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Kunst Galerie Wijdemeren

Het is weer tijd voor de
mooiste kunstroute van
Nederland, de KunstRonde
Vecht & Plassen. Ook dit jaar
opent Galerie Wijdemeren
tijdens het derde weekend
van mei de deuren voor bijzondere exposities en... live
muziek.
Tijdens de kunstronde op
zaterdag 18 en zondag 19
mei is er van alles te beleven
bij Galerie Wijdemeren. Zo
wordt de jaarlijkse tentoonstelling ‘Holland Waterland’
dit weekend geopend. Deze
tentoonstelling is inmiddels
een vaste traditie bij de galerie. Al eeuwen lang laten
schilders zich inspireren
door de Nederlandse wateren.
Foto: hans noppen

Grasbaankoersen en
cavalerie
Op vrijdagmiddag 24 mei
staan vanaf 15.30 uur voor
de 11e keer de Grasbaankoersen op het programma.
De paarden gaan koersen op
de prachtig gelegen grasbaan
aan de Melkmeent van Harm
en Maartje Jansen te Hilversum.
Het evenement krijgt dit jaar
als thema: Het Paard in De
Cavalerie. Twee historische
demonstratieteams te paard
zijn aanwezig. Het cavaleriedemonstratieteam De Rode
Huzaren en het Korps Rijdende Artillerie De Gele Rijders.

Daarnaast is Het Korps Mariniers aanwezig en zij zullen
laten zien hoe heden ten dage
het paard nog gebruikt wordt
door defensie als lastdier.

dit bijzondere evenement te
blijven organiseren. De draverijtijden weleer zullen herleven.

10 koersen
Bijzonder evenement
Het bestuur van de Stichting
Grasbaan Hilversum is trots
dat zij dit evenement dankzij de vele sponsoren maar
vooral ook door het enthousiasme publiek, in Hilversum
mogelijk kunnen maken. Met
deze steun stimuleert men
de Stichting Grasbaan Hilversum enorm en zien zij telkens
weer genoeg aanleiding om

Tijdens het Grasbaanspektakel worden tien draverijen
gereden waaronder een duosulky- koers. Bekende amazones als wethouder Rosalie
van Rijn en Saskia Luijer
zullen hangend aan een enkel touwtje naast een ervaren pikeur mee racen. Ook
de Grote Prijs van Hilversum
wordt verreden. Een van de
koersen zal voor een speciaal
goed doel worden verreden.
De opbrengst van deze koers

zal dit jaar worden besteed
de Bobby Robine foundation.
Uiteraard is het ook mogelijk
een gokje te wagen. Ook voor
niet-kenners geeft dat extra
spanning. Gelukkig staat in
de presentatiegids precies uitgelegd wat het verschil is tussen een winnend, duo, plaats,
trio of kwartet. En natuurlijk
kunnen de bezoekers genieten van een hapje eten en een
drankje bij een van de vele
horecapunten. Voor de kinderen is een van de attracties
het pony rijden. De koersen
zijn professioneel en onder de
verantwoordelijkheid van het
NDR (de Nederlandse Draf en
Rensport)

Tijdens deze tentoonstelling
worden woeste zeegezichten afgewisseld met zonnige
stranden en brede rivieren.
Werk van bekende schilders
van de Haagse School wordt
afgewisseld met werk van lokale meesters Dirk Smorenberg en Claas Prins. Laat u
verrassen door watergezichten uit drie eeuwen schilderkunst.

Stal Wilt-Vang
Voor liefhebbers van hedendaagse kunst is er ook een
speciale duo-tentoonstelling
van Maja Boot en Beert Hennephof te zien. in boerderij
Wilt-Vang,
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 St. Martinus
Za. 18 mei: 19.00 uur:
W. Balk.
 OLV Hemelvaart
Zo. 19 mei: 9.30 uur:
L. Wenneker.
 H. Antonius
Zo. 19 mei: 9.30 uur:
E. Kaak en W. Balk.
Wo. 22 mei: 9.30 uur:
J. Dresmé.
PKN GEMEENTEN
 Willibrordkerk
Zo. 19 mei: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
 De Graankorrel
Zo. 19 mei: 10.00 uur:
Ds. Aalbers

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

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 19 mei: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
 Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 19 mei: 9.30 uur:
Ds. F.A.J. Heikoop.
 Oec. Streekgemeente
Zo. 19 mei: 11.15 uur:
Nesciolezing/koffieconcert.

