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Dammen LDV
ontknoping
Op dinsdag 14 mei was er
een verrassende ontknoping
van het LDV damkampioenschap 2018/2019

SpaceBuzz Mr. Kremerschool
NEDERHORST DEN BERGWat een top-ervaring voor
de kinderen van de Mr. Kremerschool. Ze mochten mee
op ruimtereis in de raket van
André Kuipers. Ook wethouder Rosalie van Rijn was in de
zevende hemel na de virtual
reality trip door het heelal.
Het gaat om een educatieprogramma waarin kinderen van
10-12 jaar les krijgen over de
aarde. Het concept is ontstaan
vanuit het fenomeen dat astronauten meemaken als zij
de wereld vanuit de ruimte
zien: the overview effect. Zij
maken op dat moment heel
bewust mee hoe fragiel de
aarde is en dat we goed voor
onze planeet moeten zorgen.
Doel is dan ook om kinderen,
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net als André Kuipers, ambassadeur van de aarde te maken. En dat is zeker gelukt!
De 29 leerlingen van groep
7/8 van juf Nina waren de
eersten van Nederland die dit
mochten meemaken.

Astronautendiploma
Voordat je mee mocht in de
SpaceBuzz werden de kinderen opgeleid voor het Astronautendiploma. Ze leerden
hoe je zwevend op z’n kop
een broodje moet eten. Je
moet ook een paar woordjes
Russisch spreken, want de
kosmonauten uit Moskou waren tenslotte de pioniers in
de ruimte. Hoe werk je met
grote handschoenen aan? ‘s
Middags voor de lancering
konden de kinderen lekker in
het zonnetje nog een paar opdrachten afronden. Ze moesten toch wachten, want je
vloog met een negental.
Ze maakten hun eigen penning voor het uniform en deden acrobatische oefeningen
om het zelfvertrouwen op te
vijzelen. Tjeerd, Senna, Sofia
en Teun vertellen hoe ze ook
een plastic fles met water me-

tershoog de lucht in schoten.
Het enthousiasme is groot.

(en ook de wethouder) uit. Dit
zou iedereen eens mee moeten maken.

Blauwe Planeet
Dan komt het spannende moment. De kinderen klimmen
in het gevaarte van 15 meter.
Met echte vliegtuigstoelen,
riemen vast en de Virtual Reality bril op je hoofd. André
Kuipers himself zit achter
het dashboard, de stoelen
schuiven naar voren. Je kijkt
mee. Dan volgt er een duizelingwekkende start door de
dampkring naar de eindeloze sterrenhemel. Adembenemend. In de verte ligt onze
aarde, de Blauwe Planeet, met
heel veel water. Je ziet wegglijdende ijskappen, gekapte
oerwouden, kokende vulkanen, allemaal zeer realistisch
van bovenaf. Zelfs de Afsluitdijk. We scheren zelfs over
het rafelige maanoppervlak.
En dan op de rand schittert
ver weg onze planeet, rillingen over je rug. Met ongelofelijke snelheid schieten we
terug naar de aarde.
Wat een trillende ervaring.
Een beetje verdwaasd, licht
duizelig, stappen kinderen

Primeur
SpaceBuzz is al tot 2021 volgeboekt met dank aan sponsors als Wereld Natuur Fonds,
National Geographic, Media
Monks en de Postcodeloterij.
Na de Mr. Kremer-kinderen
volgen er duizenden kinderen
om deze levens veranderende
ervaring mee te maken. Op
maandag 3 juni sluiten de astronauten-kinderen het project af met een persconferentie over wat ze meemaakten.
Ze zijn vanaf nu waarschijnlijk allemaal ambassadeur
van onze prachtige aarde.
Zie ook: www.spacebuzz.nl

Bij aanvang van de laatste
ronde in de play-off waren
er nog vijf met kans op het
kampioenschap. Vooral Bart
Jagt maar ook Arie Roos waren de grote kanshebbers. Zij
hadden genoeg aan de eigen
winstpartij om zich damkampioen te noemen. Voor
Cor Vonk en Ben van der
Linden hing het af van de resultaten van Bart en Arie. En
voor de kampioen van 2018,
Eric Dubelaar, hing het af
van de reeds genoemde vier.
In de partij Ben tegen Bart
stond Bart in het middenspel
wat beter, niet overtuigend,
maar meer dreigend. Ben had
een achtergebleven schijf op
46 die niet mee deed. In het
eindspel maakte Bart, een
beslissende fout, er kwam
een 3 om 3 die een dam voor
Ben opleverde, winst voor
Ben. Nu hing het af van de
partij tussen Arie en Eric. In
deze partij ging het gelijk op,
ook Arie maakte, een misrekening waardoor Eric een 2
om 2 kon doen. Die eindigde
vlak bij de damlijn waarna
Eric een dam haalde. Dus
kanshebber Arie verloor ook.
In de partij tussen Gerrit van
Schaick en Cor Vonk liet Gerit met een goede winstpartij
zien dat hij volgend jaar zeker tot de kanshebbers behoord.

Eindstand LDV
1 Ben van der Linden; 2 Eric
Dubelaar; 3 Arie Roos; 4 Gerrit van Schaick; 5 Bart Jagt; 6
Cor Vonk.
In de B- competitie 3 partijen hier won onze nestor Piet
Brandhorst (87) van Piet van
Dijk en won Leo van Dijk (80)
van Barend Vedder. De partij
tussen Peter van der Zwaag
en George de Groot was spannend, hierin had Peter de
mogelijkheid om voor, twee
schijven achter, een doorbrak te nemen. Het kwam
niet op het bord, waarna de
partij remise werd.
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 St. Martinus
Zo. 26 mei: 9.30 uur:
 OLV Hemelvaart
Zo. 26 mei: 10.00 uur:
L. Wenneker en W. Balk.
 H. Antonius
Za. 25 mei: 19.00 uur:

PKN GEMEENTEN
 Willibrordkerk
Zo. 26 mei: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.

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

 De Graankorrel
Zo. 26 mei: 10.00 uur:
Ds. J. Bodisco Massink
 Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 26 mei: 10.00 uur:
A. de Reuver.
 Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 26 mei: 9.30 uur:
Ds. A. Christ.
 Oec. Streekgemeente
Zo. 26 mei: 11.15 uur:
DienstvanWoordentafelmet
Corrie van Egmond.

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk



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

Adverteren?
weekbladwijdemeren.nl

NIEUWSSTER
3

Woensdag 22 mei 2019

Ab Krook klimt weer omhoog

Slotfeest bij de Spotjes

DEN BERG - Op
WEEKBLADWIJDEMEREN NEDERHORST
zaterdag 25 mei is er alweer
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de laatste Spotjesochtend
van dit seizoen. De activiteit
van deze ochtend staat in het
teken van muziek.
Natuurlijk gaan we allemaal
muziek ten gehore brengen,
met o.a. zelf gemaakte instrumentjes. Laat de muziek
maar horen. De kosten zijn

€3 per kind. We starten om
half 10 en de ochtend duurt
tot half 12. Kom je op tijd zodat we met z’n allen na het
knutselen een feestje kunnen bouwen? Het Spotjesteam wenst jullie en jullie
ouders alvast een superfijne
zomer toe. We starten 7 september weer met het nieuwe
seizoen. In augustus volgt
hierover meer informatie.

Jaarmarkt Loenen met Dries Roelvink
Foto: Ab Krook

Tijdens de jaarwisseling naar
2019 werd Ab Krook getroffen door een herseninfarct.
Nog geen half jaar later klimt
de Loosdrechter weer omhoog uit het dal.
door: Herman Stuijver
“Ik had niks in de gaten. Ik was
net schaatsen wezen kijken in
Heerenveen. Verder weet ik
weinig, Op Oudjaarsdag werd
ik niet wakker.” Het duurde
een paar dagen voordat bij
de ex-schaatscoach en lokaal
politicus was doorgedrongen
wat hem was overkomen.
Bij een herseninfarct wordt
plotseling een bloedvat in de
hersenen afgesloten. Een deel
van de hersenen krijgt dan te
weinig zuurstof. Hierdoor ontstaan uitvalsverschijnselen.
Gelukkig herstelde de 74- jarige redelijk snel. “Mijn bewegingsapparaat doet het weer
aardig goed. Alleen mijn ogen
functioneren nog niet 100%”,
zegt Ab die zijn vlotte babbel
zeker niet heeft verloren. “En
je hebt nog wat moeite met de
balans, toch?, vult zijn vrouw
Ineke aan. Zij is de afgelopen
maanden zijn steun en toeverlaat. Dagelijks op pad naar
het zorgcentrum Merem in
Hilversum waar manlief revalideerde. Sinds twee weken is
Krook weer op zijn thuisbasis.
Naast de bel hangt een briefje
wanneer bezoek welkom is,
want het herstel gaat vlot,
maar het zal nog lang duren
voor Ab Krook de oude is.
Rust en regelmaat zijn essentieel. “” En je weet het nooit
zeker of alles weer helemaal
terug komt. Ik werk er wel
aan.” Het weekprogramma is
goed gevuld met onderzoeken
en therapieën. Hoewel de exbondscoach ook op de hoogte
is van trainingsprogramma’s
past hij zich aan wat de fysioen ergotherapeut

hem opdragen. “Ja, voor mijn
doen, ben ik behoorlijk volgzaam”, zegt Ab met een twinkeling in z’n ogen. Een jaar
geleden was hij nog intensief
betrokken bij de formatie van
een gemeentebestuur. Het tekent ‘s mans betrokkenheid
met het dorp. Als ze op tv de
zoveelste etappe van de Giro
Italia zien passeren, mijmert
het echtpaar terug aan de 45
(!) keer dat ze samen langs de
kant van de Tour de France
stonden om de wielrenners
aan te moedigen.

Waarom niet
“Ik moet me eigenlijk niet
bezighouden met de vraag
waarom ik getroffen ben door
een infarct. Verhalen over een
sportman, gezond en actief leven, niet roken, het zal wel. Je
kunt beter de vraag omkeren:
waarom zou ik het niet krijgen,” legt Ab filosofisch uit.
De man wekt ook niet de indruk dat dat hij geestelijk een
dreun heeft gekregen. Nee, ik
heb het feit geaccepteerd en
heb het gewoon ergens geparkeerd.

Op zaterdag 25 mei is er een
Jaarmarkt in Loenen aan de
Vecht, met Dries Roelvink.
Laat u verrassen door het
brede assortiment artikelen
verdeeld over 250 kramen.
De markt is weer groter dan
vorige jaren. Denk hierbij
onder andere aan diverse kleding en modeaccessoires, sieraden, schoenen en andere

lederwaren, woondecoratie,
speelgoed, boeken, bloemen
en planten. De kleine nostalgische straatjes van Loenen
a/d Vecht zullen gevuld zijn
met mooie antiek en curiosa
kramen en bij de kerk is een
boekenmarkt. Ook voor de
lekkere trek die u vast heeft
gekregen van het rondsnuffelen bij de kramen kunt u
terecht op de jaarmarkt. Er

Een mijlpaal voor Energiecoöperatie
en verdient u in ongeveer 10
jaar uw inleg terug. De minimum jaaropbrengst van een
participatie is 260 kWh. Het
maximumaantal participaties dat u kunt kopen hangt
af van uw eigen jaarlijkse
verbruik.

Dankbaarheid
Ab en Ineke kijken met gemengde gevoelens terug op de
afgelopen maanden. Ook met
dankbaarheid: “Als je het leed
ziet van anderen, ook jonge
mensen, dan word je je bewust hoe kwetsbaar je bent.
Dan ben ik dankbaar dat ik
zo omhoog krabbel.” Ze zijn
overstelpt door de belangstelling en medeleven in allerlei
vormen, kaarten, bloemen,
briefjes, fruitmanden, enz.
Daar zijn ze heel blij mee.
Maar Ineke moet haar patiënt
wel een beetje afschermen.
Ab Krook is bezig met z’n lichaam weer op de rails te zetten. En dat gaat van dag tot
dag langzaam steeds beter.

zijn verschillende etenswaren te verkrijgen zoals friet
en snacks, vis, kip, poffertjes,
churros, wafels, en fruit. Natuurlijk kunt u ook voor een
kop koffie of thee terecht op
de markt. De jaarmarkt is
een waar dagje uit voor jong
en oud. De kinderen zullen
daarom zeker niet vergeten
worden. Ter plaatse zijn verschillende attracties waar ze
zich kunnen vermaken. Zo
kunnen ze onder andere in
de draaimolen en het mini
schommelschip. Ook dit jaar
weer is het grote podium op
de Rijksstraatweg waar vanaf
12 uur diverse optredens zullen zijn, o.a. Chanty koor,
Mark Fledderman en als
afsluiting komt Dries Roelvink. Open van 10.00-17.00
uur. Info: www.DonEvents.
nl; tel.0294-237320

WIJDEMEREN- Deze week
zijn we gestart met het leggen van 312 zonnepanelen
op sporthal de Fuik.Woont
u in Loosdrecht, Nederhorst
den Berg, Kortenhoef, Ankeveen of ‘s-Graveland dan
kunt u deelnemen aan het
zonneproject op sporthal de
Fuik.
Wilt u meehelpen dit zonneproject tot een succes te maken? Koop dan deze maand
nog uw participaties! De uitgebreide informatiebrochure
vindt u op https://energiecooperatiewijdemeren.nl en

dinsdagavond 28 mei van
19.30-22.00 uur organiseren
we een informatieavond in
het gemeentehuis van Wijdemeren. Investeren in 100%
lokaal opgewekte groene
stroom en vermindering
van het gebruik van fossiele
brandstoffen. Ideaal voor bewoners van monumenten en
anderen in Wijdemeren die
geen zonnepanelen op het
eigen dak kunnen plaatsen.
U kunt al meedoen met één
participatie van € 325. Daarmee ontvangt u 15 jaar korting op uw energiebelasting

Kunt u zonnepanelen plaatsen op uw eigen dak? Dan
is de inkoopactie voor zonnepanelen interessant voor
u. Zonnepanelen tegen een
scherpe prijs. Deze inkoopactie start op woensdagavond
12 juni om 19.30 uur. Ook in
het gemeentehuis van Wijdemeren. Nadere informatie
volgt via de website. Hebt u
vragen? Kom dan naar een
van onze inloopspreekuren
of mail naar zonneproject@
ECWijdemeren.nl
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Summer Event bij Linnerie
Annelies

