel aan de orde gesteld
door Jan-Willem Nienhuis
(CDA). Op 21 november 2018
bleek dat de bewoners vinden dat de aanpassingen
niks hebben opgeleverd. Verkeerswethouder Joost Boermans deed onder andere de
toezegging om gerichter te
controleren door BOA’s en
politie tussen 7 en 8 uur en
16-18 uur. Twee extra 2 smileys zouden wellicht helpen.
De gemeente heeft 30 km
-stickers verspreid om op de
kliko’s te plakken. Nienhuis
vroeg of er nog meer laaghangend fruit mogelijk was.
Waren die 30 km-stickers
niet onwettig op een weg
waar je 50 km. mag rijden,
vroeg hij zich af. Joost Boermans zag het als een ondersteuning voor de aanwonenden. Commissielid Poels
wilde het liefst de hele ‘auto
te gast -straat’ oranje verven
om de veiligheid nog meer te
benadrukken.
Stan Poels vond het spijtig
dat de bouw van seniorenwoningen op het Ankeveensepad (NdB) was ‘weggelopen’
uit handen van de gemeente.
Hij constateerde dat er geen
enkel contact was geweest
met grondeigenaar Waternet
die de grond verkocht aan
een particuliere stichting.
Waardoor dit bouwplan, een
belangrijk punt uit het coalitieakkoord, een gesloten
boek is. Wethouder De Kloet
erkende dat Wijdemeren een
beter contact had moeten
hebben met instanties als
Gooi en Omstreken en Waternet.
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Bedankt voor uw grote
belangstelling en attenties
bij de heropening!
Mini-aardbeigebakje € 1,15
Broodje salami/glühwein € 1,75
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg
!

Opheffings

UITVERKOOP

Jongerenreis naar Rome
In januari hebben de Wereld
Jongeren Dagen in Panama
plaatsgevonden. Helaas was
het voor de jongeren van
de KAN- parochies lastig
om hieraan deel te nemen,
omdat het buiten de vakantieperiode viel. Daarom is er
vanuit de parochies van de
regio Hilversum en Wijdemeren het initiatief genomen
om als alternatief een reis
naar Rome aan te bieden in
de herfstvakantie van 2019.
Het thema van de reis zal
zijn: Discover. Uiteraard gaat

er terecht voor ontspannende en therapeutische massages. In een gratis kennismakingsgesprek krijgt u alle
informatie.

3 t/m 29 juni

Tot wel

%
0
6
KO RTI NG
*

MOET WEG!

* Kortingen alleen geldig in KlusWijs Loosdrecht, m.u.v. verkoop op
rekening, reeds bestelde maatwerkproducten en arbeidsloon.

KlusWijs Loosdrecht
Rading 146
1231 KE Loosdrecht
Tel. 035 - 582 49 57
Ma t/m vr
Zaterdag

8.00 - 18.00 uur
8.00 - 17.00 uur

WEEK

in Rome. Voor wie is de reis
NIEUWSde
VOOR AN
bedoeld: jongeren vanaf
brugklas tot en met 25 jaar.
Wanneer: 21 tot 25 oktober
2019. In de Antonius,- Martinus en- OLV Hemelvaartkerk
van de KAN parochies, Daar
liggen flyers met alle informatie. Flyers al weg? Bel of
schrijf: Catrien Besamusca:
tel.nr. 06-20406892 of email:
michel-catrien@tilma.org;
of Maurice Lagemaat: tel.nr.
06-41305015; email: mauricelagemaat@gmail.com

Ellen’s Rebalance, Praktijk voor
Massagetherapie en OMPT

KLUSWIJS LOOSDRECHT

op = op
ALLES

het om het ontdekken van
Rome, maar zeker ook van
je eigen identiteit. En misschien helpt Maria wel in
deze Mariamaand. De jongeren gaan langs bekende bezienswaardigheden in Rome
en daarnaast hebben ze ook
bezinningsmomenten
op
bijzondere plekken met elkaar. Een bezoek aan het Sint
Pietersplein mag uiteraard
niet ontbreken en hopelijk
kunnen ze ook op bezoek
bij Paus Franciscus. Verder is
er ook ruimte voor sport en
spel en andere belevenissen

ANKEVEEN - In de praktijk
van Ellen van Kemenade, Ellen’s Rebalance krijgt u een
behandeling op maat, u kunt

Naast het feit dat een goede
massage erg prettig kan zijn,
is massage doeltreffend bij
pijnklachten, bij spanningsklachten met als oorzaak
stress, verdriet, slecht slapen
of lichamelijk en/of geestelijk moe zijn, bij spierspanning; bijvoorbeeld hoofdpijn
door vastzittende schouders
of koude voeten met als oorzaak een slechte doorbloeding van de benen.
Massage helpt bij onrust,
blokkades, om te leren loslaten en te ontspannen. Er

wordt tijdens de massage
uitsluitend gebruik gemaakt
van voorverwarmde plantaardige en etherische oliën;
zij worden opgenomen in de
huid en dringen door tot in
het bloed en op het gemoed!
De massage vindt plaats in
een rustige setting. Of u voor
een massage komt of voor
een verdergaande OMPT-sessie, u krijgt een behandeling
op maat, afhankelijk van uw
eventuele klachten en wensen. Er zijn Massage cadeaubonnen te koop, erg origineel
om te geven en om te krijgen.
Voor meer informatie kunt
u kijken op www.ellensrebalance.nl, mailen naar ellensrebalance@live.nl of bellen
naar 06 217 017 42

High Tea voor Albanië-support
NEDERHORST DEN BERGDeze keer nodigen wij u uit
voor een High Tea voor het
ZWO-Albaniëproject van de
diaconie van de Protestantse
Gemeente van Nederhorst
den Berg.

Deelname is gratis. Op zondag 9 juni vanaf 12.00 uur
in de Bergplaats, Kerkstraat
te Nederhorst den Berg. Uw
vrijwillige bijdrage wordt
zeer op prijs gesteld en is ook
nu weer bestemd voor steun
aan deze organisatie. Bent u

nieuwsgierig naar hun werkzaamheden, kijk dan op hun
website
www.albaniasupport.com. U kunt zich aanmelden voor de High Tea bij
Anja van Huisstede tel. 0294254083 of bij Fiep Bouwer tel.
06-40515208.

praat in In Derde Termijn
over Jeugdzorg.

o.a. Ziggo (41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen
op gooitv.nl

GooiTV
Vanaf 29 mei 2019 zendt
GooiTV de volgende programma’s uit: - TV Magazine
met onder andere hygiëne bij
de verkoop van voedsel, prijsuitreiking tekeningen Comeniusmuseum en kort nieuws
uit de regio - Ruud Bochardt

Het tweewekelijks gesprek
met de burgemeester van
Wijdemeren Freek Ossel en
van Hilversum Pieter Broertjes. GooiTV is te zien bij
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Expositie
Huiskamer- in- de- buurt
Noordereind
vordert
WEEKBLADWIJDEMEREN

Wie was De Mol?
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In samenwerking met

door: Herman Stuijver

‘s- GRAVELAND- In Nederhorst den Berg heb je het
Sociaal Cultureel Centrum,
in Loosdrecht het 3-Luik én
de bibliotheek, voor Kortenhoef en ‘s-Graveland wordt
het tijd dat er een sociaalculturele voorziening komt.
Gelukkig vordert het project
Huiskamer- in- de- buurt aan
het Noordereind.
De voormalige slagerij met
de ossenkop aan het Noordereind 17-19 lijkt een pand met
karakter dat op weg is om
een ontmoetingsplek te worden voor jong en oud. De bibliotheek, Energiecoöperatie
Wijdemeren, Versa welzijn,
de gemeente Wijdemeren,
plus nog enkele andere organisaties zijn geïnteresseerd
om er iets van te maken.
Het gebouw is in ieder geval
architectonisch in een volgende fase. Op maandag 20
mei presenteerden 3e jaarsstudenten MBO- Bouwkunde
in het gemeentehuis de tekeningen en het proces van de
totstandkoming. Zij werden
daarbij geholpen door architect Frans de Beer. Jelle Manten, Ezra Lentz, Martin Klinkenberg, Mitchel Stramrood
en Ricardo Grift, samen met
nog 7 studiegenoten, maten
elke centimeter in de huidige
woning. Ze leerden ook hoe
je een bouwonderzoek moet
opzetten. Welke types lift heb
je? Hoe zit met soorten trappen?