Galerie Wijdemeren
met terras aan de
Vijfde Plas

In huiselijke sfeer kunt u genieten van onze exposities van
19de/20ste-eeuwse en hedendaagse kunst.
Openingstijden: wo, do, vr: 11 - 17 uur.
U bent bij ons ook welkom voor in- en
En wanneer de vlag buiten hangt!
verkoop van kunst en antiek, taxaties,
Herenweg 71-73
restauraties en inlijstingen.
3625 AC Breukeleveen | 06-41277146
www.galeriewijdemeren.nl



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
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Kadernota: groei en vergrijzing
WEEKBLADWIJDEMEREN

extra formatie nodig.
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In samenwerking met

Organisatie
Het college blijft tegelijk onverminderd inzetten op organisatieversterking, samenwerking en versterking van
de bestuurskracht. Er wordt
geïnvesteerd in de kwaliteit
van beleid, ICT, dienstverlening,
toekomstbestendige
huisvesting en werving en
training van medewerkers.

Duurzaamheid

Vlnr: Jan-Jaap de Kloet, Rosalie van Rijn, Jan Klink, Freek Ossel, Wietske Heeg en Joost Boermans.

WIJDEMEREN- Burgemeester
en wethouders geven met
de Kadernota 2020 uitwerking aan de ambities van het
bestuursakkoord 2018-2020
en aan twee door de raad
aangedragen
aanvullende
thema’s: stimuleren groei van
het inwoneraantal en de toenemende vergrijzing.
Wethouder Jan Klink: “Op
basis van de uitkomsten van
themasessies met de gemeenteraad zijn drie pilots opgenomen in de Kadernota 2020
die uitwerking geven aan
deze twee thema’s. Deze extra uitgaven passen binnen de
begroting. De ozb-belasting
neemt, behalve met de infla-

tie, niet toe.”

Groei en vergrijzing
Wijdemeren vergrijst in sterkere mate dan de rest van
Nederland en ook sterker
dan de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit is van invloed op
de hoeveelheid zorg en het
type voorzieningen die nodig zijn en de woningmarkt.
De gemeente wil dat oudere
inwoners prettig oud kunnen worden in een passende
woning en dat er voldoende
woonruimte voor jongeren
en jonge gezinnen is. Drie
pilots moeten hier een positieve bijdrage aan leveren. Zo
stelt het college voor in 2020
ervaring op te doen met een

wooncoach voor mensen met
een koopwoning, een premie
voor verhuiskosten en compensatie van (woon)lasten van
mantelzorgers.

Sterkere dorpen
Het ontwikkelen van een dorpenbeleid voor Wijdemeren
is een van de belangrijkste
speerpunten.
Wijdemeren
wil de betrokkenheid van inwoners stimuleren, de sociale
leefbaarheid van de dorpen
versterken en daarmee een
vitale, sterke en solidaire leefomgeving realiseren. Momenteel is een kwartiermaker aan
de slag om het dorpenbeleid
op te stellen. Om ook echt
invulling te kunnen geven is

Voor de uitvoering en aanvullende acties van de duurzaamheidsagenda 2018-2021
wordt voorgesteld extra geld
vrij te maken onder andere
ter voorbereiding van de
energietransitie en de warmteplannen die de gemeente de
komende jaren per wijk gaat
opstellen.

Basis voor begroting
In de Kadernota legt de gemeenteraad uitgangspunten
vast. Op basis hiervan werkt
het college de begroting voor
het komende jaar uit. De
gemeenteraad heeft de uitgangspunten in drie themasessies besproken. De uitkomsten zijn in een peiling aan
het burgerpanel voorgelegd.
Op donderdag 13 juni maakt
de raad een definitieve keuze.

Kort Politiek Nieuws

Foto:

WIJDEMEREN Het was lang
persgesprek met het voltallig college. Met veel kort en
lang nieuws.
1. Er moet een nieuwe regeling leerlingenvervoer worden opgesteld na 5 jaar. De
gemeente financiert bussen
en taxi’s om de kinderen
naar hun school te vervoeren. Daarnaast kunnen ouders een vergoeding krijgen
voor het zelf halen en brengen van de kinderen. Of je

kunt een toelage krijgen voor
een fiets, openbaar vervoer
of aangepast vervoer. In alle
gevallen moet je minstens 6
km. van de school wonen. In
de nieuwe verordening wil
wethouder Jan Klink meer
maatwerk i.s.m. de wijkteams. Ook zou hij toe willen
werken naar meer zelfstandigheid, zodat kinderen met
het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Of per
fiets. Het gaat in de meeste
gevallen om speciaal onder-

wijs voor kinderen met een
lichamelijke of geestelijke
beperking;