Op pad met vaargids
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Angeles Wareham van Que
Chula en Rilana Venneman
van Linnerie Annelies hebben er zin in: op woensdag
29 mei organiseren ze een
Summer Event op de Rading
46A (Linnerie Annelies) om
mannen en vrouwen voor te
bereiden op een zomer met
leuke kleding, comfortabel
slaapkamer-materiaal
en
andere prettige zaken.
Tussen 19.00 en 22.00 uur
bent u welkom op een meeting met een aantrekkelijk
programma.
Ladyspeaker
Angeles van Que Chula aan
de Nootweg 43A zal met
haar modellen een modeshow presenteren die uitzicht biedt op de zomer van
2019. Bij ZoSo overheersen
de zwarte tinten, met een
accent. Bij merken als Saint
Tropez en CS gaat het juist
om felle kleuren in zalm,
rose of oranje. Daarnaast

kunt u bij Que Chula (Wat
Cool) terecht voor accessoires als sieraden, tassen en
schoenen.Bij Linnerie Annelies is de leidraad: de nacht
bepaalt uw dag. Niemand
kan het belang van een goed
bed en een gezonde matras
ontkennen, dat is uitgebreid
aangetoond. Daarom zal de
firma Dommelin u van alles
vertellen over dekbedovertrekken. Het comfort heeft
sterk te maken met iemands
persoonlijke voorkeur, service op maat. Dommelin
presenteert satijnen, percal
en flanel overtrekken. Allemaal katoen, het verschil zit
m onder andere in de manier
van weven. Op deze avond
geeft Linnerie Annelies 10%
korting op de gehele collectie. Het Loosdrechtse Wijninspiratie (Frans Halslaan
19-21) is ook van de partij.
Roland Hengeveld zal u een
vinologische tour geven via

verschillende wijnen waar u
de komende zomer van kunt
genieten. Ook uit Loosdrecht
is Charlotte Veld van Beautysalon Fiore present (Van
Mijndenlaan 11). Ze zal bij de
liefhebbers een huidanalyse
plegen. Uiteraard gevolgd
door een deskundig advies
hoe u uw edele gelaat zo
goed mogelijk in tact kunt
houden. Zeer waarschijnlijk is Sushipoint ook op het
Summer Event met Oosterse
hapjes. Dit Summer Event is
voor vrouwen én mannen.
Buiten zal Mark Zuidervaart
van Zuffenhaus (Hilversum)
een aantal fraaie Porsches
showen. Het wordt echt een
Feel Good evenement, waar
u ook nog verrast wordt met
een goodiebag.
Rading 46A; Loosdrecht

ANKEVEEN- Ben jij benieuwd
naar wat er onder water
zwemt in de Ankeveense
Plassen? Of wil je meer weten over alle water-, riet- en
moerasvogels die hier leven? Zin om de zonsondergang vanaf het water mee
te maken of wil jij de mooiste foto’s van dit waterrijke
gebied leren maken? Ga dan
mee met één van onze vaartochten over de Ankeveense
Plassen. Kijk op www.natuurmonumenten.nl/ankeveenseplassen.
Ook dit jaar biedt Natuurmonumenten weer een uitgebreid excursie-aanbod op de
Ankeveense plassen. Zo zijn
er OERRR-watersafari’s voor
kinderen en speciale vaartochten, waar amateurfotografen leren hoe ze mooie
natuurfoto’s kunnen maken.

Vogelliefhebbers
kunnen
mee met de Vroege vogelvaartocht en voor ieder ander varen we bijna wekelijks
uit onder het mom stil genieten op de plas.

Watersafari
Tijdens de OERRR watersafari ga je gewapend met een
schepnet op zoek naar waterdiertjes en met de zoekkaart kun je uitvogelen hoe
ze heten. De boot vaart over
de grote plas en door smalle
slootjes. Ontdek alle vogels en
planten die op de speurkaart
staan en ruik of proef onderweg even de watermunt. Een
leuke ontdekkingstocht voor
het hele gezin. Aanmelden;
Zin om met onze vaargids de
Ankeveense Plassen te ontdekken? Boek jouw tickets
via www.natuurmonumenten.nl/ankeveenseplassen.

Stalpaert fietstocht
‘s- GRAVELAND- De Daniël
Stalpaert Stichting organiseert ook in 2019 weer de
inmiddels alom bekende en
gewaardeerde fietstochten
door en langs de historische
‘s- Gravelandse buitenplaatsen.
Onder de bezielende leiding van de heer W. Kozijn,
oud- burgemeester van ‘sGraveland, worden de buitenplaatsen
Sperwershof,
Schaep en Burgh, Gooilust,
Trompenburg en Schoonoord
‘aangestuurd’ en bij elke buitenplaats leidt de heer Kozijn
u op uiterst kundige en vaak
ludieke wijze naar het ontstaan en de voortgang van
de buitenplaatsen en haar
bewoners. Op zaterdag 1 juni
en op vrijdag 28 juni staan
de fietstochten gepland. Het
is ook mogelijk om zelf een
groep samen te stellen (min.
17 personen).

Overleg dan even met het bestuur om een datum te prikken.

Programma
10.45: Ontvangst met koffie
op de buitenplaats Sperwershof, Noordereinde 52, (auto’s
parkeren bij het bezoekerscentrum Natuurmonumenten). 11.00: Fietstocht richting Noordereinde; 12.30:
Lunch op Sperwershof; 13.30:
Vervolg fietstocht; 15.00:
Afscheid met drankje op
Sperwershof. De kosten van
deelname zijn € 22,50 p.p.
incl. catering. Desgewenst
kunnen huurfietsen a € 9,90
per stuk geregeld worden.
De opbrengst komt volledig
ten goede aan de restauratie
van de kerk aan het Noordereinde. Voor deelname: stuur
een mail naar bestuur@danielstalpaert.nl of bel: 035
656 2302

NIEUWSSTER
5

Woensdag 22 mei 2019

Sterk voor Matchis bij 25e Stepelfstedentocht
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De Kortenhoefse delegatie

Op eerste Pinksterdag, zondag 9 juni, stapt Alfred de
Vreeze voor de 25e keer op
de step voor een rit van 230
km langs de Friese elf steden. Ter ere van dit jubileum
verzamelt de in Kortenhoef
woonachtige Fries 25 steppers om zich heen en vraagt
als ‘Team 25’ aandacht voor
stichting Matchis.
Door: Saskia Luijer
Alfred had ‘m in 1992 nog
gefietst op tweede Pinksterdag, de Elfstedentocht,
samen met zijn vriendin
Jantina. Maar dat massale

evenement was eigenlijk
niets voor hem. Hij zocht
meer uitdaging, op een andere manier. De tocht op de
kleine stepjes, die hij de dag
daarvoor had gezien, sprak
hem veel meer aan. Het jaar
daarop stond hij dan ook
met zijn 12,5 inch autoped
aan de start van de Stepelfstedentocht. Dit jaar doet hij
dat voor de 25e keer op rij,
met één onderbreking toen
de tocht niet doorging i.v.m.
de Mkz-crisis.

Team 25
Ter ere van zijn 25-jarige jubileum verzamelt De Vreeze
25 steppers om zich heen.

Veel familie uit Friesland;
(schoon)zussen en neefjes,
aangevuld met vrienden en
collega’s uit Kortenhoef, Hilversum, Hollandsche Rading
en het Brabantse Schijndel.
Voor de meesten is ‘t hun debuut, zonder Alfred zouden
zij de step niet aangeraakt
hebben. Echtgenote Jantina
deed in 2015 één keer eerder mee onder het motto
‘eens maar nooit weer’ maar
stapt dit jaar toch ook weer
op de step. Inmiddels heeft
het team 16 startbewijzen
bemachtigd via de Bolswarder Stepvereniging die het
evenement organiseert. Alfred hoopt dat nog meer spor-

tievelingen die al een startkaart hebben aansluiten bij
zijn Team 25.

omgeving. “In Friesland kun
je redelijk anoniem steppen”
meldt Jantina met een lach.

Stichting Matchis

“Maar hier ben je nog steeds
een
bezienswaardigheid.”
Het is een pittige uitdaging
om de afstand van 230 km te
kunnen steppen. De deelnemers starten in de nacht van
zaterdag op zondag om 0.00
uur en leggen dus een groot
deel van de tocht in het donker af. Maar zelfs dan staan
er al mensen langs de kant
om de steppers aan te moedigen. “De sfeer is altijd fantastisch” benadrukt Alfred
enthousiast. De route gaat
van Bolsward naar Harlingen, Franeker, Dokkum en
Leeuwarden, via Sneek, IJlst
en Sloten naar Stavoren, en
vervolgens van Hindeloopen en Workum terug naar
Bolsward. Daar komen de
doorzetters laat in de middag weer aan, om met een
indrukwekkende ontvangst
van dikke rijen mensen de
laatste stempel op hun stempelkaart te bemachtigen.
Een knappe prestatie, dus
zet ‘m op Team 25!

Klaas van der Wal, Jantina’s
broer, stepte zo’n acht jaar
geleden samen met Alfred
de tocht der tochten. Drie
jaar geleden werd hij plotseling ernstig ziek. Hij kreeg
acute leukemie en had dringend een stamceldonor nodig. Dertig procent van de
leukemiepatiënten
vindt
een geschikte donor in zijn
of haar familie, maar dat
lukte bij Klaas helaas niet.
Gelukkig vond hij een match
in het wereldwijde bestand
van stamceldonoren, een
kans van slechts één op 250!
Om die kans te vergroten
doen Alfred en Jantina de
Vreeze een oproep om je aan
te melden als stamceldonor
op www.matchis.nl. Want
hoe meer mensen er geregistreerd staan, hoe meer patiënten een match kunnen
vinden. Daarnaast wil Team
25 graag 5000 euro ophalen
voor dit goede doel. Je kunt
hun actie steunen via www.
sterkvoormatchis.nl/team/
team-25/doneren

Pittige uitdaging
Intussen wordt het trainingsschema langzaamaan
opgevoerd, in tempo en aantal kilometers. Elke zondag
traint ‘t lokale team in onze

Oproep voor sponsoring
van Matchis en om je aan te
melden als stamceldonor.

Binnen bij...Wilma Hagen
uiteindelijk over zorg voor
ouderen en omkijken naar
elkaar.

Wat is in het kort je achtergrond?

Door: Astrid Korpershoek

In deze serie neem ik u mee
naar binnen bij bekende en
minder bekende inwoners
van Wijdemeren. Ik sluit
deze serie af met een bezoek aan Wilma Hagen uit
Kortenhoef. Zij is ambassadeur van de Caran d’Ache
kleurpotloden die ik voor
mijn tekeningen ook gebruik.

Met een nat penseel vloeit
het pigment uit als waterverf. Het is een goede kwaliteit kleurpotloden met veel
pigment. Wilma gebruikt
ze zelfs op schilderdoek en
maakt er prachtige, kleurrijke schilderijen mee. Ons
gesprek neemt een andere
wending dan ik van tevoren had verwacht. Het gaat

Ik werk al jaren freelance
als ambassadeur voor Caran d’Ache kleurpotloden.
Ik geef bijna elk weekend
demonstratie op beurzen
in België en Nederland over
de mogelijkheden met deze
potloden. Daarnaast werk
ik parttime in een kantoorboekhandel in Bussum met
een grote creatieve afdeling. Ook geef ik workshops
handlettering en schilderlessen voor kinderen en voor
volwassenen met olieverf of
acryl en soms maak ik in opdracht muurschilderingen
in kinderkamers.
Bij alles wat ik doe vind ik
het verhaal er achter het
leukst. De verhalen die kinderen verzinnen bij mijn

muurschilderingen of schilderijen, de verhalen die
mensen bedenken bij wat ze
geschilderd hebben en ook
de verhalen die ze elkaar
vertellen tijdens het schilderen. Dat maakt het schilderen met elkaar zo leuk.

Waar houd je je nu vooral
mee bezig en wat zou je
nog willen doen?
Op het moment ben ik naast
mijn werk als ambassadeur
en het werk in de kantoorboekhandel vooral mantelzorger. Er is een wereld voor
me open gegaan; de wereld
van de ouderen. Er zijn veel
mogelijkheden voor dagbesteding en vervoer (via ‘automaatje’), maar je moet wél
de weg weten. Bij de Emtinkhof en Veenstaete bijvoorbeeld kan men kiezen uit
programma’s voor de ochtend, de middag of de hele
dag op creatief, sportief of

culinair gebied of leuke activiteiten op het gebied van
geheugentraining. Via de
huisarts of Inovum kan men
hierover informatie krijgen.
Wat ik me voor mezelf op
termijn voor zou kunnen
stellen is mee te werken aan
een soort huiskamer activiteit voor ouderen, bijvoorbeeld in de Blinker, waar
tegen een kleine bijdrage
samen gekleurd en getekend
kan worden. Laagdrempelig,
dus meer uit gevoel dan om
een kunstenaar te worden.
Het gebruik van kleurpotloden geeft veel rust en brengt
vaak herinneringen van
vroeger boven. Eén keer in
de zoveel tijd een middag of
ochtend bij elkaar komen en
even koffie en thee met een
kleurtje, zal ik maar zeggen.
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23 mei
WINKEL OPEN

Verrassingsconcert in het
Jagthuis

WEEK

NIEUWS VOOR AN

De bakker trakteert!
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
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Op zondag 2 juni vindt om
15.30 uur een bijzonder concert plaats in Het Jagthuis.
Eigenlijk zijn het twee concerten. Er staat namelijk een
concert-lezing op het programma en een uitvoering
van het Quatuor pour la fin
du temps van Olivier Messiaen, geschreven voor klarinet, viool, cello en piano.
De concert-lezing is een inleiding op de stijlontwikkeling
van Olivier Messiaen. Componist Diderik Wagenaar vertelt over het muziekleven in
het Frankrijk van rond 1900
tot circa 1940. De muzikale
illustraties daarbij worden
gespeeld door pianiste Francien Hommes.
U hoort muziekvoorbeelden
uit werken van Debussy, Ravel en jawel, Messiaen. Di-

derik Wagenaar studeerde
muziektheorie. Met componisten als Louis Andriessen,
maakt hij deel uit van de
zogenaamde Haagse School.
Voor zijn werken ontving hij
de Kees van Baarenprijs en de
Matthijs Vermeulenprijs. Met
pianiste Francien Hommes
verzorgt hij in heel Europa
concert-lezingen over de muziek uit de vorige eeuw.
Na de pauze hoort u Messiaens Quatuor pour la fin du
temps. Het wordt gespeeld
door klarinettiste Anna voor
de Wind, violist Joe Puglia,
cellist Steuart Pincombe en
pianiste Ellen Corver. Het
Quatuor pour la fin du Temps is één van de grootste en
meest persoonlijke kamermuziekwerken van de 20e
eeuw. Het verhaal achter dit
stuk is nog beroemder dan

de muziek zelf: het werd geschreven en voor het eerst
uitgevoerd in een Duits concentratiekamp in de koude
winter van 1940. De vier musici die voor u zullen spelen
hebben allen een grote naam
op het gebied van uitvoeringen van hedendaagse muziek.
Entree 17,50 euro (tot 25 jaar
10 euro). Reserveren via de
website www.jagthuis.nl, per
e-mail via stal@jagthuis.nl of
telefonisch 0294-252609. De
locatie van het concert is Het
Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den Berg (Horstermeer).