Drie delen
De heren verdeelden het pand
in drie delen, waarbij het
rechterdeel, vanaf de voorzijde, geheel wordt gestript,
bij het middendeel vanaf de
eerste verdieping. Alles om
zoveel mogelijk de uitstraling
van de monumentale voorgevel in stand te houden. Die
houten aanblik wordt aange-

vuld met glazen panelen die
ook uitwijken naar achteren,
maximaal 1,5 m. Binnen zijn
er diverse gemeenschappelijke ruimtes gepland: een
Barista-café en een servicepunt voor de bibliotheek.
Er zijn twee trappenhuizen
en een lift naar de eerste en
tweede verdieping. Boven
kun je één of twee woningen
huisvesten met voor en achter
een balkon en dus 1,5 meter
naar achteren. Op de eerste
etage staan een huiswerkinstituut en diverse vergaderen werkruimtes ingetekend.
En niet te vergeten een plek
om te koken. Met veel enthousiasme legden deze toekomstige bouwers uit waarom ze
bijvoorbeeld kiezen voor een
Spindellift die met schroefdraad minder ruimte in beslag neemt. Ook de trappen
zijn bijzonder. Als je een
hoogte van 4.20 m. moet overbruggen, zijn te hoge en steile
treden niet comfortabel. Dus
worden het twee trappen
tegen elkaar, ongelijk, met
korte tussenstapjes. Frans de
Beer keek met een glimlach
toe hoe zijn studenten alles
op een rijtje zetten. Uiteraard
gaat het hier om ideeën, het is
nog geen definitief ontwerp.
Ook Madelinde Winnubst,
die een drijvende kracht is bij
De Huiskamer, was blij met
deze volgende stap. Waarbij
ook wethouder Van Rijn en
diverse beleidsmakers op de
hoogte werden gesteld. Een
stichting moet de bouw en de
financiering op poten zetten.

Meedenken
Heb je interesse in een bestuursfunctie, wil je meedenken of op een andere
manier een bijdrage leveren?
Voor meer informatie kun je
mailen naar bewonersverenigingsgraveland@gmail.com
of bellen met Madelinde Winnubst (06-52166683).

LOOSDRECHT - Op zondag
19 mei hebben ruim 80
genodigden onder wie dé
connaisseurs van Hollands
porselein alsmede wethouders Jan-Jaap de Kloet en
Rosalie van Rijn de opening
van de tentoonstelling ‘Wie
was De Mol’ bijgewoond.
De onthulling werd gedaan
door culinair publiciste én
porseleinliefhebber, Janny
van der Heijden. Het eerste
exemplaar van het boek dat
conservator Rik van Wegen
schreef over ds. De Mol is
tijdens de opening overhandigd. Vanaf dinsdag 21 mei
tot en met zondag 27 oktober a.s. is de tentoonstelling te bezoeken.
Wie was De Mol? is het ver-

haal van dominee De Mol,
een verhaal over Loosdrecht
en een ambitieus man in
een ambitieuze tijd. Het
dorp Loosdrecht kreeg in
1753 een markante nieuwe
dominee: Johannes de Mol.
De Mol was daarnaast een
sociaal ondernemer. Hij
creëerde werkgelegenheid
voor de verarmde bevolking
door de oprichting van een
porseleinfabriek. Het porselein dat in de Loosdrechtse
fabriek van De Mol tussen
1774 en 1784 werd gemaakt,
onderscheidt zich door kwaliteit, zuiverheid, sierlijke
vormen en verfijnde decoratie. Hoe kan het dan, dat het
verhaal van het Loosdrechts
porselein voor de stichter
geen successtory was? Werd

de onderneming van binnenuit tegengewerkt? Was
er een mol in de fabriek van
De Mol? In een schrijven
voor de Staten van Holland
en West-Friesland noemt De
Mol de naam van een productiemedewerker, Kilber,
die hij ontmaskerde als een
spion voor de concurrentie in Den Haag. Toch lijkt
déze mol een beperkte rol te
hebben gespeeld in het failliet gaan van de porseleinfabriek. Was het de ambitie
van dominee de Mol om een
zo volledig en uitgebreid mogelijk eersteklas aanbod op
de markt te brengen een te
groot risico? In 1782 draagt
hij verzwakt en moegestreden zijn levenswerk over
aan de schuldeisers. Een
paar maanden later sterft hij
in een herberg aan de Amstel. Het bijzondere verhaal
van Joannes de Mol en het
Loosdrechts porselein verdient het opnieuw verteld
te worden in de tentoonstelling Wie was De Mol?, waarin naast prachtig porselein,
ook documenten en memorabilia een hoofdrol spelen.
Sypesteyn;
Nieuw
Loosdrechtsedijk 150; 1231 LC
Loosdrecht; 035- 582- 3208;
open: di-zo: 10.30- 17.30 uur;
www.sypesteyn.nl

Stepelfstedentocht voor
Matchis
Vorige week las u in ons blad
over de 25e Stepelfstedentocht van Alfred de Vreeze
en zijn actie om stamceldonoren te werven en geld op
te halen voor stichting Mat-

chis. In het artikel stond dat
bij stamceldonatie de kans
op een match 1 op 250 is. De
kans om met een willekeurig persoon ergens ter wereld te matchen is echter

vele malen kleiner. Ontzettend klein zelfs. Juist daarom is het zo belangrijk dat
veel donoren geregistreerd
staan. Meer informatie:
www.matchis.nl

Activiteiten
Agenda
wo. 29 mei 20.00 u. Benefietwedstrijd voor MSZ Sportpark Hallinckveld, Ldr.

Ellen’s Rebalance

Gediplomeerd massagetherapeut
OMPT

wo. 29 mei 20.00 u. Comm.
Bestuur en Middelen Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo. 29 mei 20.30 u. ALV muziekver. BMOL ‘t Akkoord,
Kwakel, K’hoef
do. 30 mei 06.00 u. Dauwtrappen Kortenhoef vertr:
Oude School, K’hoef

Ellen van Kemenade
T. 06 217 017 42
E. ellensrebalance@live.nl
W. www.ellensrebalance.nl
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WIJDEMEERTJES

Grasbaankoersen niet meer weg te denken

Door: Herman Stuijver

HILVERSUM- De Grasbaankoersen aan de rand van Wijdemeren hebben na 11 jaar
een vaste plaats verworven
in de sportieve evenementenkalender. Terecht kreeg
daarom voorzitter Tom van
Eijden de erespeld van de
gemeente Hilversum door
burgemeester Broertjes.
Aan de Melkmeent was het
onder zonnige omstandigheden een ontmoeting van
mens en dier waar duizenden van genoten. Niet alleen
was er volop spanning bij de
tien koersen op de grasbaan
in het weiland van Harm en
Maartje Jansen, ook rond de
baan was er van alles te beleven. De Rode Huzaren en
De Gele Rijders gaven een
demonstratie van de historische rol van de cavalerie
bij onze defensie. Kanonnen
knalden en rode rookplui-

men markeerden de show.
De racepaarden bleven uit de
weg, zodat ze niet in paniek
zouden raken van het militair geweld. Er was gedacht
aan jong en oud. De kinderen
konden pony’s en veulens
aaien, naast de onmisbare
springkussens. De horeca is
altijd goed vertegenwoordigd
op de Melkmeent, met o.a.
hamburgers, saté en liters
bier. Bijna iedereen maakt
van de gelegenheid gebruik
om een gokje te wagen, dat
kan op verschillende manieren. Ook voor niet-kenners
geeft dat extra spanning.
Gelukkig staat in de fraaie
presentatiegids precies uitgelegd wat het verschil is
tussen een ‘winnend’, ‘duo’,
‘plaats’, ‘trio’ of ‘kwartet’.