Maandag t/m vrijdag: 7- 8.30
uur en 10-18 uur, in de weekends tussen 10 en 18 uur;

2. Op 11 mei (Coming Out
Day), de 2e (paarse) vrijdag
van december en op 17 mei
(Dag tegen Homofobie) zal
Wijdemeren de Regenboogvlag hijsen om samen met de
LHBTIQ+ personen in de vijf
dorpen hun geaardheid te
vieren (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender,
Intersekse, Queer en anderen
van buiten de samenleving).
Dit naar aanleiding van moties uit de gemeenteraad
rond het thema Iedereen
moet zichzelf kunnen zijn in
Wijdemeren. Ook zal o.a. het
Burgerpanel een enquête invullen over het beleid;

4. Ook start een proef met
een fietspont over de Loosdrechtse plassen vanaf de
Porseleinhaven via het eiland Markus Pos naar de Fuut
aan de Herenweg (Muyeveld),
vijf keer per dag. De eerste
tocht is op 29 juni a.s.;

3. Het pontje over de Vecht
tussen Nigtevecht en Nederhorst den Berg zal vaker
gaan varen, maakte wethouder Jan-Jaap de Kloet bekend.

5. Een ondernemersmanager
wordt de nieuwe contactpersoon tussen de gemeente
en de ondernemers. Naast
strategisch meedenken over
het bedrijfsklimaat in de
gemeente heeft wethouder
Klink al een stapeltje opdrachten klaarliggen: bedrijventerreinen aan een
kritische blik onderwerpen,
de Meenthof opwaarderen,
contracten
buitenreclame
vernieuwen, enzovoort.

Voorjaarsrapportage
De
voorjaarsrapportage
geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting in de eerste drie
maanden van 2019. De rapportage geeft een actueel
financieel inzicht en een beknopt beeld van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de programma’s. In het
document van 24 pagina’s
kunnen raadsleden bekijken
op welke posten er meer of
juist minder is uitgegeven.
Wethouder Klink verwoordde het als volgt: “We zijn op
schema, er gebeuren geen
gekke dingen en we hebben
voldoende middelen.” De begroting 2019 had een batig
saldo van € 120.000. De voorjaarsrapportage t/m maart
sluit met een batig saldo
van ruim € 64.000. Samen
is dit een positief bedrag van
184.000 euro. De grootste
meevallers waren de verkoop
van De Dobber in Kortenhoef
(1.128.000), financiën die
over zijn uit de reserve wegbeheer en resterend budget
voor het gastheerschap met
Hilversum en de organisatie
op het gemeentehuis.
De algemene reserve bedraagt per 1 januari 2019: €
7.486.000. Door de bij de begroting 2019 geraamde onttrekkingen aan de algemene
reserve en de besluitvorming
inzake gastheerschap belastingen, organisatieontwikkeling en ‘Op weg naar één
gemeente’ bedraagt deze
reserve per ultimo 2019 nog
€ 3.886.000. In deze voorjaarsnota worden geen nieuwe grepen uit de algemene
reserve genoemd. Volgens
financieel wethouder Klink
is de kritische weerstandsgrens voor de reserves: 3,1
miljoen. Dus lijkt het verantwoord beleid.

Burgerpanel
Van de 792 leden van het Burgerpanel deed 47% mee aan
vragen over de Kadernota. De
helft wil meer woningbouw,
32% vindt het niet nodig.
Om de vergrijzing tegen te
gaan vindt een kwart dat er
meer seniorenflats moeten
komen, 4 op de 10 zegt: Geef
ouderen bewegingsadviezen
zodat ze langer zichzelf kunnen redden.
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Je liefde, kracht, je warmte, je lach,
wij zullen je missen iedere dag.
Mijn lieve man, onze lieve papa, lieve Aad en onze allerliefste opa is overleden.

Aad Dijs

Aad

Onze gedachten en medeleven gaan uit
naar zijn vrouw Betty, kinderen, kleinkinderen
en naaste familieleden.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Echtgenoot van

9 mei 2019
Betty Dijs-Bollee
Wendy en Michel
Jeremy
Debbie en Danny
Jessy
Roy
Fleur

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze
moeilijke periode.
Directie en medewerkers

Dunnebier Print & Marketing
en Mathijs

Quinten en Kerrin
Tess
Pien
Lizz
Femm

Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het overlijden van onze voorzitter

Charissa
Robi

Aad Dijs

Slotlaan 7
1394 BK Nederhorst den Berg
Op zaterdag 18 mei van 14.00 tot 15.00 uur kunt u afscheid nemen van Aad en ons condoleren
op Kasteel Nederhorst, Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg (toegang via het hek bij de
hoofdingang).