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

GRASBAAN DRAVERIJEN
Thema:

HET PAARD IN DE CAVALERIE

Aanvang:
15.30 uur
Lokatie:
Melkmeent 9

Vuursteuncommando Manege Korps
rijdende artillerie “De Gele rijders”

NVBW Saint Georges
De Rode Huzaren

Hilversum

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar
Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

Wijdemeren
informeren

22 mei 2019

23 mei: verkiezingen
Europees Parlement

Volg ons ook op:

Collectief zonneproject

#mooiwijdemeren
@nonnies_pages

Hebt u als monumentbewoner geen
mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen?
Misschien is het collectieve zonneproject op
sporthal de Fuik dan iets voor u.
Meer weten? Op dinsdag 28 mei van 19:30 tot
22:00 uur is er in het gemeentehuis een
informatiebijeenkomst.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

>

23 mei: verkiezingen

Op donderdag 23 mei zijn er verkiezingen
voor het Europees Parlement. 751 mensen
worden gekozen als lid. 26 daarvan komen
uit Nederland. Zij beslissen de komende 5 jaar
over de EU-regels. Met uw stem kiest u welke
Nederlander in het Europees Parlement een
plek krijgt.

>

Vrijwilliger bij de brandweer:
“Je doet het voor je medemens”
De Loosdrechter Rutger van ’t
Klooster (36) heeft een aannemersbedrijf. Naast deze fulltime baan, is
hij ook vrijwilliger bij de brandweer.
“Bij mijn ouders op de werf staan
een aantal loodsen en daar zag ik ze
vroeger altijd trainen. Zodra ik kon,
ben ik mee gaan lopen en op mijn
18e de opleiding in gegaan”, zegt hij.
Bij de beroepsbrandweer heeft Van ‘t
Klooster nooit gewild. “Natuurlijk heb ik daar
over nagedacht, zeker voordat ik het bedrijf
van mijn vader overnam. Maar uiteindelijk is
het voor mij een hobby en ik vind die vrijwilligheid mooi. Als je een goed vrijwilligershart
hebt, doe je het voor je medemens.”

Tekort

Er zijn te weinig vrijwilligers bij de brandweer. Dat merkt Van ’t Klooster ook. “Tien
jaar geleden hadden we 26 man paraat
staan, nu 14 of 15. En we hebben op de
kazerne tegenwoordig nog maar één voertuig in plaats van twee.” Hij stimuleert zijn
werknemers dan ook om bij de brandweer
te gaan. “Het is nog niet zover, maar het
lijkt me handig als mijn collega’s ook bij de
brandweer zitten”, zegt hij.

Ouderwetse pieper

Gemiddeld rukken ze zo’n 150 keer per jaar
uit. De vrijwilligers worden opgeroepen via
een ouderwetse pieper. “Gelukkig weten de
jongens hier van mijn brandweerbestaan

Pontje Nederhorst vaart vaker
De vaarverbinding tussen
Nederhorst den Berg en Nigtevecht
wordt na een geslaagde proef uitgebreid. Tussen 30 mei en
1 oktober 2019 gaat het pontje
vaker varen.
De proef is gestart na de opening van de
fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal,
vorig jaar augustus. De pont wordt veel gebruikt door wandelaars, recreatieve fietsers,
scholieren en forenzen.

Dienstregeling

De vaartijden in de zomer zijn van maandag
tot en met vrijdag van 7.00 tot 8.30 uur en
van 10.00 tot 18.00 uur. In het weekend en
op zon- en feestdagen alleen van 10.00 tot
18.00 uur. In de winter zijn de vaartijden van
maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 8.30
uur, 12.00 tot 13.30 uur en 15.30 tot 17.30
uur. In het weekend en op zon- en feestdagen van 12.00 tot 17.30 uur. Kijk voor actuele
informatie op www.voetveren.nl.

af, ze kennen zelfs het geluid van de pieper.
Afhankelijk van de melding, waar ik ben en
of ik weg kan, beslis ik in een split second
of ik ga.”
Benieuwd? Kom dan eens langs op één van
de oefenavonden op dinsdag bij de brandweerkazerne (Oud-Loosdrechtsedijk). Of
neem contact op met Gradus van der Huure:
telefoon: (06) 22 83 87 98, e-mail:
Gradus.vanderHuure@brandweergooivecht.nl.
Op zaterdag 29 juni is er een open dag bij de
brandweerkazerne van 10.00 – 16.00 uur.

Hoe stemmen?

Per post heeft u een kandidatenlijst en
een stempas gekregen. Daarop staat welk
stembureau het dichtst bij uw huis is. Op de
kandidatenlijst staat welke partijen meedoen.
Hulp nodig? Kijk dan op www.stemwijzer.nl.
Naar het stembureau neemt u altijd een identiteitsbewijs mee. Daar levert u de stempas in,
ze bekijken uw identiteitskaart en u krijgt een
stembiljet mee. In het stemhokje kleurt u het
vakje van uw voorkeur rood.

>

Waar stemmen?

U mag in elk stembureau in Wijdemeren
stemmen. Er zijn er elf. Eén in ’s-Graveland,
drie in Kortenhoef, één in Ankeveen, vier in
Loosdrecht en twee in Nederhorst den Berg.
Ze zijn open van 7.30 tot 21.00 uur en goed
toegankelijk voor mindervaliden (behalve de
kerk in ’s-Graveland). Weet u al bij welk stembureau u straks het vakje rood kleurt?

>

Zelf niet stemmen?

U mag dan iemand anders vragen om voor u
te stemmen. Dit kan door een onderhandse
volmacht te geven. Hiervoor volgt u de aanwijzingen op de achterkant van uw stempas.
De persoon die voor u gaat stemmen moet in
Wijdemeren wonen en zelf ook stemmen.

>

Waar vind ik de uitslag?

De voorlopige uitslag op partijniveau maken
we op zondagavond 26 mei na 23.00 uur
bekend via www.wijdemeren.nl. Het tellen van
de stemmen voor de afzonderlijke kandidaten
gebeurt in het openbaar op maandag 27 mei
van 8.30 tot 12.00 uur in het gemeentehuis.

Wijdemeren

22 mei 2019

informeren

Heeft u nog iets nodig voor uw vakantie?
De vakanties komen er aan: maak op
tijd een afspraak om een nieuw reisdocument aan te vragen.
De komende maanden verwachten we veel
aanvragen voor nieuwe reisdocumenten.
Voorkom teleurstellingen en maak op tijd
een afspraak voor het aanvragen van een
document. Het duurt een week voor uw
nieuwe document klaar is.

Per persoon en product
Door het strak inplannen van afspraken kan
de gemeente zo veel mogelijk aanvragen
behandelen. Maakt u daarom per persoon
en per product een afspraak. Anders loopt u
het risico dat u opnieuw een afspraak moet
maken.

Wat neemt u mee?
- Alle in het bezit zijnde huidige documenten; ook als de documenten niet meer
geldig zijn, maar nog niet ongeldig
gemaakt zijn.
- Schriftelijke toestemming van beide ouders
voor de reisdocumenten voor kinderen,
met een kopie van de id-bewijzen van de
ouders.
- Een goed gelijkende recente pasfoto
- Geld of een pinpas.

Hoe maakt u een afspraak?
Via www.wijdemeren.nl/afspraak of tijdens
openingstijdens via telefoonnummer 14 035.

Ophalen

volgende tijden: maandag van 9.00 tot 19.00
uur, dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot
14.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Het ophalen van uw reisdocument kan
zonder afspraak bij de receptiebalie op de

Openingstijden hemelvaart
In verband met Hemelvaartsdag is het
gemeentehuis gesloten op donderdag 30
mei. Ook de dag erna, vrijdag 31 mei zijn we
gesloten.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- Zuidereinde 246: vervangen beschoeiing
en steiger (06.05.19)

Kortenhoef
- voorbij Gabriëlweg 6 in het Wijde Blik:
bouwen steiger (10.05.19)
- Huijbert van Schadijcklaan 16: plaatsen
dakkapel (08.05.19)
- Huijbert van Schadijcklaan 20: plaatsen
dakkapel (15.05.19)
- Koninginneweg 67: plaatsen dakkapel
(14.05.19)

Loosdrecht
- Meidoornlaan 26: plaatsen dakopbouw (05.05.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 121c: uitbreiden woning
(08.05.19)
- Nootweg 65: plaatsen dakkapel (08.05.19)
- Rading 66: wijzigen dakkapel (05.05.19)
- Ruysdaellaan 41: plaatsen poort (15.05.19)

Nederhorst den Berg
- achter Dammerweg 73: bouwen woonboot met berging
(10.05.19)
- Middenweg 9: bouwen bedrijfsgebouw (15.05.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Loosdrecht
- Horndijk 27: plaatsen erfafscheiding (03.05.19)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 149: uitbreiden woning (15.05.19)
- Torenweg 14: plaatsen dakkapel (03.05.19)
- Uiterdijksehof 1 t/m 31 (oneven), 10 t/m 24 en 56 t/m 62
(even): dakrenovatie van 30 woningen (14.05.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

22 mei 2019

> Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)

Festiviteiten

Loosdrecht
- langs de ‘s-Gravelandsevaartweg en Muijeveldsevaart
en bij het eiland Meent: vervangen oeververdediging
(22.05.19)
Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.

Rectificatie verleende
omgevingsvergunningen
>

Nederhorst den Berg
- Randweg naast Middenweg 18: plaatsen gedenkteken
(29.03.19)

>

Verlenging beslistermijn

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 276: realiseren golfbreker en
aanpassen steiger
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)

> Verleende vergunningen
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Linnerie Annelies, evenementenvergunning “Mode
show”, Rading 46a Loosdrecht op 29 mei 2019
(08.05.19)
- Dutchen BV, evenementenvergunning “Open middag”,
Rading 2a Loosdrecht op 23 mei 2019 (15.05.19)
- Chicken Counter, standplaatsvergunning kipgrill op
zaterdag, Lindelaan Loosdrecht (14.05.19)

- Chicken Counter, standplaatsvergunning kipgrill op
donderdagmiddag, Voorstraat Nederhorst den Berg
(15.05.19)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

Verleende vergunningen
Drank- en horeca
(para-commercieel)
>

Loosdrecht
- Tennisvereniging Loosdrecht, para-commerciële DHW
vergunning, Rading 192 Loosdrecht (14.05.19)

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088)
633 3000.

- SV Loosdrecht, kennisgeving incidentele festiviteit op 29
mei 2019, benefiet voor het gehandicapte kind, Rading
194 Loosdrecht (08.05.19)
- SV Loosdrecht, kennisgeving incidentele festiviteit op
2 juni 2019, 50 jarig jubileum, Rading 194 Loosdrecht
(15.05.19)
- SV Loosdrecht, kennisgeving incidentele festiviteit op
4, 7, 11 en14 juni 2019, bedrijvenvoetbaltoernooi
(15.05.19)
- Bar Bistro ’t Bruggetje, kennisgeving incidentele festi
viteit op 12 juni 2019, jaarlijkse haringparty,
Oud-Loosdrechtsedijk 52 Loosdrecht (15.05.19)
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Nederhorst den Berg

>

- Allround Training B.V., Koninginneweg 63, Kortenhoef:
starten van een bedrijf
- Th. Schuurman en Zn. V.O.F., Middenweg 9, Nederhorst
den Berg: uitbreiden stallingsruimte en verplaatsen
werkplaats

> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken binnen zes weken na de dag waarop
het besluit bekend is gemaakt, een beroepschrift indienen
bij de administratieve rechter (Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht).
Geen beroep bij de administratieve rechter kan worden
ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als
bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht.

Ter inzage

U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen
met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening

Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen

COLOFON

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

NIEUWSSTER
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Hoogste lied in
KlusWijs Loosdrecht sluit haar
Horstermeer
WEEKBLADWIJDEMEREN deuren
worden.

met
| NEDERHORST DEN BERG | InDEsamenwerking
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
Berg, De
Graankorrel uitNIEUWSSTER
‘s-

NEDERHORST DEN BERG- Hemelvaartviering, donderdag
30 mei, in de polder: U bent
allemaal hartelijk welkom op
het land van de familie Lam,
Dwarsweg 18a-20. U kunt
dauwtrappen of een stukje
fietsen om er te komen.
Vanaf 8.45 staan koffie, thee
en broodjes klaar. De viering
begint om 9.30 uur.
Ook dit jaar vieren we Hemelvaart samen met de katholieke parochies, de Protestantse
Gemeente uit Nederhorst den

Graveland en de Oecumenische Streekgemeente uit
Kortenhoef buiten in de polder. Dit keer zingen de kinderen van ‘Toontje Hoger ‘ het
hoogste lied en ook de politiekapel draagt weer bij aan
de muzikale feestvreugde.
Mocht het slecht weer zijn
dan wijken we uit naar de
Sint Martinuskerk in het centrum van Ankeveen. Vertrekpunten voor de sportievelingen: Nederhorst den Berg:
8.15 uur voor de fietsers vanaf het Willie Dasplein en de
wandeaars 7.45 uur vanaf de
parkeerplaats achter Horstwaarde.; Ankeveen: 8.15
vertrek van de wandelaars
vanaf de Sint Martinuskerk;
Kortenhoef: 8.15 uur vanaf de Antoniuskerk aan de
Kerklaan.