Spannende koersen
Het gaat natuurlijk om de
races, die waren over het algemeen van hoog gehalte. In
race 4 kwam Graceful Boko
met een neuslengte als eerste
over de finish, maar de jury
diskwalificeerde de merrie,
want ze had meer dan 12 galopsprongen gemaakt. Dus
ging Gigi l’Amoroso er met
de 1e prijs vandoor. Ook bij
de Prijs van de gemeente Hilversum liepen de emoties op.
Tot z’n verbazing won Danny
Brouwer met Foppe H Twie-

WEEK

tel, ondanks het feit dat zijn
ruin ‘te branderig’ was. In de
VOOR AN
duo- sulky’s voor deNIEUWS
Bobby
en Robine Foundation leverden zes paarden een felle
strijd. Saskia Luijer liet naast
pikeur Frans van der Blonk
plaatselijke helden als Hanneke Schermerhorn, Rosalie
van Rijn, Wiegert Boonstra,
Bart van Enk en Christiaan
de Beer achter zich. De bijrijders genoten van het gehobbel achter de kont van het
paard, in een moordend tempo. Waarbij het bochtenwerk
van de professionals respect
afdwong. Voor Bobby en
Robine is het een welkome
aanvulling op het fonds dat
tracht een optimaal levensniveau in stand te houden voor
de kinderen uit één gezin die
de DNA-en stofwisselingsziekte CLN2 hebben. Je kunt
bij de grasbaanraces niet
om speaker Hans Sinnige
heen. In rap tempo somt hij
de fantasierijke namen van
de paarden op, zonder hem
zou je niet weten welk paard
waar rent. Bovendien is hij
een kenner van het paardenwereldje die vrijwel alle ins
en outs van man en paard
weet op te lepelen.
foto: Saskia Luijer met Frans van
der Blonk achter Co Swagerman
14,0

Nieuwe trots TV Nederhorst
door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG Afgelopen zaterdag 25 mei
was de officiële opening van
het volledig nieuwe complex
van tennisvereniging Nederhorst. Super faciliteiten,
waaronder een prachtige
kantine, vijf gravelbanen
buiten en een hal met twee
indoorbanen, zijn na een project van tien jaar een feit.

Spotjes
NEDERHORST DEN BERG- Op
de slotdag van het Spotjes- seizoen mochten de kinderen
hun eigen muziekinstrument
maken. Het ging er heel muzikaal aan toe (foto: Ton Keizer)

Frank Reeker en Tim Postel respectievelijk voorzitter van
de stichting Tennispark Nederhorst en secretaris van de
Tennisvereniging Nederhorst
- zetten uiteen wat er die dag
gepland was en informeerden over de achtergronden
van de totstandkoming van
het nieuwe park. Eerst was
er in de ochtend een clinic
voor de jeugd met een viertal
trainers. Ook konden de kinderen zich laten schminken
en was er een draaimolen en
mochten ze pannenkoeken
bakken.

In de middag volgde een clinic voor volwassenen onder
leiding van niemand minder
dan Sjeng Schalken. Deze
voormalig Nederlandse topper die heeft het in zijn fraaie
carrière tot de mondiale top
11 geschopt en heeft zelfs
Roger Federer eens op het
gras van Den Bosch verslagen. Samen met het kwartet
trainers had Schalken op alle
vijf de banen een verschillende trainingsvorm en -spel
bedacht. Volleren, de service,
dubbeltactiek, natuurlijk de
back- en forehand, het kwam
allemaal aan bod. Na dit
groeps-event nam Schalken
het nog op tegen de betere
spelers van TV Nederhorst
in onder anderen een leuke
dubbel. Na de sportiviteiten
volgden een borrel, diner en
natuurlijk werd de dag afgesloten met een knallend feest
met DJ en live band.

Complex
Rond vieren werd het nieuwe

complex officieel geopend
met een afgezant van de gemeente. Wijdemeren heeft
sowieso een grote rol gespeeld bij de totstandkoming
van dit project, dat zo’n tien
jaar geleden op papier startte. TV Nederhorst moest verhuizen vanwege de plannen
rond de nieuwe wijk NederVecht. Daarom heeft de gemeente ook een groot deel
bekostigd. De tennisvereniging kon zelf ook een aardige
investering doen, omdat men
een mooi bedrag had kunnen
sparen, onder andere omdat
de blaashal (boekhoudkundig) al was afgeschreven.
Het nieuwe complex is een
verademing, ook al omdat de
laatste jaren natuurlijk geen
investeringen meer werden
gedaan. Vanwege de nieuwe
locatie geldt dit seizoen een
korting van 50 procent op
het lidmaatschap. Ga naar
www.tvnederhorst.nl
en
schrijf je in!
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No hurry bij Oldtimerrit
WEEKBLADWIJDEMEREN
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In samenwerking met

ANKEVEEN- ‘No Hurry’ was
een van de aanwijzingen
bij de 10e Ankeveense Oldtimerrit zaterdag jl. Geen
haast en oldtimers lijkt een
bijna perfecte combinatie. In
een stralend zonnetje laten
de oldtimers zich de bewonderende blikken van de toeschouwers wel gevallen.
Organisator Ron Wehrens
had ongeveer 40 oldtimers
op het marktplein verzameld
om vanaf stipt 12.00 uur
een toertocht van 105 km.
te maken. “Je ziet wel een
tendens dat de Duitse oldtimers en youngtimers minder
aanwezig zijn dan in het begin”, vertelt Ron die zelf een
fervent Snoek- liefhebber
is. “Dat heeft te maken met

wegenbelasting voor de jongere modellen. Het is minder
aantrekkelijk om een relatief
jongere auto op de weg te zetten.” Er blijft echter genoeg
over om van te genieten: je
ziet de alom bekende ‘snoeken’ en ‘strijkijzers’ die horen bij de beroemde Citroën
DS- serie (vanaf 1955). Maar
ook de Amerikaanse Cadillacs staan te blinken. Op een
Coupe de Ville- type in fraaie
‘pink’- tinten staat: ‘An antique car is like another man’s
wife, look and admire, but
don’t touch’. Eigenaren van
oldtimers behoeden hun
vierwielers als hun baby. Dat
geldt ook voor Gerard Galesloot die 20 jaar bezig was
om zijn Topolino in topvorm
te krijgen. “Het is de voorlo-

per van de Fiat 500, je kunt
gerust zeggen dat het de aaibaarste auto van vandaag is”,
meent Galesloot. Ook DAF’s,
Renaults, Volkswagens, MG’s
en zelfs een Opel-vrachtwagentje staan klaar voor de rit.
Die de rijders leidt via Nederhorst den Berg, Driemond,
Waverveen, de Ronde Hoep,
Wilnis, Kockengen, Loenen
naar het Wapen van Ankeveen. Waar uitbater Stefan
van Houten rond 15.30 uur
de eerste chauffeurs gastvrij
ontvangt. “Klasse, hij is al 10
jaar onze hoofdsponsor”, vertelt Ron Wehrens die samen
met z’n vrouw Anne ook een
foto-puzzel voor onderweg
heeft opgesteld. Wie 15 van
de 16 foto’s op juiste volgorde
inlevert, krijgt 50 euro.