Wij wensen zijn vrouw Betty, kinderen,
kleinkinderen en overige familieleden
heel veel sterkte met dit immens grote verdriet.

Aansluitend bent u welkom voor een kopje koffie in Het Spieghelhuys, Dammerweg 3, eveneens

Vereniging van Eigenaren Bedrijfshallen Nieuw Walden

te Nederhorst den Berg.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
- Aad hield van bloemen –
Mocht u onverhoopt geen rouwkaart hebben ontvangen,
dan verzoeken wij u deze rouwadvertentie als zodanig te beschouwen.

DANKBETUIGING
De vele lieve reacties en ontelbare blijken van medeleven
die wij ontvingen na het plotseling overlijden van

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die hij ons
heeft geschonken, delen wij u mede dat na een afnemende
gezondheid is overleden mijn lieve vriend,
onze vader, mijn zoon en onze schoonzoon

Eddy Mieremet
heeft onze harten verwarmd en ons troost en steun gegeven.
Hartelijk bedankt,
Mieke Mieremet - van Oorschot.

Hendrik Jan Stradmeijer
Riki
* 12 januari 1964

Blauwe
Vlag voor WEEK
Jachthaven
Kortenhoef.
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Adrianus Wouter Cornelis Dijs

6 augustus 1950

Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het overlijden van

Mei 2019

† 7 mei 2019
Diana
Aiden
Guido
Tamara
Declan
E.C. Stradmeijer-Hadnett
S. van Gog-Grooff
J.P. van Gog

Correspondentieadres:
Diana van Gog
Kastanjelaan 13
1394 CB Nederhorst den Berg
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleren/#17376

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken
voor uw hartelijk medeleven na het overlijden
van mijn lieve, zorgzame vrouw,
onze moeder en trotse oma

Sonja Knegt - van de Kemp
Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor
persoonlijk te bedanken, betuigen wij u op deze wijze
onze oprechte dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvangen.
Renee
Sebastian, Natasja en Dyaz
Mandy, Jasper, Liz en Dani
Nederhorst den Berg, mei 2019

Opnieuw een belangrijke
onderscheiding voor Jachthaven Kortenhoef, want
donderdag 9 mei heeft
Jachthaven Kortenhoef in
Oudorp aan Zee voor de vijfde keer op rij het exclusieve
eco-label de Blauwe Vlag in
ontvangst mogen nemen.
De Blauwe Vlag is een internationale
onderscheiding
die jaarlijks wordt toegekend
aan stranden en jachthavens
die veilig en schoon zijn.
In de praktijk betekent dit
dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal
belangrijke criteria zoals
schoon (zwem)water, goede
sanitaire voorzieningen en
een hoge mate van veiligheid.
Jachthaven Kortenhoef ontving de Blauwe Vlag voor de
5e keer op rij.. Bovenop de
blauwe vlag heeft Jachthaven
Kortenhoef de zogenoemde
Groene Wimpel ontvangen
voor de 3e keer op rij. Jachthaven Kortenhoef behoort
daarmee tot de top 20 jachthaven van Nederland.
www.jachthavenkortenhoef.
nl; info@jachthavenkortenhoef.nl

Open Huis op
Gooilust
Onlangs is het monumentale tuinhuis grenzend aan
de ommuurde Siertuin op
landgoed Gooilust weer in
gebruik genomen. Omringd
door de prachtige tuin met
exotische planten aan de
ene kant en het Corversbos
aan de andere kant, hebben
Nana van der Aa en Claudia
Kleine-Dopper, twee enthousiaste coaches hier hun praktijkruimte voor coaching,
workshops en trainingen. Op
zaterdag 25 mei houden de
coaches Open Huis. Tussen
13.00 en 16.30 uur kunnen
geïnteresseerden kennismaken met Nana en Claudia en
een indruk van de locatie
krijgen. Leuk te combineren met een bezoek aan de
Siertuin. Landgoed Gooilust,
Zuidereinde 47 C, 1243 KL ‘sGraveland
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Raad kritisch over 1,666 miljoen
WEEKBLADWIJDEMEREN

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

WIJDEMEREN- Hoewel de
gemeenteraadsleden kritisch
waren over een extra financiële voorziening van 1,666
miljoen voor de bouwprojecten Porseleinhaven en
NederVecht stemde men
unaniem voor. Ze konden
ook niet anders.