Expositie Emilie Lindenbergh
KORTENHOEF- Op 25 en 26
mei, van 11.00 tot 17.00 uur,
zullen in de Oude School,
Kortenhoefsedijk 145 te Kortenhoef de schilderijen te
zien zijn van kunstschilder
Emilie Lindenbergh.
Het kleurrijke figuratieve
werk gaat over Ruimte. Dit
wordt verbeeld in bijvoor-

beeld interieurs, zeezichten
en op andere wijze. Naar Lindenberghs mening is ruimte
niet leeg, maar is er altijd iets
voelbaar. Met de losse toets
geeft ze met acrylverf in heel
dunne lagen vooral de essentie van het gebeuren weer.
Sfeervolle weergaves van het
moment zelf. www.emilielindenbergh.com

Tentoonstelling Jannes de
Vries
heldere of donkerdreigende
KORTENHOEF- Kunst aan de
Dijk presenteert dit jaar van
15 juni t/m 7 juli een prachtige verzameling werk uit
particuliere collecties van
Ploegschilder Jannes de Vries
(Meppel 1901 1986 Groningen).

Een must voor iedere liefhebber van expressionistische
schilderkunst. Na zijn reizen door Frankrijk, Italië en
Noord-Afrika, sloot Jannes
de Vries zich bij terugkomst
in Groningen, aan bij kunstkring De Ploeg. Het Groninger landschap zou zijn hele
leven zijn voornaamste onderwerp blijven. Jannes de
Vries raakte verknocht aan
de weidsheid, het licht en de
luchten. Hij zag het land zoals het was en voor een deel
nog altijd is: vette, blauwzwarte
klei,
citroengeel
koolzaad, goudgeel tarwe,

Eigen weg
“Ik ben blij dat ik mijn personeel op een nette verantwoorde manier achterlaat”, gaat
Flemming verder. “Onno zal
na het sluiten van de bouwmarkt zijn werk elders voortzetten. Ook Joke respecteert
onze keus en zal haar eigen
weg vinden. Natuurlijk zal ik
de winkel en

LOOSDRECHT- Het was 1987
dat, op vrijdag de 13e van
februari, de bouwmarkt van
Flemming IJssennagger werd
geopend. Nu nadert de dag
dat de winkel definitief haar
deuren zal sluiten.
Flemming vertelt: “De sluiting van de bouwmarkt hing
al een tijdje in de lucht, aangezien de Boni supermarkt al
geruime tijd met de nieuwbouwplannen in ontwikkeling was. Nu de nieuwbouw
aanstaande is, respecteer ik
het feit dat daarin geen ruimte is voor een bouwmarkt. Gezien mijn leeftijd is het voor
mij niet interessant om elders
in Loosdrecht de bouwmarkt
voort te zetten. Als deze situatie zich vijf jaar geleden
had voorgedaan, had ik daar

wellicht anders over gedacht,
maar dat is nu eenmaal niet
zo. Daarom heb ik besloten de
winkel uit te verkopen en de
deuren definitief te sluiten.”
Vanaf zaterdag 25 mei tot
en met zaterdag 29 juni aanstaande zal de bouwmarkt
haar volledige assortiment
uitverkopen, dit zal gepaard
gaan met extreem hoge kortingen. Flemmings winkel zal
29 juni aanstaande voor het
laatst geopend zijn.
Indien u nog saldo heeft op uw
KlusPas, dan kunt u deze het
best nu al besteden. De kaart
is namelijk alleen inwisselbaar bij KlusWijs Loosdrecht
en het is in het voordeel van
de klant dat het eventueel gespaarde saldo opgebruikt zal

In gesprek met

luchten, romaanse kerkjes
en eeuwenoude boerderijen in karakteristieke
kleuren. Met een steeds feller wordend palet en krachtige verfstreken hij gebruikte
veelvuldig het paletmes en
de achterkant van zijn kwast
gaf Jannes de Vries vorm aan
zijn emotie en innerlijke beleving van het schitterende
Groninger Hogeland.
Kortenhoefsedijk 145 Kortenhoef dinsdag t/m zondag:
11.00 17.00 uur / met terras
uitkijkend over het polderlandschap en heerlijkheden
uit ons kunstcafé / parkeren

Eindredacteur Herman Stuijver was voor GooiTV in gesprek met burgemeester
Ossel. In een prachtige stijlkamer van kasteel De Nederhorst. Vanaf woensdag 29
mei te zien.

Het ging onder andere over
de mogelijkheden om toch
woningen te bouwen in de
Horst- en Kuijerpolder in Nederhorst den Berg. Kan er in
een
weidevogelleefgebied
toch op natuurlijke wijze worden gebouwd? Wat gaat de
gemeente doen met de aan-

mijn klanten gaan missen,
maar aan de andere kant ben
ik blij met hetgeen wij al die
jaren hebben kunnen en mogen doen. Het is daarom dat
ik mijn klanten wil bedanken
voor het jarenlange vertrouwen in onze bouwmarkt.”

Drukke periode
De komende tijd wordt een
drukke periode voor Flemming en zijn KlusWijs team.
Aanstaande zaterdag start de
uitverkoop en deze zal meteen rigoureus ingezet worden. Er is hierbij gekozen voor
een opbouw in het kortingspercentage, met in de laatste
weken de hoogste kortingen
op het hele assortiment. Uiteraard is er tijd voor een praatje
of bakje koffie, dus mocht
er niet van kortingen geprofiteerd worden, komt u dan
gerust nog een keer langs om
gedag te zeggen. Flemming
en zijn team zien u graag!

bevelingen van het rapport
van bureau Metafoor waaruit
bleek dat Wijdemeren niet capabel is om zelfstandig grote
bouwprojecten op te zetten?
Er is een tekort van bijna 1,7
miljoen op NederVecht en
Porseleinhaven. Burgemeester Ossel ging in op de hoofdpunten van de Kadernota
waarin groei en vergrijzing
kernbegrippen zijn. De goodiebag voor nieuwkomers
moet door bedrijven worden
gevuld en niet alleen met folders. De burgemeester heeft
de oproep naar de ondernemers gestuurd.
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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Wandelen voor het goede doel
Steun het Parkinson Fonds
door deelname aan een heerlijke wandeltocht

Dit jaar al weer voor De zesDe maal op rij!

zaterDaG 1 juni 2019

Start en finish bij George in der Maur Beterlopenwinkel
Koningin Wilhelminaweg 497, 3737 BG Groenekan (Utrecht)

Na het succes van voorgaande jaren organiseert de
af sta nD en
George In der Maur Beterlopenwinkel samen met
3, 5, 10, 15, 20,
25 of 30 km
Wandelsportvereniging Jong & Vrolijk voor de zesde
maal de Beter Lopen voor Parkinson Wandeltocht. De
route voert langs o.a. fraaie plekjes in het Utrechtse Groenekan, het
natuurgebied Ruygenhoek en langs de fraai gerestaureerde molen Geesina.
De opbrengst van jouw inschrijving, komt ten goede
van de Stichting ParkinsonFonds. Jouw bijdrage
gebruikt het ParkinsonFonds voor onderzoek om een
geneesmiddel tegen deze ziekte te vinden. Op deze wandeldag zal ook de
directeur van de Stichting ParkinsonFonds, de heer René Kruijff, aanwezig zijn.
Mocht je eventuele vragen hebben, dan kun je hem deze persoonlijk stellen.

ins ch rij fG elD
n
€ 6,- per per soo

inschrijven in de George in der maur Beterlopenwinkel van 08.00 - 13.00 uur.
Er is voldoende parkeergelegenheid voor de auto’s op het nabij gelegen
parkeerterrein Ruygenhoek. Jouw fiets kun je kwijt in de parkeergarage naast
de winkel. Faciliteiten zoals toiletten, koffie/thee en EHBO is gratis. Na afloop
van het evenement ligt er een attentie voor je klaar.

Zaterdag 1 juni a.s. gaat
George In der Maur Beterlopen winkel in samenwerking
met wandelsportvereniging
Jong &Vrolijk weer wandelen voor het Parkinsonfonds.
Dit evenement wordt voor
de 7e keer georganiseerd en
wij hopen wederom op een
groot succes. U kunt kiezen
uit meerdere afstanden varierend van 3 t/m 30 km in de
mooie omgeving van Groenekan en Ruygenhoek.
Na de mooie wandeling
bent u natuurlijk van harte
welkom bij ons in de winkel om een kijkje te nemen
naar onze ruim opgezette
collectie van de Meindl wandelschoenen, en kunnen wij
u introduceren met de zeer
unieke Identitiy lijn van de
Meindl. Dit is een lijn schoe-

nen van de Meindl die
chroomvrij gelooid worden
en helemaal biologisch gemaakt zijn. Houdt u van
wandelen en daarnaast ook
sporten, dan zijn de nieuwste
sportschoenen van mizuno
misschien ook wel wat voor u.
Deze zeer unieke sportschoenen worden gemaakt met
verschillende wave-platen in
de loopzolen die ervoor zorgen dat u stabiel kunt lopen
in combinatie met een fantastische demping. De waveplaten hebben verschillende
lengtes dus de schoenen zijn
er voor verschillende doeleinden, voor zowel wandelen
als hardlopen. Heeft u hier
vragen over informeren wij u
graag. Heeft u last van voeten/of houdingsklachten of
andere pijnlijke klachten aan
uw voeten, die vaak na

WEEK

een wandeling zich extra uiten, dan kunt u bij ons ook
NIEUWS3D
VOOR AN
geheel vrijblijvend een
voetscan laten maken. D.m.v.
deze nieuwe technologie en
uiteraard luisterend naar uw
verhaal kunnen wij de informatie halen die nodig is om u
van een goed passend advies
te voorzien.
Wilt u een mooie wandeling
maken en het Parkinson
Fonds steunen dan verwelkomt het deskundige team
van de George in der Maur
Beterlopenwinkel en de leden van de wandelsportvereniging Jong & Vrolijk u
graag op zaterdag 1 juni aanstaande op de Koningin Wilhelminaweg 497 in Groenekan nabij Utrecht. De koffie
staat klaar.

Dvorák en Tsjaikovski op de Berg
loop lekker mee en help om op deze manier parkinson een halt toe te roepen!

Dat was een lp van het befaamde Borodinkwartet, met
de grote 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 strijkorkest.

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de
dikte juist is!!

• Warmtepompen
• Airconditioning
• Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!
• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis
• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst
• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Schoonmaak Meenthof
KORTENHOEF- Tussen 7 en 10
uur was winkelcentrum De
Meenthof vorige week donderdag in Kortenhoef rondom afgezet met rode linten.
Tijd voor de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Ondernemers en
gemeente gingen gezamenlijk aan het werk. Onkruid
wegkrabben tussen de tegels,
groen fatsoeneren, verwijderen van verfresten op de mu-

ren en vooral veel vegen. Ook
op de parkeerplaatsen. Met
vereende krachten kreeg het
winkelcentrum weer een beter aanzicht. Nu nog nieuwe
bestrating en andere renovatieplannen uitvoeren en De
Meenthof kan weer mee in
de vaart der volkeren voor de
komende decennia.

NEDERHORST DEN BERG - De
sfeervolle Willibrordkerk in
Nederhorst den Berg staat
op zaterdag 25 mei bol van
de romantiek. Het tiende
concertseizoen van Concerten op de Berg wordt namelijk afgesloten met de
warme klanken van Dvorák
en Tsjaikovski.
Zelfs voor de ervaren musicus
Fred Pot, oud-cellist van het
Koninklijk Concertgebouworkest, was het strijkerssextet van Dvorák nog een ver-

rassing. Ik heb het stuk nog
niet eerder gespeeld. Het
moet wel een prachtig stuk
zijn, gezien Dvoráks reputatie. Deze componist had een
duidelijk zwak voor de cello:
in veel van zijn werken - zowel in zijn symfonieën als
zijn kamermuziek - vinden
we prachtige en interessante
cellopartijen.
Het wereldberoemde Souvenir de Florence van de Russische componist Tsjaikovski
maakte diepe indruk toen
Pot het voor het eerst hoorde.

Het concert belooft een feestelijk weerzien te worden
voor het Amarone Ensemble
en twee dierbare muziekvrienden. Dit keer zijn ook
concertmeester Hebe Mensinga van het Balletorkest en
Godfried Hoogeveen, voormalig eerste cellist van het
Koninklijk Concertgebouworkest, te horen. Het blijft
een leuke constatering dat
deze topmusici, die met grote
orkesten op wereldpodia hebben gestaan, bijna allemaal
uit Nederhorst den Berg en
omgeving komen.
Kijk voor concertkaarten op
www.ConcertenopdeBerg.nl

Kunstroute s- Graveland
WIJDEMEREN- Wilt u binnenkort genieten van de prachtige gevarieerde landschappen in de Wijdemeren én een
veelzijdig Kunstaanbod? Dan
moet u tijdens de Pinksterdagen zeker langskomen in de
ateliers van de achttien kunstenaars van de Kunstroute
s-Graveland. Nieuw is dit
jaar de samenwerking met
Theater De Dillewijn in An-

keveen. Er worden o.a. verrassende animaties getoond,
gemaakt door studenten van
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).
De Kunstroute kent een zeer
lange traditie en in de wijde
omgeving grote bekendheid.
De kunstenaars vertellen
met veel plezier over hun
werk: het schilderen, beeld-

houwen, pottenbakken, fotograferen e.d. De route kunt
u starten daar waar u zelf
wilt. Wilt u echter een eerste
indruk opdoen van het werk
van de deelnemende kunstenaars bezoekt u dan de overzichtstentoonstelling in De
Oude School (Kortenhoefsedijk 145 Kortenhoef). www.
kunstroutesgraveland.nl
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Dauwtrappen
Vroeg dauwtrappen in
buitenplaatsen
WEEKBLADWIJDEMEREN Kortenhoef
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

‘s - GRAVELAND- Sta op Hemelvaartsdag lekker vroeg
op voor een wandeling van
ongeveer twee uur. Van 6 tot
9 uur. Aan het einde staat
er een heerlijk ontbijt voor
je klaar bij café-restaurant
Brambergen. Er is een speciale tocht voor volwassenen
en een tocht voor gezinnen
met kinderen vanaf 6 jaar.
Lekker vroeg opstaan, wandelen over de buitenplaatsen
en daarna uitgebreid ontbijten: dat is Hemelvaartsdag bij
Natuurmonumenten. Speur
naar reeën op de graslanden.
Hoor de kikkers kwaken.
Geniet van het voorjaar op
de fraaie buitenplaatsen. De
wandeling eindigt bij caférestaurant Brambergen met
een heerlijk ontbijt.