De 7 Heerlijkheden
ambachtelijk en modern

selde wand

NEDERHORST DEN BERG Vanaf donderdag 23 mei
konden de klanten de nieuwe winkel van Bakkerij De 7
Heerlijkheden aanschouwen.
Bijna iedereen was aangenaam verrast door het frisse
interieur.
Blikvanger is de industriële
schuifpui tussen winkel en
bakkerij waardoor je kunt
zien hoe bakker Gerrit Hilhorst met z’n medewerkers
het graan verwerkt tot een
rijke variatie aan broden.
Naast de lekkernijen van de

banketafdeling
uiteraard.
Door een andere indeling
lijkt de winkel groter, doch
het vloeroppervlak is dezelfde gebleven. Anneke en
Gerrit Hilhorst voelen zich
verwant met het verleden
van het pand, waar bakker
Tinholt zijn oven stookte
met houtafval van de hoepelbuigers uit de polder. Grote
foto’s uit de geschiedenis van
Nederhorst den Berg sieren
de wand en ook de oom en
opa van Gerrit (allebei bakker) kregen een ereplek aan
de muur. In de stoere gemet-

prijkt een kelderraam dat
ongebruikt in de kelder lag.
Het geeft het geheel een
warme indruk, waar je even
kunt neerploffen voor een
kopje koffie. De kasten zijn
gemaakt van robuuste steigerdelen die perfect passen
in de ambachtelijke sfeer.
Heel slim bedachten Anneke
en Gerrit dat het handig is
om alle kasten, rekken en
vitrines op wieltjes te plaatsen, zodat je de ruimte snel
en flexibel kunt aanpassen.
Ze willen namelijk ook bakdemonstraties en workshops
organiseren. De 7 Heerlijkheden heeft bij de verbouwing
voornamelijk een beroep gedaan op plaatselijke ondernemers als Galesloot Constructie, timmerbedrijf P. Gijsen,
Klaas Installatie en elektrotechnisch bedrijf Tijs Hooijer. Getuige de vele bloemen,
wensen en positieve geluiden
op de dag van de heropening
is Nederhorst den Berg blij

Gevloek in de vaart (1)
Komt een projectleider in het
dorpshuis. Met onder zijn arm
een gebiedsakkoord en een presentatie over het bevaarbaar maken
van de ‘s- Gravelandse vaart. Op
pagina 1 prijkt de term ‘overleg’.
Zelden zal een bewonersgroep zijn
getrakteerd op een giftiger cocktail van onkunde, kortzichtigheid,
willekeur,
tegenstrijdigheden,
hypocrisie en onwenselijkheden,
afgetopt met een onwettigheid.
Product van theoretische tekentafelsessies van bestuursorganen,
overheden, ondernemers en een
trits belangenbehartigers die zich
buigen over recreatie en natuurontwikkeling. Iedereen mocht
meepraten over het gebiedsakkoord. Behalve de bewoners van
de vaartwegen. De ondernemers
zijn vóór, meldt de projectleider
opgewekt. Gemonkel in de zaal;
nogal wiedes. De groep voor wie
het weer bevaarbaar maken van
de vaartwegen een ingrijpend effect heeft op hun dagelijks leven en
inbreuk op hun woongenot wordt
nu als laatste geïnformeerd en uitgenodigd vooral toe te treden tot
een werkgroep. Nu opeens heet het
dat u het met elkaar moet doen.
Met nauwelijks ingehouden woede
volgt uit de bewonersgroep een
ongekend

spervuur aan vragen, waarop
geen antwoorden komen.
Ongeloof
Het ongeloof onder de bewoners
zwelt aan. Een aanwezige ambtenaar probeert de gemoederen te
bedaren. Want uiteindelijk moet
de gemeente beslissen. Olie op het
vuur. Want werd eerder al door
een wethouder van verkeer, ene
Theo R. te W., het woonerf dat de
vaartwegen feitelijk vormen omgetoverd tot een snelweg voor de
deur, nu staat de gemeente klaar
om de bewoners ook aan de achterzijde en aan de Emmaweg op
te zadelen met overlast. Woongenot? Niks mee te maken. En
dat allemaal alleen maar zodat
toeristen een leuk rondje kunnen
varen. Alsof er in deze regio niet
genoeg kan worden gerecreëerd,
op en langs het water of in de
natuurmonumenten. Terwijl er
ook alternatieven zijn voor dat
grotere rondje zonder pakweg
vijf honderd woningen, duizend
bewoners en de f lora en fauna in
de vaart te belasten en miljoenen
te investeren in die sullige sloepverhuur. Een gotspe.
F. van Eijk, ‘s-Graveland

Zaterdag preventiekar in
Ankeveen
ANKEVEEN- Op zaterdag 1
juni staat de preventiekar op
de ochtendmarkt in Ankeveen. Van 8:00 uur tot 12:30
uur kunt u hier terecht voor
uw vragen over (brand)veilig
wonen. De inbraakpreventieadviseur Maarten van Weel

staat klaar om u te informeren over wat u kunt doen om
een woninginbraak te voorkomen. Daarnaast is de brandweer aanwezig voor advies
over brandveiligheid. Samen
zorgen we voor een veilige
woon- en leefomgeving.

Verdubbeling ijsvogelbroedparen

De stand viel terug naar 24
paar, een verlies van 77%. De
afgelopen winter is een stuk
zachter geweest. Dat maakt
het voor ijsvogels veel makkelijker om te overleven. Deze
gunstige
omstandigheden
hebben direct een positief effect op het aantal broedpaartjes in dit nieuwe broedseizoen. De werkgroep durfde
zelfs te voorspellen dat er
40-45 paar ijsvogels tot broeden zouden komen in Gooi
en Vechtstreek. Die voorspelling lijkt dus zeker te worden
gehaald. Het broedseizoen
is nog niet voorbij. IJsvogels
broeden minimaal twee keer
in een jaar en vaak ook driemaal. Wie een ijsvogel waarneemt wordt gevraagd dat te
melden op www.vwggooi.nl

Het aantal paar ijsvogels in
Gooi en Vechtstreek is dit
jaar bijna verdubbeld ten
opzichte van 2018. De IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek telde in 2018 totaal 24
paar ijsvogels in de regio. Dit
jaar staat de voorlopige teller
al op 45 broedparen.
In 2017 telde de IJsvogelwerkgroep het recordaantal van
104 paar ijsvogels. Begin 2018
had ons land te maken met
een vrij koude winter en harde ijzige wind waardoor veel
water bevroren was. IJsvogels,
die vis eten, konden daardoor
onvoldoende vis vangen en
veel vogels vonden de dood.
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Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact
én online bankieren.
Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Manten Jachthaven en botenverhuur.*

Column van
de burgemeester
>

WEEK

NIEUWS VOOR AN

Burgemeester Freek Ossel

De uitvinder van Wijdemeren
Het is een uitzonderlijk
zonnige namiddag in april in
Nederhorst den Berg.
Ik loop via het Ankeveense
Pad naar het witte huis van
Tessel Blok. VPRO presentator, zus van Dieuwertje en
dochter van professor Dick
Blok.

meren’. Een naam van één van de
gemeenten of een combinatie van
twee was natuurlijk een onbegaanbaar pad. Hij stelde een in zijn
eenvoud mooie naamoplossing
voor. Het water, of liever gezegd,
de liefde voor het water, was wat
alle dorpen met elkaar verbond.