door: Herman Stuijver
Gert Zagt van De Lokale Partij was scherp in zijn kritiek.
Onderhandelen als gemeente
en projectontwikkelaar spelen, dat kunnen we niet, zei
hij. Uit het rapport van het
bureau Metafoor dat een on-

Michiel van Balen. Foto: Douwe van Essen
derzoek deed naar de grondexploitaties van Wijdemeren bleek onder andere dat
de gemeente ongeoorloofde
steun geeft door het niet in
rekening brengen van de werkelijke kosten aan de ontwikkelaars. Ook de administratie
is niet op orde, er circuleren
verschillende bedragen vanuit het gemeentehuis. De
afkoop van de sociale woningbouwverplichting voor
een projectontwikkelaar is
zo laag dat een financiële antiprikkel ontstaat. Met andere
woorden, je kunt in Wijdemeren meer verdienen door niet
sociaal te bouwen en de boete
daarop voor lief te nemen.
Ook de andere partijen wa-

ren kritisch, met termen als
verschrikkelijk’, ‘dramatisch’,
‘bitter weinig van terecht
gekomen’. Al meende René
Voigt van Dorpsbelangen dat
de plaatjes van de Porseleinhaven er mooi uitzagen en
dat Nederhorst was verrijkt
met o.a. een mooi tennispark. Jan-Willem Nienhuis
betoogde dat het CDA ook van
zijn stoel was gevallen, tegelijkertijd prees hij de moed
van het college van BW dat de
politieke moed had gehad om
een extern bureau in de arm
te nemen om te kijken wat er
beter moet.

Hoe verder
Het debat spitste zich toe

op de vraag hoe het in de
toekomst beter moet. Wethouder Klink zei dat het gemeentebestuur alle 35 aanbevelingen van Metafoor heeft
overgenomen. Hij was ervan
doordrongen dat die 1,666
miljoen extra een enorme
klap was. Door een ander systeem om de financiële risico’s
in te schatten, verwacht hij
dat dit te merken zal zijn bij
een volgende grondexploitatie. Een motie van DLP om de
kosten op de ontwikkelaars
te verhalen, kwam niet eens
op tafel. Daarvoor kreeg Zagt
vooraf de handen niet op elkaar bij de coalitiepartijen.
Hij wilde dat maandelijks de
kosten gefactureerd worden.
Wethouder De Kloet beloofde
ook beterschap, hij komt met
een nota Grondbeleid waarin
klip en klaar zal staan hoe
Wijdemeren voortaan bouwprojecten zal aanpakken.

Geen winkels
VVD er Michiel van Balen
(foto) maakte nog een punt
van de exploitatie van de Porseleinhaven. Daar kan het
verlies worden teruggebracht
als je het bouwplan aanpast.
Geen winkels die onverkoopbaar zijn, maar meer woningbouw. Wethouder Jan- Jaap de
Kloet staat bijna dagelijks in
contact met projectontwikkelaar Heijmans om enige sturing te geven aan het bouwproces.

D66 voor een sterk Europa

De Europese Unie biedt ons
al jaren lang vrede, veiligheid
en welvaart. De Europese
Unie zoals wij die kennen is
het kader waarin de steeds
hechtere Europese samenwerking zich ontwikkelt. D66
als enige echte Europapartij
van Nederland zet zich hiervoor in en wil toewerken naar
een inclusieve democratische
federatie die antwoord kan
bieden aan de grensoverschrijdende problemen waarmee iedere Nederlander,

iedere Europeaan geconfronteerd wordt.
Samenwerking en solidariteit
Grote problemen, zoals klimaatverandering,
kunnen
niet op lokaal of nationaal
niveau worden opgelost. De
doelstellingen van het akkoord van Parijs vereisen de
inspanning van iedereen en
op ieder terrein. Hetzelfde
geldt voor onze veiligheid
en het bestrijden van terro-

risme en cybercriminaliteit.
Uitdagingen die we alleen gezamenlijk kunnen aangaan.
Maar juist nu worden we geconfronteerd met een reële
bedreiging van het bestaansrecht en de uiteindelijke doelstelling van de Europese Unie.
Het euroscepticisme grijpt
de laatste jaren steeds meer
om zich heen en nationale
eigenbelangen botsen met de
Europese visie. In veel landen
steekt het populistisch nationalisme de kop op en bundelt
zich met extreem- rechtse
groeperingen die zoveel mogelijk afstand willen nemen
tot de EU. Partijen voor wie
de opwarming van de aarde
een loze kreet is! Voor wie
internationale solidariteit en
samenwerking niet vanzelfsprekend zijn.