Handig om te weten
Er is een excursie voor gezinnen met kinderen vanaf
6 jaar en een excursie voor
volwassenen.. Reserveer snel,
want vol = vol. Er is een maximum aantal deelnemers.
Graag een kwartier van tevoren aanwezig zijn. Honden
mogen niet mee. Koop van
tevoren je tickets online.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek,
Noordereinde
54b, 1243 JJ, ‘s-Graveland;
035 - 656 30 80. Donderdag 30
mei van 6:00 uur tot 9:00 uur;
leden
Natuurmonumenten
€ 22,00, niet leden € 27,00;
kind t/m 12 jaar lid/OERRR €
16,00, kind, niet lid € 18,00.
w w w.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek.

KORTENHOEF Op Hemelvaartsdag 30 mei kunt u
vanaf 5 uur tot 7 uur s ochtends meedoen aan het traditionele dauwtrappen. Start
en finish zijn bij De Oude
School op de Kortenhoefsedijk 145 in Kortenhoef. Een
unieke wandel- en vaartocht
door het polderlandschap.
De kosten zijn slechts 3 euro
en voor kinderen 1,50.

Deze vroege Dauwtraptocht
begint in het donker en
wordt al jaren georganiseerd
door de stichting BLOK met
een vaste groep vrijwilligers
die u over varen en andere
werkzaamheden verrichten.
Dauwtrappen stamt van een
folkloristisch gebruik om op
Hemelvaartsdag blootsvoets
in het nog bedauwde gras te
lopen. De voorvaderen van
Krijn en Wout Spaan namen

aan dat dauw op deze bepaalde dag magische en genezende krachten bezat. Maakt
u zich geen zorgen, op 30
mei a.s., mag u uw schoenen,
laarzen of klompen gewoon
aanhouden. Het wordt zelfs
aangeraden om waterdicht
schoeisel aan te trekken door
het natte zod. U wandelt op
terreinen die normaal niet
toegankelijk zijn, met dank
aan Natuurmonumenten en
diverse particulieren. En het
unieke van het Kortenhoefse
dauwtrappen is dat u ook op
een praam mag meevaren,
tenzij u een koud polderbad
verkiest.Dauwtrappen heeft
nog steeds iets magisch. Als u
in de vroege Hemelvaartochtend uw schreden voorzichtig in het natte Kortenhoefse
gras zult zetten, zult u ongetwijfeld de bijzondere kracht
van de natuur aan den lijve
ervaren.

K’hoefse wint nieuwe auto!
KORTENHOEF- Een grote
verrassing voor Ingrid uit
Kortenhoef. Zij heeft in de
apriltrekking van de VriendenLoterij een gloednieuwe
auto gewonnen.
Ingrid werd op haar werk in
de winkel van Blokker verrast
door VriendenLoterij-

ambassadeur Dennis van der
Geest. Ze reageert blij verrast:
Wauw! We hebben nog nooit
een nieuwe auto gehad en
onze eigen auto is nodig aan
vervanging toe. Dit komt dus
heel goed uit!
Bij de VriendenLoterij winnen niet alleen deelnemers,
maar ook maatschappelijke
initiatieven die mensen met
onvoldoende middelen en
mogelijkheden een steuntje
in de rug geven. De helft van
de maandelijkse inleg van
alle deelnemers gaat naar 48
goede doelen die actief zijn
op het gebied van gezondheid en welzijn en meer dan
3.300 clubs, verenigingen en
stichtingen in Nederland. De
uitreiking is zondag 23 juni
om 19.20 uur te zien bij RTL
4 / Vrienden Loterij De Winnaars’.

MDLS Nederhorst / K’hoef /
Ankeveen
keveen € 2.548.13 opgehaald.
Nederhorst den Berg - De
collecte van de Maag Lever
Darm Stichting heeft dit jaar
in Nederhorst den Berg een
bedrag opgeleverd van Euro
2154,48 wat natuurlijk een
prachtig bedrag is.
In de collecteweek van 6 tot
11 mei is in Kortenhoef en An-

Nederland kent 2 miljoen
buikpatiënten. De impact
van spijsverteringsziekten op
de Nederlandse samenleving
is enorm. Ik wil langs deze
weg alle collectanten en gulle
gevers hier hartelijk voor bedanken. Heeft U de collectant
gemist en wilt U alsnog iets
doneren geen probleem dit
kan alsnog via www.mlds.nl.

Antiprikkel voor sociale woningbouw

Op de site Rading 0 staan
interessante artikelen over
de politiek in de vijf dorpen.
Voor de broodnodige verdieping (www.rading-0.nl).
Onderstaand een kritische
beschouwing van Cor Koster
over het afkopen van sociale
woningbouw.
door: Cor Koster
Het recente Metafoor-rapport
over grondexploitaties in
Wijdemeren staat vol boeiende informatie. Zo heeft het
ook een en ander te zeggen
over sociale woningbouw,
o.a. over de mogelijkheid
voor
projectontwikkelaars
om hun verplichtingen af te
kopen. In de Woonvisie Wijdemeren 2016-2020 staat dat
bij nieuwe woningbouwplannen uitgegaan moet worden
van minimaal 1/3 betaalbare
woningen. Dat lijkt niet zo
goed te lukken.* Die eis blijkt
ook eenvoudig te omzeilen;

je kunt die verplichting in
sommige gevallen kennelijk
afkopen. Je moet dan een
storting doen in een of ander
potje.

Opvallende zaken
Het zal misschien niet zo
vaak gebeuren, maar Metafoor noemt twee opvallende
zaken ten aanzien van de
regeling over de afkoop van
het aantal sociale woningen. “De storting is pas vereist voor woningen vanaf
€275.000, hetgeen een betrekkelijk hoog bedrag is om
een woning als sociale koop
aan te merken.” “De storting
ad 4% is een relatief laag percentage. Met dit percentage
ontstaat er financieel een
antiprikkel op het realiseren
van woningen in de sociale
sector.”n Er moet ergens een
beleidsnotitie zijn over de
mogelijkheid tot afkoop van
sociale woningbouw, maar
die is niet te vinden op de gemeentelijke website, en het

Metafoor-rapport doet helaas
niet aan bronvermelding.
Ook weten we niet hoe vaak
er gebruik gemaakt wordt
van afkoop. Wel is duidelijk dat het grensbedrag van
275.000 veel hoger is dan
wat gehanteerd wordt in de
eigen Woonvisie van Wijdemeren en in die van de Regio.
Daarin wordt een woning tot
€180.000 als nog ‘betaalbaar’
aangemerkt. En het percentage van 4% ligt in veel andere gemeenten zeker 2 à 3
keer zo hoog.

Afwijken 30% sociaal
Waar het op neerkomt is dat
de gemeente het te makkelijk
maakt om af te wijken van
de 1/3 regel. Vandaar ook de
terechte aanbeveling in het
Metafoor-rapport: maak de
mogelijkheid om sociale woningbouw af te kopen tot een
grote uitzondering. En als
je het al toestaat, maak het
dan een heel stuk duurder en
dus onaantrekkelijker voor
projectontwikkelaars. Want
op Engelse toestanden zitten
we hier niet te wachten. *In
het Woningbouwprogramma
2016-2025 zoals gepresenteerd op blz. 15 van onze eigen Woonvisie Wijdemeren
2016-2020 staat een tabel
waaruit blijkt dat slechts 266
van de 1416 nieuwe huur- en
koopwoningen ‘betaalbaar’
zullen zijn. Dat is 18,8%.
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Bergse Akker open
bedekt met kunstgras met
daarop een rij met tafels en
stoelen onder een flink stuk
zeil voor de nodige schaduw.
Daarna volgt het strand en
het natuurschoon, want vergis je niet: het is een prachtig stukje Nederhorst.

Nog schoner
In aanloop naar dit seizoen
werd duidelijk dat er onder
andere door nogal wat eenden overnacht werd op de
houten kade. Daar deden
deze vogels ook hun behoeftes, wat behoorlijk wat viezigheid opleverde. Het bleek
een flinke klus om dit elke
weer schoon te spuiten.

Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG Vorige zaterdag is De Bergse
Akker open gegaan voor
een nieuw seizoen vol zonnebaden en strandplezier.
Het weer zat enorm mee,
want daar waar wat buitjes
waren voorspeld, werd het
eigenlijk een heerlijke dag
met aardig wat zon.
!

Het strandje ligt achter de
oude brandweerkazerne op
de Dammerweg 13. Het terrein is toegankelijk voor kinderen tot 14 jaar onder begeleiding van ouders of andere
volwassenen.
Het terrein is afgesloten,
wordt goed schoon gehou-

den, er komen geen honden,
meren geen boten aan en er
wordt niet gerookt. Er zijn
schommels en andere speeltoestellen, een winkeltje met
onder andere ijsjes en chips.
Verder is er een douche en
een toilet. De strook aan de
Spiegelplas bestaat grofweg
uit twee delen. Het begin is

Onder de bezielende leiding
van Mark Baar werd een
sprinklersysteem aangelegd
dat via een tijdklok het nachtelijke toeven van de gevederde bezoekers verhindert.
Aangezien het pas sinds
kort is geïnstalleerd moet de
mate van succes nog worden
afgewacht. Niettemin men
was verheugd over deze milieuvriendelijke aanwinst.

WEEK

is er niet veel veranderd ten
opzichte van vorige zomer.
VOOR AN
Eén verschil is voor NIEUWS
nieuwe
aanmelders dat ze hun aanvraag digitaal doen. Verder
is het nog steeds zo dat de
Bergse Akker geopend is op
zonnige dagen van boven
de twintig graden. De enige
verplichting die je aangaat
is dat je op twee dagdelen
wordt ingeroosterd om mee
te helpen.
Maar wees gerust dat is helemaal niets als je ziet wat
je daar voor terugkrijgt.
Los van het gegeven dat het
helpen ook nog eens enorm
gezellig is. Want als er iets
heerst op deze heerlijke locatie is het een uitmuntende
sfeer. Bij deze iedereen een
fantastische zomer en heel
veel pret gewenst op deze
waardevolle plek in ons dorp.
Meer info: www.debergseakker.nl

Info
Qua aanpak, reilen en zeilen

Opheffings UITVERKOOP
KLUSWIJS LOOSDRECHT

Tot wel

25 mei t/m 29 juni

%
0
5
KORTING op = op

ALLES

*

KlusWijs Loosdrecht
Rading 146, 1231 KE Loosdrecht
Tel. 035 - 582 49 57

MOET WEG!

Ma t/m vr
Zaterdag

8.00 - 18.00 uur
8.00 - 17.00 uur

*Kortingen alleen geldig in KlusWijs Loosdrecht, m.u.v. verkoop op rekening, reeds bestelde maatwerkproducten en arbeidsloon.
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FAMILIEBERICHTEN
Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.
Vandaar dat ik iedereen wil bedanken
middels deze advertentie.

WIJDEMEERTJES

WEEK
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Ik ben dankbaar voor de enorme steun die ik
heb gekregen na het overlijden van mijn man

Gerard de Haer
De warme belangstelling, de lieve reacties,
kaarten en bloemen hebben mij goed gedaan.
Speciale dank aan Amaris en aan Dr. Bouwman
voor de steun en begeleiding.

Tiny de Haer-Mesman

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

Que Chula
Wij zijn op zoek naar een gezellige
collega met passie voor fashion en
lifestyle, voor onze winkel in
Loosdrecht en Kortenhoef.
Voor meerdere dagen per week.
Graag iemand die flexibel is en natuurlijk
ook soms de zaterdagen.
Bij interesse graag een mail met foto
naar angeles@que-chula.com









BRADERIE/CURIOSA/2EHANDS INFO:
WWW.DONEVENTS.NL 0294237320
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Ongedwongen woonsfeer bij
Onlinewinkelen.com

ANKEVEEN - Bij onlinewinkelen.com aan de Stichtse
Kade 47B in Ankeveen vind
je de nieuwste woontrends.
Lieneke en Klaas Klein zijn
ondernemers met een visie.
In hun sfeervolle showroom
kijk je je ogen uit: een grote
variatie aan meubilair, vazen,
beelden, kussens, verlichting
en andere woonaccessoires.
Alles smaakvol geordend.
Het gaat Klaas en Lieneke om
de beleving, met een keuze
uit onderscheidende artikelen en scherp geprijsd. Toen
Klaas zijn vader Bert Klein,
de bekende Kortenhoefse
bouwer, vroeg of ze zijn bedrijfshal konden gebruiken,
was het antwoord: Ja, mits je
met een goed concept komt.
Die uitdaging pakte het echtpaar gretig op. Ze hadden al
ervaring met buitenmeubels,
maar ze richten zich nu op
het interieur. “Onze inrichting kun je betitelen als een
mix van landelijk en industrieel”, opent Lieneke. Er staan
diverse banken. Die kun je
in overleg samenstellen en
bestellen op maat. Daarbij let
je op de opstelling, kleur en
de stoffering. Bijna alles kan!
Voorts zie je diverse showhoeken met woonartikelen
die op artistieke wijze bij elkaar zijn gezet. Gerestylede
kasten uit India, beelden uit
Indonesië en schilden uit
Nieuw Guinea. Klaas toont
een massieve glazen vaas:
“Kijk, dit lijkt heel wat. Maar
het kost slechts 12,95.” Elke
week kiest de familie Klein
een dagje om erop uit te trekken, op zoek naar aantrekkelijke spullen. “Tja, zo langzamerhand hebben we wel een
beetje Fingerspitzengefühl
wat de klant wil”, vervolgt
Klaas. Reiskoffers in exoti-

sche tinten, bijzettafels op
een boomstronk en metershoge zijdebloemen, het is allemaal net iets anders. “Ook
hebben we best veel unieke
items die je nergens anders
treft”, vertelt Lieneke.

genoeg voor de toekomst om
samenwerking met anderen
aan te gaan. Bij Onlinewinkelen.com kun je tevens terecht voor woonadviezen. En
Lieneke en Klaas richten ook
bedrijfsruimten in.