Wijde landschap
*De actie loopt tot en met 28 juni 2019 en geldt voor een particuliere betaalrekening van RegioBank i.c.m. de Overstapservice.
Vraag naar de actievoorwaarden.

Borgraad Financieel Advies
Oud Loosdrechtsedijk 252
1231 NH Loosdrecht
T 035 - 656 30 30
E info@borgraad.nl
I www.borgraad.nl

Onderweg ontvouwt zich een
prachtig plaatje met groen, koeien,
water en volkstuintjes. Het doet
me sterk denken aan het dorpje in West-Brabant waar ik mijn
eerste 16 levensjaren doorbracht.
Na school af en toe gewoon de
boer helpen met koeien melken.
Natuureducatie avant la Iettre.

Herkomst en betekenis

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

Het is nog maar een paar maanden geleden dat professor Dick
Blok op de eerbiedwaardige
leeftijd van 94 jaar overleed. Hij
was thuis in zijn vaste stoel rustig
weggegleden na een rijk en vol
leven met zijn ‘vier vrouwen’
(echtgenote Henny en drie dochters). Een bekende Berger die zo’n
twee decennia een meebepalende
factor was in de dorpspolitiek,
waaronder twee wethouderschappen. Zijn eigenlijke vak was
middeleeuws taalwetenschapper
met een specialiteit voor de studie
naar de herkomst en betekenis van
namen. Zo werd hij steevast

Prof. D.P. (Dick) Blok,
7 januari 1925- 6 februari 2019

geraadpleegd bij de keuze voor
verantwoorde straatnamen in
Nederhorst den Berg. Het verhaal
gaat dat de ambtenaar van burgerzaken de naam Tesselschade (zijn
dochter Tessel) weigerde als bestaande naam in te schrijven bij de
geboorteaangifte. Hij adviseerde
om contact op te nemen met de
landelijk expert Prof dr. D.P. Blok.
Dat heeft hij toen maar gedaan.

Meren
Dick Blok vond de komst van de
nieuwe gemeente als bundeling
van de vijf dorpen onvermijdelijk
voor de overleving van de dorpen.
Maar wat moest de naam worden
van deze nieuwe gemeente? Hier
kwamen wetenschappelijke kennis
en burgerbetrokkenheid samen en
werd hij de ‘uitvinder van Wijde-

Het bijzondere van de gemeente
in wording was ook het uitzonderlijk groot en gevarieerde
natuurgebied met de dorpen bijna
als onderbreking van de natuur. Dit
wijde landschap, de weidse ruimte
is evenzeer een karakteristiek van
het gebied. De grootste gemeente
in gebiedsomvang met het kleinste
aantal inwoners en het grootste
aantal dorpen in het Gooi.
Het water en de natuur waren en
zijn nog steeds de verbindende
elementen, die een mooie plek
hebben gekregen in onze gemeentenaam. Postume dank aan
deze uitvinder van Wijdemeren,
professor Dick Blok….
Freek Ossel
Burgemeester Wijdemeren

Met dank aan mevrouw Tessel Blok en de
Historische Kring Nederhorst den Berg
(Werinon voorjaar 2019, nummer 97)
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Expositie in ‘t Akkoord op 8, 9 en 10 juni
WEEKBLADWIJDEMEREN

legt landschappen en dorpsgezichten vaak met olieverf
vast. Daarnaast werkt hij
ook met pastelkrijt en acryl.
De laatste jaren volgt Martin
schilderles bij Ingrid Jansen
en ontstaan er verrassende
werken in verschillende materialen.

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Bas Greve

KORTENHOEF - Tijdens het pinksterweekend exposeert een zevental kunstschilders in muziekgebouw ‘t Akkoord (Kwakel 51)
meer dan 120 schilderijen, variërend van abstract en figuratief
werk tot landschappen, dorpsgezichten en portretten. De expositie is geopend van 11.00 tot
17.00 uur.
Door: Saskia Luijer
“Een groepsexpositie is altijd machtig mooi, met veel
verschillende werken, interessant voor een grote doelgroep” opent Martin van
den Broeck het gesprek. Samen met zijn nicht Ria Nop-

pen heeft hij het initiatief
genomen tot deze expositie
op 8, 9 en 10 juni. Met vijf
andere hobbyschilders tonen zij kunstwerken die in
velerlei technieken en materialen zijn uitgevoerd, zoals
acryl, aquarel, inkt en olieverf. “Schilderen is zo oneindig, daar raak je nooit op uitgekeken” motiveert Van den
Broeck enthousiast. En ook
niet over uitgepraat. Daarom
zijn alle kunstschilders bij
de expositie aanwezig voor
een persoonlijke toelichting
bij hun werk. Zij ontmoeten
u graag in ‘t Akkoord. De
muzikale omlijsting van de
expositie is in handen van
Nico Munk op vleugel.

Wilma van Benschop
Wilma begon zo’n 20 jaar
geleden bij de Creatieve
Groep Weesp waar zij eerst
een jaar tekenles volgde en
daarna schilderles kreeg van
kunstenaar Jan Vollema. Zij
begon met aquarelleren en
stapte later over op schilderen met acryl. Sinds 2011
schildert Wilma bij Ingrid
Jansen en is op haar advies
overgeschakeld naar schilderen met olieverf.

Martin van den Broeck
Van jongs af aan is Martin al
bezig met tekenen en schilderen. Hij laat zich graag inspireren door de natuur en

Bas tekende als kind heel
graag, maar ontdekte zijn
passie voor schilderen pas
veel later. Hij startte in
2014 met het verkennen
van schilderen en koos voor
het werken met acrylverf.
Bas schildert bij voorkeur
met dikke klodders verf die
hij zelf gemengd heeft. Het
liefst is er actie in zijn werk
te zien, veel kleur en sfeer,
met een modern impressionistische stijl.

Jaap Mulder
Schilderijen maken was een
lang gekoesterde wens van
Jaap, waarmee hij startte
toen hij zes jaar geleden met
pensioen ging. Zijn schilderijen zijn altijd kleurrijk en
vol details, zoals bomen, dieren, straten en gebouwen.
Jaap houdt ervan om te experimenten met onderwerpen,
technieken en materialen.
Hij werkt zowel op canvas
als op houten panelen.

Ria Noppen
Uit de werken van Ria blijkt

de grote affiniteit met de
natuur, liefde voor het vak
en haar voortdurend zoeken naar variatie. Daardoor
beheerst zij verschillende
schildertechnieken.
Met
deze kennis werkt zij variërend van verstilde sfeervolle
landschappen tot dynamische onderwerpen. Ria leert
ons kijken en op ontdekkingstocht te gaan.

André Tellier
Al vanaf de lagere school
is tekenen een hobby van
Andre. Hij begon met acrylverf maar maakte al snel
de switch naar olieverf. Met
veel experimenteren en
zoeken naar een eigen stijl
heeft hij zich ontwikkeld in
het schilderen van polderlandschappen en plasgezichten. Daarbij geïnspireerd
door de prachtige omgeving.
Zijn schilderijen zijn vrij realistisch geschilderd.