De EU van binnenuit verbeteren en versterken
De keuze tussen die twee
richtingen is de inzet voor

de komende verkiezingen
en daarom zijn deze van het
grootste belang voor onze democratie en onze toekomst.
We moeten verder op de weg
naar een integraal en solidair
Europa en niet terugkeren
naar het steriele nationalisme
van het verleden. Geen nieuwe grenzen optrekken, maar
bestaande
beleidsgrenzen
slechten. De Unie versterken
en verder democratiseren en
niet het risico lopen van stagnatie. We moeten werken aan
verdieping en verbetering
van de Unie en geldverspilling tegengaan. D66 wil dat
het Europees parlement meer
bevoegdheden krijgt en het
vetorecht wordt afgeschaft.
Het sociaal beleid mag niet
achterlopen, vrijheid van
vestiging mag niet leiden tot
oneerlijke concurrentie. Een
rechtvaardige
benadering
van politieke en economische
vluchtelingen.

GooiTV
Vanaf 15 mei 2019 zendt
GooiTV de volgende programma’s uit: - TV Magazine met
onder andere de spartelvijvers in Nederhorst den Berg,
het fietsparkeren in Bussum,
de jaarmarkt in ‘s-Graveland.;
- Ruud Bochardt praat in ‘In
Derde Termijn’ over de Europese Verkiezingen. - Het tweewekelijks gesprek met de burgemeester van Wijdemeren
Freek Ossel en van Gooise
Meren Han ter Heegde.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo
(41 en 45) en KPN (1432). Kijk
voor alle kanalen op gooitv.nl

Gele Brug
kitsch?
WIJDEMEREN- De raad stemde unaniem voor een nieuwe
Gele Brug aan het begin van
de bebouwde kom van Ankeveen.
Renée Wijnen van De Lokale Partij vond het ontwerp
‘kitsch’, vooral vanwege het
feit dat hij niet open kan.
Nu is het dus in haar ogen
slechts ‘decor’. Wat gebeurt
er als de 250.000 euro waar
de raad vóór stemde, wordt
overschreden, vroeg zij zich
af. Ook Sandra van Rijkom
(PvdA/GrL) had financiële
twijfels, ze had deze uitgave
liever vergeleken met andere uitgaven in de Kadernota
2020. Wethouder Joost Boermans sprak van ‘een heuglijke dag’ en verwees de kritiek
naar de prullenmand, het
staat in het Investeringsplan
2019. Jan Verbruggen (CDA)
wilde nog even duidelijk stellen dat het initiatief van zijn
partijgenoot Eric Torsing
‘open, transparant, met extra
checks’ had plaatsgevonden.
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Camping De 7 Heerlijkheden….

WEEK

In de caravan volop
taart en gebak.

NIEUWS VOOR AN

Vraag ernaar!
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND GARANTIE
Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag.
Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

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

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

Twingo Collection 3drs
Clio Estate Dynamique
Captur Intens automatic
Captur Dynamique automatic
Kadjar Intens Tce-130
Megane Estate 1.6
Grand Scenic Intens Tce-140
Grand Scenic Bose Tce-130
Espace Dynamique 2.0-T
Chevrolet Tacuma 1.6
Opel Tigra 1.4 Cabrio
Opel Meriva 1.6 Temtation

Paarsmet.
Roodmet.
Rood/Zilver
Rood/Zwart
Blauwmet.
Zilvermet.
Beigemet.
Roodmet.
Zwartmet
Blauwmet.
Blauwmet
Zwartmet.

01-2012 128000 km
01-2014
73000 km
12-2017
48000 km
07-2018
6000 km
03-2018
16000 km
11-2007 190000 km
05-2018
13000 km
07-2014
38000 km
01-2006 177000 km
01-2007 130000 km
07-2007
61000 km
05-2007
78000 km

4950,11500,19950,23950,26700,4800,28950,18995,8000,1975,5500,4750,-

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Erfelijke kanker bij
Viore
Op woensdagavond 22 mei
organiseert Viore een informatiebijeenkomst rond het
thema erfelijke kanker. De
spreker is Charlotte Dommering, klinisch geneticus in
het Amsterdam UMC. Voor

meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar
vrijwilligers@viore.org
of
bellen naar 035-6853532.
Deelname aan deze avond is
gratis.