In het midden staat een groot
kookeiland waar je, als het
uitkomt, kunt aanschuiven
voor een kop soep of iets te
drinken. Op zaterdag bakt
Lieneke regelmatig een lekkere taart. Dat sluit aan bij
de visie van Klaas en Lieneke. “We willen de bezoekers gastvrij ontvangen. Relaxed, een beetje leuk leven”,
meent Klaas. Die vervolgens
een rondleiding geeft in de
ernaast gelegen moestuin
en kas, met alle groentes en
fruit in bakken. Daar heeftie ook plannen mee, af en
toe ontvangen ze groepen
voor een etentje met hun
verse tuinproducten. Ideeën

Open

Actie

Boos
Ik ben heel boos! Ik kan er
weer niet van slapen en nu
schrijf ik deze idioterie van
mij af. Na 14 jaar samen is
mijn grote liefde 14 dagen
geleden plots door een gescheurde aorta uit mijn leven
weggerukt. Toen de machines op de intensive care uitgezet werden, omdat verdere
reanimatie geen zin had, was
ik zo helder om zijn organen
te doneren. Na 10 minuten
kwam de arts met een rood
hoofd mij vertellen dat, volgens de donatiewet in Nederland (hou je vast), zij de
organen van praktiserende
homoseksuele mannen niet
mochten gebruiken. De arts
begreep ‘t zelf ook niet. Nou
heeft mijn mannetje geen
hiv, dat is met een test in
korte tijd vast te stellen in

deze tijd bij twijfel. Ik kan nu
van alles roepen: de mannen
met de kinderzitjes achterin
VOOR AN
de auto die zich laten NIEUWS
n..... op
parkeerplaatsen of in sauna’s
en nog veel meer, maar ik
hou mij in. Organen te kort?
Een gezonde jonge vent van
51, mooie huid, prachtige
ogen, gezonde nieren, etc.
Sorry blind meisje, sorry
verbrand kind, sorry nierdialyse patiënt, sorry beenmergkanker meneer voor u ook
geen stamcellen. Wat kan
Nederland toch in bepaalde
opzichten hypocriet dom en
achterlijk zijn, inwoners discrimineren en tekort doen.
En nu ik het van mij afgeschreven heb, hoop ik dat
het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn wakker
wordt.

WEEK

Jan Schaufeli, Kortenhoef

Bergse gigs op Scilly’s

Iedere donderdag t/m zaterdag geopend van 10.00 - 17.00
uur op Stichtse Kade 47B,
1244 NV te Ankeveen. Een
afspraak maken is ook mogelijk. Klaas en Lieneke ontvangen je met open armen.
Zie:
com

www.onlinewinkelen.

Alle buitenpotten nu met 20% korting, zolang de voorraad strekt.
Actie loopt t/m 15 juni 2019.

Leuke en betaalbare woonartikelen.

Openingstijden: donderdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur.
Stichtse Kade 47B Ankeveen (vlakbij ’t Swaentje)

door: Jaap Franse

Van vrijdag 3 mei t/m zondag 6 mei werden er op de
Scilly Islands in Cornwall (Engeland) de jaarlijkse wereldkampioenschappen Pilot Gig
roeien gehouden.
De Scilly’s, een eilandengroep ten zuiden van Cornwall, is een geliefde vakantiebestemming met z’n warme
golfstroom, witte stranden
en azuurblauwe zee. Vanuit
de hele wereld vaardigden
roeiverenigingen hun beste
teams. Het merendeel van de
teams is afkomstig van lokale
clubs in Cornwall waar deze
roeisport vanuit broodwinning nu is uitgegroeid tot een
topsport. De A- teams trainen
daar twee keer per dag en het
bereiken van een finale en
het podium is een grote eer.
Vanuit watersportvereniging
De Spiegel namen Zwarte
Draecken voor alweer de vijfde keer deel en tevens, voor
de eerste keer, het juniordamesteam Waterproef. Voor
de jonge meiden, aangevuld
met 2 zeer ervaren roeisters,
was het de vuurdoop. De om-

standigheden waren spectaculair; harde wind en hoge
golven. Er werd geknokt om
elke meter met in de eerste
kwalificatierace een startlijn
van 1,5 kilometer met 160
boten. Drones vlogen boven
de wedstrijd om spectaculaire beelden vast te leggen.
Bij de finish langs de pier in
de haven schreeuwden honderden toeschouwers hun
kelen schor voor hun team.
De jonge meiden kwamen
tot een mooi resultaat met
een 7e plek in hun poule. De
Zwarte Draecken bereikten
de finale van de veteranenrace met uiteindelijk een 9e
plek. Daarnaast werd het
team het podium opgehesen
om de prijs op te halen in de
categorie Sportmanship, een
sportiviteitsprijs die jaarlijks
wordt uitgereikt aan een van
de 160 deelnemende teams.
Na de huldigingen volgden
uitnodigingen om aan andere internationale wedstrijden deel te namen waaronder volgend jaar in Bermuda.
Het feest ging nog door tot in
de laatste uurtjes. Met dank
aan alle sponsoren die deze
trip weer mogelijk heeft gemaakt.
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Glimlachend de zomer in!

DSO- acteurs spelen vrij als
vlinders

WEEKBLADWIJDEMEREN
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In samenwerking met

KORTENHOEF- In theater
De Blinker speelt toneelvereniging DSO maar liefst vijf
keer Vlinders zijn vrij van de
Amerikaan Leonard Gershe.
Regisseur Vincent Koch heeft
bij zijn regiedebuut alles uit
de kast gehaald om dit gedateerde verhaal uit 1972
goed op de planken te brengen. De vier acteurs speelden
stuk voor stuk op niveau, zodat het zeker geen verloren
avond werd.

Foto: Nico Brons

HILVERSUM - Een gezond gebit en een stralende lach, dat
wil toch iedereen? Het team
van Tandheelkundig Centrum
Kerkelanden helpt u graag.
In ons mondzorgcentrum
vindt u bijna alle tandheelkundige specialismen onder
één dak. Onze specialisten
zetten hun vakkundigheid
en de modernste technieken
in om u de tandheelkundige
zorg te bieden die u verdient.
Modernste technieken
THC Kerkelanden begon zo’n
30 jaar geleden als solopraktijk en is inmiddels uitgegroeid tot een praktijk met
20 medewerkers. We zijn gevestigd in Gezondheidscentrum Kerkelanden. Naast een
aantal tandartsen en mondhygiënisten heeft THC Kerkelanden preventieassistenten en een implantoloog in
huis. Daarnaast beschikt het
centrum over een eigen tandtechnisch laboratorium waar

eroen
Suikerbrood
tulband
met appeltjes

nu voor

€ 3,95

met moderne digitale technieken onder andere protheses worden gemaakt. U hoeft
niet verder te zoeken, wij
bieden zorg op tandheelkundig en esthetisch gebied aan
in één en hetzelfde centrum.
Voor jong en oud, en normaal
gesproken kunt u binnen een
paar dagen terecht.
Onze openingstijden: weekdagen van 8.00 tot 17.00 uur
en maandagavond tot 20.00
uur.

Wat vindt u bij ons?
Goede en complete tandheelkundige zorg met een

persoonlijke
benadering.
Moderne
tandheelkunde:
we investeren in de meest
geavanceerde
apparatuur.
Vriendelijke
medewerkers
die u op uw gemak stellen en
een prettige behandelomgeving. Duidelijkheid over uw
behandeling via een zorgplan. Efficiënt werken: alles
onder één dak.

Koch heeft ervoor gekozen
om met de hele setting terug
te gaan in de tijd. We zien een
jaren ‘70 decor met een visnet, kitscherig behang, een

het telefoongesprek met z’n
moeder leer je dat hij haar wil
ontvluchten. Kai Spall speelt
de zoekende man zeer overtuigend. Niet alleen kan hij
z’n wisselende emoties goed
over het voetlicht brengen,
ook zijn visuele handicap is
bijna perfect uitgebeeld. Het
duurt even voordat buurvrouw Jill Tanner door heeft
dat Don blind is en dat is een
vreemde draai in het plot.
Het neemt niet weg dat Laura
Roosendaal het prototype is
van de artistiekerige jonge
vrouw die het wil maken als
actrice off Broadway. Haar
avances richting Don bouwt
ze subtiel op en Don gaat soe-

Contact
Benieuwd? Bel: 035 62 46 328
Mail: info@thc-kerkelanden.
nl Kijk: www.thc-kerkelanden.nl
Bezoek: Kerkelandenlaan 3F

oude bandrecorder en oranje
lappen. Vanaf het eerste moment neem je waar dat hoofdpersoon Don Baker blind is.
Een jongeman die een schamel appartementje heeft betrokken in New York. Door

Lekker
erop uit
Lekkereropuit
Mini gevulde
koeken

3+1
GRATIS

Witte of bruine
bollen
per 6 stuks naar keuze

2e zak

GRATIS

Geldig van donderdag 23 mei t/m zaterdag 8 juni.

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

www.bakkerjeroen.nl

pel mee in het verleidingsspel.
Eindigend in een bedscène in
de hoogslaper. Ondertussen
geeft de conversatie tussen
het tweetal veel informatie
over het verleden van beiden.
Hoofdlijn is dat Don nooit
meer terug wil naar Scarsdale waar hij woonde met zijn
dominante moeder. Die valt
onverwacht zonder kloppen
binnen bij het stel. De trialoog tussen de drie spelers
wordt nergens een confrontatie, zonder pieken en dalen, kalm, met lichte ironie,
voor wie daar oog voor heeft.
Waarbij Fransje Sytzes als
moeder Florence Baker een
mooie sjieke dame neerzet.
Na de pauze komt ook Arjan
Boxelaar op, die toneelregisseur Ralph Austin vertolkt als
een arrogante klojo aan wie
‘fladderaar’ Jill zich in 6 uur
heeft overgegeven. De song
‘Butterflies are free’ betekent
voor moeder een ommekeer
in de relaties die nu wat meer
diepgang krijgen. Met een
emotionele climax aan het
slot. DSO heeft zich weer van
zijn beste kant laten zien.
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B&W bezoekt Dunnebier Print & Marketing

Bakkerij De 7 Heerlijkheden
heropent na verbouwing WEEK
NEDERHORST DEN BERG Donderdag 23 mei gaan de
deuren van de vernieuwde
bakkerswinkel in Nederhorst
den Berg open. De winkel
is de afgelopen weken helemaal leeggehaald, opgeknapt en van een nieuwe
inrichting voorzien.

NEDERHORST DEN BERG- Het
voltallige college van burgemeester en wethouders
bracht een bedrijfsbezoek
aan Dunnebier Print Marketing in Nederhorst den Berg.
Vooral bekend als uitgever
van het Weekblad Wijdemeren en de Nieuwsster uit
Loosdrecht.
Dunnebier is een familiebedrijf. Opgericht in 1972
en uitgegroeid tot een middelgrote onderneming op
bedrijventerrein Nieuw Walden. Ed Dunnebier is de founding father die in 2008 is
opgevolgd door een driemanschap: dochter Marije, zoon
Thijs en schoonzoon Franc
Hogguer vormen de directie.
Daarnaast zijn Ineke en Mariël Dunnebier er werkzaam.
Van de 17 medewerkers behoort 35% tot de Dunnebierfamilie.
Niet alleen worden er wekelijks 12.000 exemplaren van
de veel gelezen huis-aan-huisbladen gedrukt en bezorgd,
Dunnebier heeft meer in
huis. Uit een vlotte bedrijfsfilm kwam naar voren dat

Dunnebier Print Markering
meer is dan drukwerk. Natuurlijk verzorgt het bedrijf
met liefde drukwerk en allerhande bedrukte materialen.
Maar ze zijn op hun best in
uitdagende en complexe opdrachten. Bij marketing fulfilment gaat het kort gezegd
om de volledige logistieke afhandeling van marketingactiviteiten. Want hoe goed je
actie ook in elkaar steekt, de
opvolging bepaalt het succes.
Direct Mail leek door online
ontwikkelingen uit de gratie
te raken. Onterecht want de
praktijk wijst uit dat het zeer
effectief kan zijn en extra
impact heeft.

Print relevant
De wereld digitaliseert en online is het toverwoord. Toch
blijkt print in veel toepassingen nog verrassend krachtig.
Hiermee bedoelt Dunnebier
dit als verzamelnaam voor alles dat bedrukt kan worden.
Juist het tastbare van deze
producten prikkelt meerdere
zintuigen en trekt meer aandacht. En dat is precies wat je
als ondernemer of marketeer
wilt bereiken.

Belangrijk is natuurlijk dat
print, in welke vorm ook,
communiceert,
overtuigt,
waar nodig tot actie aanzet
en er natuurlijk op en top
verzorgd uitziet. Op dat vlak
heeft de onderneming meer
dan 45 jaar ervaring en creativiteit in huis. Zowel met de
keuze van de beste infodragers tot en met het creatieve
ontwerp, de productie en de
logistieke afhandeling.

1,5 uur
Na een korte presentatie
kreeg het gemeentebestuur
een rondleiding door de bedrijfshallen. Uiteraard was
er uitleg over de geavanceerde apparatuur, maar ook
de oude drukmachines van
Heidelberg kregen de aandacht. De geur van inkt en
papier kwam bij menigeen
vertrouwd over. Zo leerden
burgemeester en wethouders
dat het drukken van 12.000
Weekbladen Wijdemeren ongeveer 6 tot 8 uur vergt op de
kolossale drukpers. Kortom,
volgens BW en directie een
zinvol en leuk bedrijfsbezoek.

Activiteiten Agenda
do. 23 mei 19.00 u. Defilé
Avond4daagse
Beukenhof,
L’drecht

vr. 24 mei 20.00 u. Defilé
Avond4daagse,
KwakelKerklaan, Khoef

za. 25 mei 10.00 u. Opening
Tennispark Nederhorst Randweg, NdB.

do 23 mei 20.00 u. Toneel,
DSO Vlinders zijn vrij, De
Blinker, Parklaan, Khoef

25/ 26 mei 11.00 u. Expositie
Emilie Lindenbergh, Oude
School, Kortenhoef

za. 25 mei 12.00 u. Kerken
open in Nederhorst, Willibrord en OLV Hemelvaart

vr. 24 mei 20.00 u. Toneel
DSO Vlinders zijn vrij, De
Blinker, Parklaan, Khoef

za. 25 mei 9 / 10 u. Ankeveen-

za. 25 mei 13.00 u. Open
middag Historische Kring,
Kerklaan 89, Khoef

se Oldtimers show, Marktplein, Ankeveen

Tijdens de verbouwing ging
de verkoop gewoon door
vanuit een comfortabele caravan, beschikbaar gesteld
door Bbrood Amsterdam. Het
was een prima work-out voor
de winkeldames, die vaak
heen en weer moesten lopen
naar de bakkerij. Gelukkig
waren de klanten bereid om
soms wat langer dan gewoonlijk te wachten op een heerlijke taart of vers gesneden
brood. Regelmatig werd het
advies gegeven om het maar
zo te houden, die ‘Bassie en
Adriaancaravan’.
“Gezellig
op straat: de drive-in bakker.”