Elly Weststrate
Elly begon zo’n 25 jaar geleden bij de Volksuniversiteit
met een cursus tekenen en
daarna schilderen. Zij schilderde eerst aquarel en ging
later over op acryl. Inmiddels werkt zij het meeste
met olieverf op doek. Elly
vindt het leuk om van eigen
foto’s te schilderen. Dat kunnen bijvoorbeeld vakantiefoto’s zijn maar ook stadsgezichten.

Wie gunt u wat extra handjes?

Ook dit jaar stond het CDA
zoals u van ons gewend bent
weer op de jaarmarkt in ‘s

-Graveland. Ook dit jaar was
het weer lekker druk en gezellig. Dat kon natuurlijk ook

niet anders met het mooie
weer.

Naast de vele gesprekken
over politiek en nog veel
meer hadden we een leuke
actie. Het CDA hecht aan een
bloeiend verenigingsleven.
Dat is van vitaal belang voor
de dorpskernen. Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn
op facilitering van verenigingen. Zoals u weet steken we
ook graag zelf de handen uit
de mouwen. En daarom vroegen wij u, welke vereniging
u wat extra handje gunt voor
bijv. schilderen, schoonmaken of het trekken

van lijnen. Al snel werden
de eerste briefjes ingevuld
en werden veel verenigingen genomineerd voor wat
extra handjes. Na loting is
muziekvereniging Amicitia
de gelukkige. Vorige week
brachten wij hen de waardebon voor een aantal uur
klussen door de CDA- fractie. De bon werd enthousiast
in ontvangst genomen en
het bestuur gaat een mooie
klus voor ons bedenken. We
wachten rustig af……

gie, die dit jaar hun 50- jarig
jubileum viert Ook zal er een
bedrag zijn voor onze kerk,
die kan het geld goed gebruiken voor een nieuwe ketel
voor onze prachtige kerk die
vervangen moet worden.

Verder dit jaar in september
nog een vrijwilligersfeest en
natuurlijk het 50 -jarig jubileum van het koor.

Festiviteiten Antoniusparochie
KORTENHOEF- 2019 wordt
een feestelijk jaar in de Antoniusparochie. Op 16 juni
vieren we ons Parochiefeest.
Te beginnen om 9.30 uur met
de Antoniusmis en aanslui-

tend feest in t Achterom met
koffie en Antoniusbrood en
lekkers en spelletjes voor de
kinderen. We draaien weer
aan het Rad van Fortuin,
waarvoor zoals gebruikelijk
Ome Joop zal zorgen voor

mooie prijzen in de vorm van
planten uit zijn eigen kwekerij. Daarnaast houden we die
dag een veiling waarvan de
opbrengst ten goede zal komen aan de PCI en ten dele
aan de Werkgroep voor Litur-
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S.V. ‘s-Graveland naar
nacompetitie
WEEKBLADWIJDEMEREN
met
| NEDERHORST DEN BERG | InDEsamenwerking
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
ondanks
terugkijken op NIEUWSSTER
een

door: Marc Degekamp

Om niet afhankelijk te zijn
van andere teams moest het
1e minimaal gelijkspelen om
zich te plaatsen voor de nacompetitie. Een gelijkspel
zat er tegen kampioen Vreeswijk niet in. De doelpunten
werden gelijk over de twee
speelhelften verdeeld: 4-0.
Toch mag S.V. ‘s-Graveland
zich opmaken voor de strijd
om promotie. Dat kwam omdat de naaste concurrent ook
verloor. De nacompetitie begint op tweede pinksterdag.

VR1 verliest van kampioen
VR1 hield CJVV VR1 tot de
rust goed bij, maar zag dat
CJVV VR1 de terechte kampioen werd met een 7-2
overwinning. VR1 mag des-

ASV verliest ook
laatste wedstrijd

heel goed seizoen als halvefinalist in de beker en een top
3 notering in de competitie.

nodigd voor een ouder-kind
toernooi en ook dat was erg
gezellig met - uiteraard - een
barbecue.

Senioren

Open dag

Dankzij twee hattricks (Erik
Heijnen en Awet) won het 2e
met 5-6 bij AS’80 -3 en eindigde op een mooie tweede
plaats. Het 3e won zijn laatste
wedstrijd ruim met 4-0 van
AFC -10. Op zaterdag verloor
VR2 met 0-3 van Voorwaarts
VR2 en won ZA2 met 4-0 van
Eemdijk.

Jongens en meisjes tot en
met 7 jaar konden zaterdag
kennismaken met de voetbalsport en met de S.V. ‘s-Graveland. Niet geweest en toch
meer willen weten of lid worden. Informeer via ledenadministratie@svsgraveland.nl.

Seizoensafsluiting teams
Voor veel teams is de competitie afgelopen. Reden voor
een aantal teams om het
feestelijk af te sluiten. Op zaterdag organiseerde ZA2 dat
met barbecue en live muziek.
Op zondag waren alle meisjes en vrouwenteams uitge-

Programma
We gaan gewoon nog even
door: nacompetitie voor het
1e, finale SVS Cup35+, het
Arie Janmaat Toernooi en het
Leeuwinnentoernooi. Daarnaast gaat er ook nog een
aantal teams op toernooi in
verdere oorden. Ook in juni
dus nog volop voetbal bij S.V.
‘s-Graveland.

Nederhorst laat zege ontglippen
door: Ad van Benschop

Toen acht minuten voor
tijd Rijk Bruins Nederhorst
via een wereldgoal Nederhorst op een 4-2 voorsprong
bracht lag eindelijk weer een
zege voor het grijpen. Op onverklaarbare wijze ging het
toch nog mis en wist tegenstander Saestum binnen vijf
minuten 3x te scoren en zo
alsnog met een 4-5 zege aan
de haal te gaan.
In de laatste competitiewedstrijd, waar voor beide teams
niets meer op het spel stond,
werd deze met name na rust
aantrekkelijk gemaakt via de
vele treffers. Hoogstaand was
het allemaal niet wat beide
ploegen lieten zien. Bij

Nederhorst die het hele seizoen al moeilijk tot scoren
wist te komen was Rijk met
een zuivere hattrick de grote
man. Helaas resulteerde dit
niet, tot groot ongenoegen
van de trainers, in een overwinning.

Nederhorst nacompetitie
Officieel is het nog niet en
hou daarom de website in
de gaten maar Nederhorst
zal
hoogstwaarschijnlijk
op 10 juni thuis uitkomen
tegen het roemruchte RCH
uit Heemstede om te proberen derdeklasser te blijven.
Bij winst speelt men dan de
finale op neutraal terrein
tegen een nog onbekende tegenstander. Bij verlies komt
Nederhorst volgend seizoen
weer uit in de vierde klasse.

Senioren
Nederhorst -2 sloot de competitie af met een benauwde
maar verdiende 4-3 zege op
Wasmeer. Nederhorst 3 kende weinig moeite met tegenstander VVZA en won met
6-1. Nederhorst 4 blijft in de
race voor het kampioenschap
door de lastige uitwedstrijd
tegen AS’80 met 2-3 te winnen.

Jeugd
Ook voor diverse jeugdteams
was het hun laatste wedstrijd. De JO19-1 sloten dit
goed af met een 3-6 overwinning bij DCG. JO15-1 wonnen van Argon met 4-3 en de
JO11-1 maakte het wel heel
bont. Met een ongeëvenaarde
uitslag van 14-10 !! verloren
ze van SVM.