Nescio-lezing en koffieconcert
KORTENHOEF- Op zondag 19
mei zal Chris van der Heijden
om 11.15 uur voor de Oecumenische Streekgemeente in
het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 een Nescio-lezing houden over het
onderwerp ‘Hoe en waarom
de oorlog steeds meer het
verhaal van de Shoah werd’,
een lezing in de serie Verbinden-Verbanden- Verbonden.
Daarnaast is er tijdens de
lezing een koffieconcert. De
entree bedraagt €10,- (kinderen gratis).
Tot diep in de jaren ‘80 van
de vorige eeuw was de tweede

wereldoorlog vooral het verhaal van collaboratie en verzet. Daarna veranderde dat
met televisieseries als Holocaust en films als Schindler’s
List. Tegenwoordig denken de
meeste mensen in verband
met de oorlog in de eerste
plaats aan de Shoah. Hoe
heeft die verandering zich
voltrokken en wat is daarvoor de verklaring? Chris van
der Heijden is historicus en
schrijver, gespecialiseerd in
de Tweede Wereldoorlog en
de geschiedenis van Spanje.
Hij schreef een groot aantal
boeken en honderden artikelen over tal van onderwerpen

met name de twee genoemde.
Hij heeft een Spaans gezin,
verblijft veel in Spanje, maar
woont al 25 jaar in Kortenhoef. Zijn bekendste boek
dateert uit 2001 en is getiteld
Grijs verleden. Nederland en
de Tweede Wereldoorlog.

Concert
Rond de lezing verzorgen klassiek zangeres Valeria Mignaco
en gitariste Elly van Munster
het concert. Zij spelen werken
van Guiliani en Franz Schubert. De laatste lezing wordt
gehouden op zondag 16 juni.
Sprekers zijn Wim Dooge en
Ruurd Werner.

Wijdemeren
Verkiezingsspecial
15 mei 2019

26 zetels

Wie mogen
stemmen?

751 mensen worden gekozen als lid
van het Europees Parlement.
Daarvan komen er 26 uit Nederland.
Zij beslissen de komende vijf jaar
over de EU-regels. Met uw stem
kiest u welke Nederlander in het
Europees Parlement een plek krijgt.

Volg ons ook op:

Bent u 18 jaar of ouder, oﬃcieel
Nederlands of heeft u een paspoort
van een ander EU-land en heeft u
zich bij de gemeente geregistreerd?
Dan mag u op 23 mei stemmen op
een Nederlandse kandidaat.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Donderdag 23 mei: verkiezingen Europees Parlement
Op donderdag 23 mei zijn er voor
de derde keer verkiezingen dit jaar.
Ditmaal wordt u gevraagd aan te
geven welke Nederlander wat u
betreft in het Europees Parlement
een zetel krijgt. Uw stem laten
horen in Europa is uw goed recht.
Mijn advies: maak daar gebruik van!
Europa en het nut en de noodzaak
ervan is een veelbesproken onderwerp.

Begrijpelijk; Europese politiek lijkt ver
weg. Toch heeft u er als inwoner en wij
als gemeente best vaak mee te maken.
Hoe? Dat leest u onder meer in deze
verkiezingsspecial.

Stemwijzer
Wat uw standpunt ook is, ik raad u aan
dit standpunt tot uiting te brengen bij
deze verkiezingen. Laat weten wat u als
Europees burger belangrijk vindt.

Wat doet het Europees Parlement?
ECONOMIE
De EU-landen besluiten bijvoorbeeld dat
sommige gebieden in de EU meer geld moeten
krijgen, omdat daar nieuwe technieken worden
ontwikkeld.

KLIMAAT
Het verbeteren van het klimaat gaat beter als
landen samenwerken. De EU wil dat minder
uitlaatgassen en andere vervuilende stoﬀen in
de lucht komen en dat je alleen bomen mag
kappen als je ook nieuwe bomen plant.

MENSEN DIE NAAR DE EU KOMEN
Door oorlog en armoede komen mensen
uit andere landen naar de EU. De EU-landen
spreken af naar welk land deze mensen
kunnen gaan en hoe zij worden opgevangen.
Ook bekijkt de EU hoeveel mensen er naar de
EU mogen komen.

Kies de partij of de persoon die bij
uw mening past en maak gebruik van
uw stemrecht. Wilt u weten welke
Nederlander het dichtst bij uw politieke
voorkeur staat? Maak dan gebruik
van de stemwijzer. U treft deze op
www.stemwijzer.nl.
Freek Ossel
Burgemeester Wijdemeren

Daarnaast stemt de EU ook over
een aantal nieuwe regels die ook
invloed op uw leven hebben:

Hoe duur of goedkoop bellen naar
andere EU-landen is.

Regels voor schadelijke stoﬀen op
de werkplek.