Inrichting
De oude inrichting was inmiddels meer dan 20 jaar oud
en zeker aan vervanging toe.
Een goed moment ook om
nieuwe inzichten en ideeën
toe te passen. Basis van het
plan is om het ambachtelijke
brood en banket centraal
te stellen. Dat moet tot zijn
recht komen en de show stelen. Gekozen is daarom voor
een eenvoudige maar warme
inrichting waar het gezellig
is om je aankopen te doen
of een kop koffie te drinken
met een lekker gebakje erbij.
Er is voor gezorgd dat de vitrines en veel ander meubilair op wieltjes staat, zodat
de opstelling eenvoudig aan
de seizoenen of acties aangepast kan worden. Ook is er
ruimte gecreëerd om

NIEUWS VOOR AN
bakdemonstraties te kunnen
geven. Want bakken is een
vak en dat mag gezien worden! Blikvanger is daarom
de industriële pui tussen
winkel en bakkerij. Door al
dat glas krijgt iedereen een
mooi kijkje in de bakkerij en
het werk dat daar dagelijks
wordt verzet.

Historie
Het pand aan de Overmeerseweg is al zeer oud. Ooit het
domein van bakker Tinholt,
die zijn oven stookte met
houtafval van de hoepelbuigers uit de polder. Rin en
Hannie van der Molen namen
de zaak over en bouwden
deze letterlijk en figuurlijk
verder uit. Gerrit en Anneke
Hilhorst kwamen daarna en
veranderden de naam in Bakkerij De 7 Heerlijkheden. Zij
voelen zich onderdeel van
de historie en laten diverse
elementen uit het verleden
terugkomen in het nieuwe
interieur. 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. En ook
leuk om te weten: het gevonden oude kelderraampje is op
een andere plek weer teruggeplaatst.

Opening
Zoals gemeld is de winkel
vanaf donderdag 23 mei (om
7.30 uur) open en is iedereen
van harte welkom om het
resultaat te komen bekijken.
Zoals verwacht mag worden
is er voor elke klant een smakelijke attentie.
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Sterk optreden No Sweat bij Bultpop
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Door: Niels van der Horst

ANKEVEEN Zondag 19 mei
was in De Dillewijn de zesde
editie van Bultpop. Dit initiatief om bands met een zeker
niveau op te laten treden op
het gewaardeerde Ankeveense podium was ondanks
concurrentie van meerdere
andere evenementen in Wijdemeren (o.a. een wielerronde en een sloepentocht) en
het lekkere weer, een succes.
Zo’n honderd fans, nieuwsgierigen,
geïnteresseerden
en rock- en popliefhebbers
hadden hun weg gevonden
naar het theater. Vanaf maat
1 was de muziek strak, ener-

giek en lekker. René de Rooij
doet projecten in De Dillewijn. Bultpop is zo’n project.
Het ontstaan lag in de combinatie van dat hij een serie
popconcerten wilde organiseren en er in de buurt heel
wat popmuzikanten wonen.
René stapte af op Edwin en
Japie Hilhorst. De één is zanger en de ander drummer en
René wilde kijken of zij zo’n
concert zagen zitten. René
opperde meteen als evenementsnaam Hilhorsts Choice
maar de gebroeders sloegen
dat af. Het moest Bultpop
gaan heten. Dat was de bijnaam van Henk Bezemer en
refereerde naar zijn fraaie
buik. In de jaren 90 kwam

Bezemer met initiatieven om
de Ankeveense popmuziek
te stimuleren. Zo stelde hij
een tourbus en een oefenruimte ter beschikking voor
de bands van toen. Een grote
Bultpop-poster met Henk
erop hing boven het podium.
Henk stierf jong en met de
naamgeving wordt de vriend
van vele Ankeveners geëerd.

No Sweat
Afgelopen zondag stond dus
No Sweat op het podium. De
band was opgericht in de tijd
van Henk Bult Bezemer, dik
twintig jaar geleden. Destijds
was het een Ankeveense band
en dat is het nu nog. Drie van
de oprichters van toen kwa-

men zondag zelfs meedoen
tijdens een gastoptreden. De
band bestond uit een zangeres, bassist, gitarist, toetsenist, een trompettist en een
saxofonist. Meteen vanaf het
eerste nummer was het raak.
Ze knalden erin en trokken deze lijn ogenschijnlijk
moeiteloos door. Alleen al
in die zin was de naam No
Sweat perfect gekozen. Na
de opening volgde een stevige funkversie van ‘Aint
got no, Ive got life’ van Nina
Simone. De energie spatte er
meteen in hoge mate van af.
Al snel werd er meer en meer
gedanst en ging het van No
Sweat naar yes sweat en more
sweat. ‘Hush ‘van Joe South
later opgepikt door Deep Purple en Kula Shaker sprong er
ook uit. ABBA, Fleetwood
Mac, Herman Brood. Als het
maar een beetje heup-peper
had, serveerde No Sweat
het op het podium. Gewoon
goeie musici die elkaar door
en door kennen waarvan
je als publiek de vruchten
plukt. Het was genieten in
de Dillewijn. Het Wapen van
Ankeveen leverde een prima
deal door een combinatie
met een maaltijd. Het Wapen
en De Dillewijn waren weer
eens de verbindende factor
in Ankeveen.

Spannende Ronde van Kortenhoef

Foto: Eric Daams - In-Gooi.nl

KORTENHOEF- Tot aan de
laatste seconden was de 2e
editie van de Ronde van Kortenhoef zondag jl. spannend.
Met een neuslengte voorsprong won Jeroen Breewel
de wedstrijd bij de eliterenners na 25 rondes van 3,2 km.
Maar ook de vele andere races vanaf 10 uur ‘s ochtends
boden spanning en spektakel
onder prima weersomstandigheden.
Een vijfmanskopgroep liep
al snel uit op het peloton
van bijna 100 renners in de
categorieën elite, beloften

en amateurs. De voorsprong
liep zelfs op tot 1,5 minuut.
In de laatste ronde glipte Daniël Langereis uit de bocht.
Op de brede finishstraat van
de Kerklaan ging het overblijvende kwartet de sprint aan.
Op een meter voor de meet
sprintte de 27-jarige Breewel
in een smal gaatje langs Robert Berk die 2e werd, nipt
gevolgd door Bram Dissel. De
lokale favoriet Marco Ehlert
trapte lekker mee in de grote
groep, doch zag geen kans
om zich los te maken. Op zijn
meter stond een gemiddelde
snelheid van 43,5 km. over 80

km. De renners waren vol lof
over het parcours en de publieke belangstelling. Niet iedereen was blij met de smalle
Kwakel. Zo reed Bussumer Jan
van Herwijnen bij de Masters
(40+) pardoes de sloot in, tot
grote hilariteit van z’n medecoureurs. In deze klasse haalde Kortenhoever Mario Hagen
als 25e de hoogste klassering,
plaatsgenoot Rogier Pos werd
36e en Raimon Knip kwam
als 39e aan bij de Meenthof.

Vanaf 10 uur
‘s Ochtends waren er vele
starts voor de jeugd in de categorieën 1 t/m 7, meisjes en
jongens gemixt. Lady- speaker Shirley van de Voort gaf
niet alleen urenlang adequaat
commentaar naast de jurywagen, ze nam ook de tijd om
alle kinderen en volwassenen
te interviewen bij de huldigingen. Grappig is dat de jongeren ook al het jargon hanteren met termen als ‘ik moest

lossen’, ‘ik had goeie benen’ en
‘ik moest volle bak vandaag’.
Een grote meevaller was ook
het grote aantal fietsers in de
Dikke Banden Race, verdeeld
over drie groepen deden ruim
60 kinderen mee op hun gewone fiets, zelfs een enkeling
met een boodschappenmand.
Wel iedereen met helm en
rugnummer. De 6-jarige Jesse
Timmer reed vanaf de startbel op kop. Ze kunnen me
toch niet meer inhalen, dacht
de jonge Papendrechter. Olen
Olsthoorn is ontroostbaar
met zijn 2e plek, daarvoor
kwam hij niet helemaal uit
Hoek van Holland. Dank gaat
o.a. uit naar gemeente Wijdemeren, de gouden sponsoren
Veilinghuis Van Spengen, Intersell Bouwbedrijf en Beuker
Wielersport en andere bedrijven, talloze vrijwilligers, de
verkeersregelaars, het Rode
Kruis e.a. De Ronde van Kortenhoef belooft elk jaar beter
te worden!

ASV Petanque 91 meitoernooi
ANKEVEEN - Afgelopen zaterdag werd het meitoernooi
gespeeld van de ASV petanquevereniging. Dit toernooi
werd onder ideale weersomstandigheden gespeeld op
het Piet Koster Plein.
Er was een geweldige sponsor, (die anoniem wil blijven)
waar we heel blij mee waren.
De wedstrijden begonnen
rond elf uur met echt hele
mooie, leuke partijen. De
sfeer was lekker ontspannen
met tussen de partijen door
een hapje. Na drie partijen
kwamen de drie winnaars en
de verliezer te voorschijn. De
nummer 1 van het toernooi
werd de man die werkelijk
heel goed kan boulen: Wim
Bornhijm uit Ankeveen met
drie gewonnen partijen en
een plus van 16. Op de 2e
plaats Ellie van Vliet uit Vinkeveen met eveneens drie gewonnen partijen en een plus
van 15 Ook deze mevrouw
kan er wat van! De nummer
drie werd Hans Leideritz uit
Huizen met twee gewonnen
partijen en een plus van 15.
De laatste plaats was voor Elly
Wilhelmus uit Ankeveen, zij
wist geen enkele partij te
winnen en eindigde dan ook
met een min van 22. Het volgend toernooi is op zaterdag
15 juni a.s. en we blijven het
zeggen: kom eens kijken en/
of spelen op de donderdagavonden rond half acht. Het
is echt een leuk spelletje.

Rommelmarkt O.L.V.
Hemelvaartkerk
Op 14 september is er een
rommelmarkt bij de O.L.V.
Hemelvaartkerk in Nederhorst den Berg.
Hebt u nog mooie bruikbare
spullen, breng deze dan op
zaterdag 25 mei van 8.30 tot
12.30 uur naar Transportbedrijf Van den Broek, Middenweg 11, Nederhorst den Berg.
Helaas is er geen ruimte
voor grote meubelstukken.
Bent u niet in de gelegenheid
de spullen zelf te brengen,
neem dan contact met ons
op, dan komen wij het bij u
ophalen. Petra: 0294-251606,
Anita: 0294-253957 of Francis: 0294-253883.
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Nederhorst verliest bij FC Jeugd

Nederhorst is er niet in geslaagd de laatste strohalm te
pakken om de nacompetitie
te ontlopen. De gastheren
uit Ede begonnen zoals verwacht goed combinerend tegen een in het begin veel balverlies lijdend Nederhorst.
Keeper Oscar Vrijhoef redde
de ploeg twee keer, maar in
de 18e minuut was ook hij
kansloos, toen een aanvaller
van FC Jeugd op rechts door
de verdediging slalomde en
van dichtbij inschoot (1-0).

In de 1e helft kenmerkte
het spel van Nederhorst zich
weer door een gebrek aan
stootkracht. In de 39e minuut viel de 2-0. In de 52e
minuut belandde de bal na
een actie van Ryan Vrijhoef
tegen een hand van een van
de verdedigers van FC Jeugd.
Thomas Grolleman verzilverde de strafschop beheerst
(2-1). Nederhorst speelde de
2e helft met duidelijk meer
strijd en zette de tegenstander meer onder druk. Een
kwartier voor tijd werd Pepijn Schols in de spits gezet
en dit betaalde zich uit in de
85e minuut, toen hij uit een
pass van Job van Wijk binnen
de 16 beheerst scoorde. (2-2).
Nederhorst rook de winst,
maar in de 89e minuut leidde
balverlies op het middenveld
tot een uitbraak van FC Jeugd.
Een voorzet van rechts werd
met een beetje geluk bij de 2e

GooiTech

Stand aan kop: W. Clements
7-20, J. van Greuningen 7-16,
Mw. T. Bos 7-14. Progr: Vrij. 24
mei: bar open (ook voor nietleden) van 14.30 tot 20.30 uur

Het 2e verloor bij Sporting
Almere met 5-1, Het 3e verloor uit met 4-2 van Baarn en
het 4e won met 3-0 van koploper WVHEDW en hebben
nog een kleine kans op het
kampioenschap.

Jeugd
MO19-1 wonnen bij HBOK
met 5-3, JO17-1 met 6-0 van
BVV en MO13-1 speelden 3-3
tegen IJmuiden.

Programma
Volgende week de laatste
wedstrijd thuis tegen Saestum. Meer info www.vvnederhorst.org of facebook.

+ vrij biljarten. Zat. 25 mei
16.00 uur: 4711-maandtoernooi biljarten (locatie Café
Die2). Contact: 06.20.40.80.58

‘s-Graveland te sterk voor DWSV
Een uitstekende eerste helft
werd met 4-1 afgesloten.
Daan Verdam maakte de
eerste twee treffers en Jorn
Kerkhof maakt de mooiste:
een volley met binnenkant
voet na een voorzet van Ramon Bouwman, die zelf zorgde voor de vierde treffer.
Na rust was het van s-Graveland-zijde minder, maar
de overwinning kwam niet
in gevaar. Roland Haselager
zorgde met een mooie vrije
trap voor de laatste treffer
van de wedstrijd.
VR1 houdt kans kampioenschap
Mogelijk maar moeilijk;
VR1 houdt na de 4-1 zege
op Achterveld kans op het
kampioenschap. Het treedt
zaterdag aanstaande wel gehavend (examenreizen van
de speelsters) aan tegen de
koploper. Afgelopen zaterdag
won het door doelpunten van
Thalya Stuiver (3x) en Ellen
Sluyter.

Senioren
Het 2e won met 2-1 van en
wisselde stuivertje met Kampong 9. Aanstaande zaterdag
kan het tegen AS80 3 de tweede plaats veiligstellen. Het 3e
won met 0-3 bij AS80 8.

Za2 verliest
De uitwedstrijd in Ankeveen
van Za2 ging met 5-1 verloren tegen ASV-2

Huldiging kampioenen
Voor de wedstrijd van het 1e
vormden ze een lint om de
felicitaties van de spelers van
het 1e elftal in ontvangst te
nemen.
In de rust mochten de kampioensteams bij de jeugd hun
ereronde lopen voor het publiek en gingen de teams met
elkaar op de kampioensfoto.