Weidevogelleefgebied?
Een deel van de politiek in
de gemeente Wijdemeren wil
in samenwerking met een
projectontwikkelaar
hier
een bouwplan realiseren.
De besluitvorming van de
provincie is echter duidelijk,
geen grootschalige bouwactiviteiten in deze polder. Zie,
en lees op het bord (Reeweg
1) wat daarvoor zou moeten
wijken, en dat dan weer een
deel van Nederhorstgroen

gaat verdwijnen.

Ben van der Linden

door: Dick Blom

De laatste competitiewedstrijd tegen nummer voorlaatst HVC uit Amersfoort
had zo maar een overwinning kunnen opleveren.
De eerste helft hadden de
Ankeveners het beste van
het spel en kregen enkele
goede kansen via Bram
Schouten, Jordi Souverijn en
de van het tweede team geleende Tom Muizelaar. Maar
de stootkracht ontbrak om
het af te maken. In de 44ste
minuut wist HVC wel eenvoudig te scoren. omdat er
achterin geen rugdekking
werd gegeven.
Na de rust werd het meer
een gelijkopgaande strijd
en zag men een alleraardigste leuke open wedstrijd
met veel mogelijkheden aan
beide kanten. De goed keepende Danny van Hal hield
bekwaam met enkele fraaie
reddingen stand. Het geluk ontbrak hierbij ook een
beetje. De scheidende coach
Yoessef Bouali spoorde zijn
mannen regelmatig aan om
er nog het uiterste uit te halen. Maar toen de 2-0 viel in
de 79ste minuut was de wed-

Club 4711
Uitslag + stand lente-toernooi Biljartclub 4711: Ma. 20
mei 2019: B. Worp - J. Vrijburg 2-0, M. Zieleman - J.
van Greuningen 2-0, W. Clements - E. Vernooij 2-0. Stand
aan kop: W. Clements 8-23,
J. van Greuningen 8-18, M.
Zieleman 8-17. Programma:

strijd gespeeld. ASV ‘65 probeerde nog van alles. maar
werd niet meer gevaarlijk.
Morris ten Broeke, Bram
Schouten en Jeffrey Vierhout
waren de uitblinkers aan Ankeveense zijde. Een moeilijk
seizoen waarbij veel spelers
volgend seizoen een stapje
terug zullen doen naar het
tweede team. Ondanks de
magere resultaten een groot
compliment voor spelers en
staf. Ze hebben tot de laatste wedstrijd geprobeerd het
uiterste eruit te halen. De
kopjes gingen weleens naar
beneden, maar de volgende
wedstrijd werden de ruggen
weer gerecht. ASV ‘65 gaat
nu aan een representatief
eerste elftal werken om in
het seizoen 2019/2020 weer
van zich te doen spreken.
Enkele spelers zullen in het
vlaggenschip blijven spelen
met aanvulling van nieuwe
spelers. De rest van het huidige eerste team zal standby
blijven om het eerste waar
nodig
te
ondersteunen,
maar zullen voornamelijk
dus in het tweede elftal gaan
spelen. Zij zijn een avontuur
en een stuk ervaring rijker.

Ma. 27 mei 19.30 uur: lentetoernooi Biljartclub 4711.
Vrij. 31 mei: bar open (ook
voor niet-leden) van 14.30
tot 20.30 uur, biljartlessen
van 16.00 tot 17.30 uur, vrij
biljarten van 17.30 tot 20.30
uur. Contact : 06.20.40.80.58

Workshop kleur en
interieur

De workshop start om 14.00

LOOSDRECHT - Op zondag
23 juni geeft interieurstylist
Vibeke Brugge een workshop over kleur en interieur. In één middag leer je
kleuren matchen en een
kleurenpalet creëren voor
een interieur. Daarbij krijg
je tips over het kiezen van
kleuren en de verhoudingen
daarvan. Je kleurenpalet zou
zomaar aanleiding kunnen zijn voor een
make-over van je eigen huis.

uur en duurt tot ca. 17.00
uur. De workshop zal gehouden worden op een unieke
(buiten)locatie
in
Loosdrecht. Aanmelden kan nog
tot 7 juni. Voor meer informatie en aanmelden: www.
vivelaviep.nl/workshops

NIEUWSSTER
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Nog 5 jaar Amicitia and Talent
WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Foto:

door: Herman Stuijver

KORTENHOEFZaterdagavond was het eerste concert in de serie Amicitia and
Talent in sporthal De Fuik
die voor driekwart gevuld
was. Over vijf jaar staat de
Grande Finale gepland met
de winnaars. In 2024 zullen
we zien of er echt zoveel talent is in de vijf dorpen. Het
publiek koos overtuigend
voor de jeugd: de 10-jarige
Lieuwe van der Meulen won
op piano. Maar ook de jury
keek naar de toekomst, want
hun voorkeur ging uit naar
de band Madjet, bestaande
uit 10 jongeren in de puberleeftijd.

Presentator Maarten Steinkamp was aangenaam verrast door wat er op het podium werd gepresteerd. In
ieder geval was de variatie
groot, waardoor de vierkoppige jury een lastige keuze
moest maken tussen bijvoorbeeld een tangopaar en twee
meisjes die probeerden de
zaal mee te krijgen met Kinderen voor Kinderen- repertoire. De leden van fanfare
Amicitia weten elke keer de
grenzen te verleggen met
hun show. Ze doen er alles
aan om hun muziek te populariseren. Een groot podium
met
achtergrondscherm,
professioneel geluid en licht,

een vlotte presentatie en een
gastvrije ontvangst voor de
bezoekers. Het hadden er
best meer kunnen zijn!
Na de daverende opening van
het orkest onder leiding van
Henri Pastoor trad Madjet als
eerste op met een grote diversiteit aan instrumenten:
piano, trompet, dwarsfluit,
drums, gitaar. En twee zangduo’s. Ze begonnen een beetje
onwennig met Cohen’s Hallelujah, maar Havana swingde
de pan uit. Dat vond ook de
jury, met muziekcoryfeeën
Yvon de Winter, Christian de
Jongh, Maestro-winnares Mariëtte Steenvoorden en dorpsorganisator André Janmaat.

Lieuwe van der Meulen wekt
niet alleen z’n ouders met
pianomuziek in de ochtend,
ook het publiek boeide hij
van begin tot eind met twee
mooie composities. Vooral
het samenspel van de 10-jarige met het orkest was van
hoog niveau. Dat de tango
de taal van de liefde en van
de wereld is, lieten Cassandra en Hans goed zien op de
kleine dansvloer. Het ‘trieste
en mooie’ liedje ‘Mijn hele leven lang’ over echtscheiding
zongen Mandy en Charlotte
met veel goede bedoelingen
in hun kleurrijke petticoats.
Na de pauze bracht Caitlin
Hendriks op de vibrafoon
een ode aan Lionel Hampton.
Ze ging nu niet zeven keer
uit de bocht zoals bij de generale, maar speelde dynamisch. De klanken die Esther
Luijer speelde op haar ‘dure’
dwarsfluit speelde, klonken
zuiver en gedifferentieerd.
Leuk dat deze Esther na 40
jaar weer terug was in haar
geboortedorp. Kapper Gerrit
Koopman bracht twee bekende popsongs ten tonele. Qua
zanger een van tien uit een
dozijn, maar hij kreeg wel de
zaal mee met ‘Disco Inferno’.
Hij zou een nog betere performer zijn zonder een standaard met tekst.

um van de gebroeders Bas en
Bernd Kers. Ook jong talent,
evenals de trompetsectie die
voor 90% uit jongelui bestaat.
Door de opzet van de talentenshow kwam het repertoire van het orkest wellicht
iets minder uit de verf. Maar
ze compenseerden dit door
twee topnummers. Eloise
was verpletterend mooi, Bohemian Rhapsody verveelt
nooit en werd zeer genuanceerd gebracht.
Lieuwe vd Meulen krijgt de prijs
van Jan Verbruggen en Amicitiavz. Pieter Luijer (links)

Echt talent
Bij Amicitia waren ze ook blij
met het koperen blaasjubile-

Vier avonden wandelplezier rond Kortenhoef

Foto:

KORTENHOEF - Van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei
deden ruim zevenhonderd
sportievelingen mee aan de
avondvierdaagse in Kortenhoef. Vier avonden wandelen voor een felbegeerde
medaille, maar vooral voor
‘t plezier.
Door: Saskia Luijer
Met medewerking van Na-

tuurmonumenten en het
Goois Natuurreservaat had
de organisatie weer mooie
routes uitgestippeld door
de bossen en landgoederen
van ‘s-Graveland. Zo ging
de tocht dinsdag door het
Spanderswoud en waren
woensdag Hilverbeek, Boekesteijn, Schapenburg en
Bantam aan de beurt. Donderdag liepen de wandelaars
door Gooilust, het Coversbos
en Schoonoord. Op de afslui-

tende vrijdagavond was het
parcours uitgezet door Ankeveen. De deelnemers die
de 10 km liepen, kwamen
via het Stichtse en Hollands
End richting de Herenweg,
waar de lopers van de 5 km
hen via de andere kant naderden. Na samenvoeging
van beide groepen kon op de
Kwakel het defilé beginnen.
Even zwaaien naar tante
Truus en haar biggetjes en
dan op naar de muziek voor
de feestelijke intocht.

Feestelijk defilé
De slagwerkgroep van BMOL
stond al klaar, de blazers
van drum- en showband
Jong ViJoS speelden zich vast
warm,
locoburgemeester
Jan-Jaap de Kloet poetste de
ambtsketting nog even op en
medewerkers van Albert Heijn Kortenhoef pakten zo’n
duizend raketjes uit om uit te
delen. Want naast de 722 ingeschreven deelnemers, lie-

pen er ook veel begeleidende
ouders mee met de tocht. Als
eersten arriveerden de individuele lopers over de smalle
polderweg. Voor de troepen
uit, want daarna volgden de
leerlingen uit Kortenhoef,
Ankeveen en de Hilversumse
Meent, plus de hondengroep
van Cani Allegri. Met felgekleurde shirtjes of hesjes en
grote spandoeken kwamen
ze voorbij. Even een moment
van twijfel; kies ik gelijk
voor het ijsje, of toch eerst
die high five met de burgemeester? Meestal won de
hand van Jan-Jaap de Koet,
die alle lopers met complimenten ontving en hen bemoedigde voor de laatste meters: “Knap gedaan hoor, nog
een klein stukje, zet ‘m op!”

Bijzondere jubilea
Daarna ging de parade van
wandelaars verder door de
straten van Kortenhoef,
voorafgegaan door de panda-

beer van sponsor Avontuurfabriek. Onderweg werden
bloemen uitgedeeld, kransen omgehangen en enthousiaste kreten geuit door het
publiek langs de kant. Na de
finish bij sporthal De Fuik
was ‘t tijd voor een bekertje
drinken, wat lekkers én de
blinkende medaille. Eén loper kreeg deze persoonlijk
opgespeld door voorzitter
Frans Cavaljé omdat hij voor
de 45e keer meeliep. Wat
een prestatie, gefeliciteerd
Ad van Doorn! Ook zette
Cavaljé vrijwilliger Ronald
Kempers in het zonnetje, die
al 35 jaar meehelpt aan dit
evenement. Meestal als verkeersregelaar, maar dit jaar
was hij als controleur op pad
met de gaatjesknipper. Verder bedankte de voorzitter
alle vrijwilligers, de EHBO,
politie, gemeente Wijdemeren en de medewerkers van
Dirk’s Sport Café. Zij zijn er
volgend jaar vast weer bij.
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Gladiolenplein

door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG Vorige week vrijdag tegen
half acht finishte de eerste
leerling. De 35ste avondvierdaagse liep ten einde
voor de ruim 250 deelnemende kinderen.
De vierdelige wandeltocht
was vanwege het zevende
lustrum in een nieuw jasje

gestoken en leidde langs
nieuwe wegen en paden en
De Vecht. Wilma Snel was
betrokken bij de organisatie
vanuit het Willie Dasplein.
Voor de gelegenheid was de
centrale dorpsplek omgedoopt tot het Gladiolenplein.
De gladiool is dé bloem die
wordt uitgedeeld bij het uitlopen van de avondvierdaagse. Wilma Snel vertelde dat
ze daarom ook overal gladiolen ter versiering hadden op-

Wijdemeren in Beeld

gehangen. Ze wees verder op
de drie bloemendames die
bij de aankomst stonden. De
finishende kinderen kregen
van hen bij aankomst meteen een koekje. Dat versterkte de vrolijkheid die je links
en rechts al bij de trotse ouders en opgetogen kinderen
zag, alleen maar verder.

Dijsclub
De IJsclub is al sinds jaar en
dag de hoofdorganisator van
de Avondvierdaagse. Dit keer

WEEK

dus voor maar liefst de 35ste
keer. Joke Callenbach is
hoofd evenementen en was
de drijvende kracht achter
deze vierdaagse. Zoals altijd

rug over het water voor het
restant van de wandeling.
NIEUWS VOOR AN
Het traject van tien kilometer liep via de pont naar Nigtevecht, aan de overzijde

begon de wandeltocht bij De
IJsclub. Bij de start was ook
een gedenkhoek gemaakt
ter ere van Aad Dijs, de
kortgeleden overleden oudvoorzitter van de IJsclub die
altijd zeer was betrokken
bij de Avondvierdaagse. We
kennen hem bijvoorbeeld
van de muziekauto die de
hele menigte ter afsluiting
naar de IJsclub leidde. Mooi
dat het overgebleven organiserende team daar op deze
manier bij stil wilde staan.

van de Vecht ook naar dezelfde boerderij. Daar weer
de bevroren lolly en naar
de overkant om de tocht te
vervolgen. Leuk om te vermelden is dat de pont naar
Nigtevecht speciaal voor de
avondvierdaagse extra open
is gegaan. Een ander vast
onderdeel de langsgang aan
de Kuijer. Veel gezwaai over
en weer en enthousiaste bewoners die kijken naar hoe
de jongelingen voorbij trekken. Tot slot meldde Joke
Callenbach nog dat onder
anderen door het betrekken
van nieuwe wijken de route
dit jaar flink was gewijzigd.
Toch een hele stap nadat 34
jaar lang de tocht min of
meer ongewijzigd was gebleven.

Route
Elk lustrum wordt op de
tweede wandeldag - de
woensdag - iets bijzonders
georganiseerd. Dit keer was
dat een oversteek naar ijsboerderij De Willigen aan de
overkant van café Die Twee.
De kinderen die vijf kilometer liepen, staken bij het café
per boot over om op de boerderij getrakteerd te worden
op een ijsje. Daarna weer te-

Oranje lantana’s, rode fuchsia’s en nog 4 plantensoorten konden worden opgehaald bij Ben Pot voor de plantenkweekwedstrijd van de Floraliavereniging (1903). Hannie vd Bovenkamp (midden) straalde, zij is al 20 jaar voorzitter.