Jubilarissen
Voor de aftrap van de wedstrijd van het 1e elftal werden Vincent van Vuure, Daan
Verdam en Gerben van Veen
gehuldigd vanwege het feit
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Senioren

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand lentetoernooi
Biljartclub 4711: Ma. 13 mei:
Mw. T. Bos B. Worp 2-0, M.
Verlaan E. Vernooij 0-2, J. van
Greuningen W. Clements 1-1;

WEEK

paal ingekopt (3-2). In de 90e
minuut besliste de thuisclub
het duel na een aanval recht
door het hart van de defensie
en alleen voor de Nederhorstkeeper werd de bal binnengeschoten (4-2).

‘s- GRAVELAND- Computers,
pcs, tablets en smartphones
zijn tegenwoordig onmisbaar. Toch zien we dat veel
mensen moeite hebben alle
functies van deze apparaten
te gebruiken en als het apparaat een keertje geen zin
heeft, dan wordt het helemaal lastig.
Laat het nou zo zijn dat de
jongens van GooiTech je met
al deze uitdagingen kunnen
helpen. Is je PC, Macbook,
Imac of Windows laptop heel
traag? Hiervoor heeft GooiTech de oplossing! Heb je een
gebarsten scherm van je telefoon of tablet, ook dit kunnen zij repareren. U kunt bij
GooiTech altijd terecht voor
reparatie, installatie, onderhoud, updaten en alle andere
computerproblemen. Grote

en kleine problemen. Ze komen graag bij u langs voor
een normaal tarief. Ook support op afstand is mogelijk.
Wilt u nou gewoon eens wat
uitleg over uw nieuwe apparaat omdat u toch nog niet
helemaal begrijpt hoe het
werkt, ook hiervoor kunt u
langskomen. Ricardo en Bas
nemen de tijd voor u en stap
voor stap leggen zij uit wat
u wilt weten. Tevens zit PhoneU bij Gooitech in het pand
en hier kunt u alle nieuwe
en refurbished smartphones
bestellen. Ook kunnen hier
alle mobiele telefoon abonnementen worden afgesloten.
Noordereinde 9, 1243 JG Graveland; 035- 205 7222; www.
gooitech.nl; mail: info@gooitech.nl

dat ze meer dan 250 wedstrijden in S.V. s-Graveland 1 hebben gespeeld.

11

Afscheid technische staf
Ze zaten voor het laatst op de
bank bij een thuiswedstrijd
van het 1e elftal: hoofdtrainer Ronald Heerschop, leider
Jos van der Burgt en verzorger Ger Brakel.
Zij werden voor de wedstrijd
in het zonnetje gezet.

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

GRASBAAN DRAVERIJEN
Thema:

HET PAARD IN DE CAVALERIE

Aanvang:
15.30 uur
Lokatie:
Melkmeent 9

Vuursteuncommando Manege Korps
rijdende artillerie “De Gele rijders”

NVBW Saint Georges
De Rode Huzaren

Hilversum
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Alternatief plan Tussen de Rotondes slaat aan

van de weg van 5.80 m. (2x
2.60) komt een strook met
klinkers (0,50 m.). Die zijn zo
NIEUWS
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geluiddempend dat ze
klinken als asfalt. Rechts en links
komen een fiets- en voetpad
van ongeveer 1.50 en 0.65 m,
heel licht aflopend. Fiets- en
voetpad kunnen in elkaar
overlopen, wat de vaklui shared space noemen.

WEEK

Te smal

Begin 2018 werd de langverwachte reconstructie van het
wegdek tussen de rotondes
op de Oud- Loosdrechtsedijk
afgeblazen. Vanwege een
technisch probleem met de
waterleiding. Het toenmalige plan lag niet goed bij
veel aanwonenden. Die zagen hun kans om tijdens de
uitstelperiode met een alternatief voorstel te komen.
En dat maakt grote kans van
slagen, althans dat bleek op
de bewonersavond donderdag jl. in het gemeentehuis.

Niet iedereen was laaiend enthousiast. Iemand sprak van
schijnveiligheid met die heggen. Een ander wees erop dat
twee passerende vrachtwagens met hun spiegels elkaar
zouden raken op een breedte
van 2.60 meter. De voorstanders gaan ervan uit dat deze
inrichting bijdraagt aan logisch en rustig meegaan in
de verkeersflow.
Op 4 februari van dit jaar
werd een Klankbordgroep
samengesteld, bestaande uit
zeven leden. Die eensgezind
een ander bouwplan lieten
opstellen. Met uitzondering
van Evert van Zijtveld, die
ziet het totaal niet zitten.
Geen van mijn ideeën is overgenomen, zei hij luid en duidelijk. Hij wil een breder wegdek, voor onder andere voor
het vrachtverkeer en speciaal
transport. Hij beschouwt de
heggen en de klinkers in het
midden als een belemmering.

Gemeente Wijdemeren stelde
vooraf een aantal kaders op:
het is een doorgaande weg
met veel verkeer, openbaar
vervoer, vrachtverkeer, een
doorgaande fietsroute en een
beperkt aantal voetgangers.
Volgens de zgn. CROW- normen zou de rijweg minstens
5.70 m. breedte moeten hebben, 1,70 m. fietspad en één
meter voetpad. Vanwege woningen en bedrijven links en
rechts is het niet mogelijk
het geheel te verbreden. Het
blijft gepriegel in de marge.
Met behulp van de bureaus

knhm (Heidemaatschappij)
en Arcadis kwam de klankbordgroep met een iets beter
plan, althans volgens hen.
Het allerbelangrijkste uitgangspunt is de veiligheid
voor de fietsers en een wegprofiel dat de meeste automobilisten zal overtuigen de
50 km. niet te overschrijden.
Dat wil men bereiken door
aan de zuidzijde (aan de Sterzijde) een lage heg te plaatsen
tussen rijbaan en fietspad.
Niet kilometers onafgebroken, maar met uitritten naar
de woningen. In het midden

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad op 11 juli, zei verkeerswethouder Joost Boermans. Iedereen kan reageren
en kiezen voor optie 1 (2017)
of de nieuwe variant via de
website van de gemeente.
Maar ook worden huis aan
huis brieven verspreid waarop aanwonenden kunnen
reageren. Met nadruk zei de
wethouder dat ondanks deze
inspraak het gemeentebestuur de keuze maakt. Ook
over de planning, financiën
en aanbesteding, e.d.

Benefietwedstrijd bij SV Loosdrecht
Op woensdag 29 mei is er sums Elftal en Regioteam t is er om 18.30 uur een wedom 20.00 uur een benefiet- Gooi op het sportveld van strijd van Geweldige- teams.
wedstrijd tussen het Hilver- SV Loosdrecht. Voorafgaand Het goede doel is de Stichting Mens Zorg en Sport.
Stichting MZS heeft enkele
projecten binnen dit goede
doel uitgekozen. Er staan al
6 mooie projecten op stapel,
waarvan er op dit moment
al twee voor scholen in Hilversum, namelijk de Klimopschool en Mozarthof zijn. Op
deze scholen krijgen kinderen met een beperking les en
er is altijd behoefte aan ma-

teriaal. Stichting MZS heeft
dan ook de afgelopen maanden intensief contact gehad
met deze twee scholen. De
spullen zijn al overhandigd
voor de benefietwedstrijd.
Het begint met twee G (eweldige) Teams van SV Buitenboys uit Almere en NVC uit
Naarden die tegen elkaar
spelen. Voor de niet kenners:
G-voetbal is voetbal voor kinderen en volwassen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De G staat

niet voor Gehandicapt (wat
wel veel mensen denken)
maar is gewoon de letter na
de voormalige F-jes.
Er zijn prachtige optredens
rond de Benefietwedstrijd:
The Voice of Hilversum Martin Warmerdam en niemand
minder dan John de Bever (Jij
krijgt die lach niet van mijn
gezicht), de beste zaalvoetballer uit de jaren 80. Alles onder muzikale begeleiding van
Enjoy-entertainment.

LoVoC zoekt volleybaltalenten
In september is het alweer
een halve eeuw geleden dat
tientallen kinderen tussen de
10 en 18 jaar zich aanmelden
bij de nog maar net opgerichte Loosdrechtse Volleybalclub LoVoC.
In die afgelopen 50 jaar is er

veel veranderd in Loosdrecht,
maar er kan nog steeds gevolleybald worden. Momenteel
wordt er hard gewerkt aan
de voorbereidingen van het
jaarlijkse
Beachevenement
dat dit jaar voor de 30e keer
wordt gehouden. Hiernaast
zijn de voorbereidingen voor

het nieuwe volleybalseizoen
dat in september weer begint
ook al weer in volle gang. Wil
jij ook lid worden van de gezelligste volleybalvereniging
in de verre omtrek meld je
dan nu al vast aan. Wekelijks
een wedstrijd spelen en trainen en hiernaast natuurlijk

meedoen aan de gezellige
verenigingsactiviteiten. Bij
LoVoC is plaats voor iedereen,
voor zowel competitie spelende als recreatieve volleyballers. Voor het nieuwe seizoen
kunnen we nog heel goed
meisjes jeugdleden vanaf vijftien jaar gebruiken en

ook nieuwe dames en heren
recreanten zijn zeer welkom.
Meer weten en aanmelden?
Bezoek onze website www.
lovoc.nl en onze facebookpagina. Gelijk even doen, dan
is dat alvast geregeld voor de
vakantie.
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Leo Wenneker 60 jaar priester

NEDERHORST DEN BERG- De
woning van Leo Wenneker
hangt vol met kalenders met
koeien. Ik ben ten slotte een
boerenzoon, vertelt de 84-jarige die a.s. zondag zijn 60jarig priesterschap viert in
de OLV Hemelvaartkerk in
Nederhorst den Berg.
Een unieke prestatie, want
van de 53 jaargenoten die in
1959 tot priester werden gewijd, is Leo Wenneker nog
als enige over in het bisdom
Haarlem- Amsterdam. Wenneker is de oudste van een
katholiek boerengezin dat op
6 maart 1944 verhuisde uit
het Westland naar ‘t Eiland
aan de randen van de Vecht.
“Ik wilde altijd al priester
worden, koeien melken was

voor mij niet weggelegd. Ja,
wat is roeping? Geen heilig
gevoel, hoor. Gewoon een
sterke motivatie van binnenuit om deze richting uit
te gaan.” In 1947 vertrok de
12-jarige naar het seminarie
Hageveld in Heemstede. “Ik
had een enorme heimwee in
het begin. Ik mocht pas op
Tweede Kerstdag naar huis.”
De priesteropleiding was lang
en zwaar. Naast de algemene
vakken verdiep je je nog 2
jaar in de filosofie en zelfs
4 jaar theologie. Op 23 mei
1959 zei Leo Wenneker in de
St.-Bavokathedraal ‘Promitto’,
ik beloof, en legde zich met
52 anderen plat neer voor de
voeten van de bisschop. Hij
begon als jonge kapelaan in
een parochie in Bakkum,

Wijdemeren in Beeld

doch dat was slechts een
korte carrière. Kort daarop
werd hij opgeroepen om docent klassieke talen te worden op Hageveld. Hij deed
zijn universitaire studie Latijn en Grieks in Amsterdam
en werd doctorandus. Bijna
40 jaar heeft hij lesgegeven.
“Maar het is allemaal wel afgevlakt.” Uiteraard heeft hij
ook bijna elk weekend geassisteerd in diverse buurtparochies.

Boeken
Je kunt Leo Wenneker moeiteloos typeren als een intellectueel die verslaafd is aan
lezen. Er gaat geen dag voorbij
dat hij niet een paar uur leest.
Hij heeft een indrukwekkende bibliotheek van ongeveer
4000 boeken, allemaal netjes geordend op onderwerp.
Naast vele historische en wetenschappelijke boekwerken
wijst hij met lichte twinkeling in de ogen op ‘het ketterplankje’ waar boeken staan
van ‘omstreden’ theologen
als Küng, Schillebeeckx en
Kuitert. Trots wijst hij op een
serie massieve vertalingen
van St. -Augustinus waarvan
Wenneker er in drie voor zijn

rekening nam.

Kerk
“Ik heb nooit spijt gehad van
de keuze voor het priesterschap. Dat ik celibatair moest
leven, heb ik altijd van nature
aan gekund,” vertelt de jubilaris openhartig. Dat de kerken in ons land op z’n zachtst
gezegd nooit meer vol zitten,
beschouwt Leo Wenneker als
een golfbeweging in de eeuwenoude kerkhistorie. Een
verklaring ziet hij in het individualisme: “Ik maak wel
uit hoe ik leven wil.” Het is
duidelijk voor Wenneker dat
het westers christendom min
of meer is afgeschreven. “Dat
heeft ook te maken met onze
arrogantie waarin we de samenleving alleen maar vanuit het westers perspectief bekijken.” Met paus Franciscus
heeft hij er volop vertrouwen
in dat bastion van mannen
wordt opengebroken, meer
vrouwen moeten een kans
krijgen als voorganger.

Drie vrouwen
In Leo’ s leven spelen drie
vrouwen een vooraanstaande
rol. Hij noemt ze moeders van
Altijddurende Bijstand, dat

zijn naast Maria (moeder van
Jezus), zijn schoonzus Wil
Wenneker en zijn nicht LidNIEUWS
VOOR AN
wien Griffioen, de KANcoördinator. Zij roostert de seniorpriester in voor de heilige
missen in Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg.
Die nog graag wil optreden
vanaf het altaar, maar geen
begrafenissen. “Dan raak ik
in paniek, bij zoveel emoties.
Dat doe ik liever niet.”

WEEK

Hoewel 2017 een pechjaar
was met een forse problemen met zijn heup woont Leo
Wenneker tot volle tevredenheid sinds 2011 weer in het
dorp van zijn jeugd. Dat illustreert hij met een van zijn
vele spreuken: ‘het meeste
gaat goed en wat niet goed
is, daar valt mee te leven.’
Met vooruitziende blik heeft
hij ook al een mooie zin voor
het graf gezocht: VIXIT VIX,
VI VIVIT. Wat neer komt op:
‘hij heeft geleefd, niet moeiteloos. Moeiteloos leeft hij nu.’
A.s. zondag is de jubileumdienst om 10 uur in de OLV
Hemelvaart, gevolgd door
een familiefeest in De Molen
in Ankeveen.

De spartelvijvers nabij de Spiegelplas (NdB.) groeien dicht. Terwijl het een paradijs was voor de kinderen. Monique
Zijpveld bood een petitie met 549 handtekeningen aan om deze plek beter te onderhouden. Wordt vervolgd
(foto: Nikwi Hoogland).