Afspraken over handel met landen
buiten de EU. Die afspraken hebben
invloed op hoeveel wij verdienen door
handel met landen buiten de EU.

Regels voor gebruik van
persoonsgegevens bij reizen.

Wijdemeren
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Wie besturen de EU?
Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden. Zij worden op donderdag 23 mei gekozen door kiezers uit de 28 EU-landen
Het parlement werkt samen met andere onderdelen van de EU:
EUROPESE COMMISSIE

DE EUROPESE RAAD

In de Europese Commissie zitten 28
commissarissen. Eén uit elk land van
de EU. De Europese Commissie stelt
nieuwe regels voor en controleert of de
28 landen zich aan de regels van de EU
houden.

Deze raad bestaat uit de leiders van de
EU-regeringen. De Nederlandse ministerpresident Mark Rutte zit in de Europese
Raad. Deze raad neemt de belangrijkste
beslissingen en bepaalt de grote lijnen.

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
In deze raad zitten telkens andere
ministers. Er zit altijd één minister in uit
elk land van de EU. Gaat het over regels
voor de landbouw? Dan zitten de 28
ministers van landbouw in de raad.

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie mogen voorstellen van de Europese Commissie goedkeuren of aanpassen.
Voorstellen zijn pas een nieuwe regel als het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie het met elkaar eens zijn.

Hoe kan ik stemmen?

STEMPAS

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ

GA NAAR HET STEMBUREAU

U heeft per post een stempas gekregen. Op
de stempas staat welk stembureau dicht bij
uw huis is. Ook heeft u een kandidatenlijst
ontvangen.

Op de kandidatenlijst staat welke partijen
meedoen aan de verkiezingen. Stemhulp
nodig? www.stemwijzer.nl.

Op donderdag 23 mei kunt u stemmen
bij elf stembureaus. Neem uw stempas en
identiteitsbewijs mee. U mag stemmen bij
ieder stembureau tussen 7.30 en 21.00 uur.

LEVER DE STEMPAS IN

STEMMEN!

DE UITSLAG

Op het stembureau levert u de stempas in.
Na de controle krijgt u een stembiljet met alle
politieke partijen en kandidaten.

In het stemhokje maakt u het hokje rood
voor de kandidaat waarop u wilt stemmen.
Uw stem is alleen geldig als er één hokje
rood is gemaakt. Er mag niets anders op
geschreven worden. Fout gemaakt? Vraag
een nieuw stembiljet. Stop het stembiljet
vervolgens in de stembus.

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
in het gemeentehuis.

Wijdemeren

Verkiezingsspecial
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Waar mag ik stemmen?
’s-Graveland

Loosdrecht
❻ Gemeentehuis, Rading 1

❿

❺
Ankeveen

11

Kortenhoef
❷ De Dobber, Meenthof 46
❸ Veenstaete, Oudergaarde 1

❽ Oude Pastorie, Nieuw-Loosdrechtsedijk 169

Nederhorst
den Berg

❹ Dirk’s sportcafé, Zuidsingel 56

❸
❹❷

Kortenhoef

Ankeveen

❼ De Emtinckhof, Eikenlaan 51

❶

’s-Graveland

❶ Hervormde Kerk, Noordereinde 14*

❺ Wapen van Ankeveen, Stichts End 41

❾ Catamaran, Bleekveld 1

Nederhorst den Berg
❿ De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2
11 Kantine Voetbalvereniging Nederhorst,
Platanenlaan 1

❾

❻
❼
Loosdrecht

Geopend van
7.30 tot 21.00 uur

Toegankelijk voor
mindervaliden

❽

Breukeleveen

Zelf niet stemmen?
U mag dan iemand anders vragen om voor u te
stemmen. Er zijn twee opties: een onderhandse
volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht:
1. Vul de achterkant van de stempas in.
2. Zet een handtekening op de achterkant van
de stempas. De persoon die voor u gaat
stemmen moet ook een handtekening zetten.
3. Geef uw stempas én een kopie van uw
paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs aan de
persoon die voor u gaat stemmen. Degene
die voor u gaat stemmen moet in Wijdemeren
wonen en zelf ook zijn/haar stem uitbrengen
voor de verkiezing.

Schriftelijke volmacht:
1. Download het formulier voor een schriftelijke
machtiging op www.wijdemeren.nl/
verkiezingen, vul dit in en zorg dat het uiterlijk
maandag 20 mei bij de gemeente is.
2. De persoon die voor u gaat stemmen krijgt
de schriftelijke volmacht thuis gestuurd.
Degene die voor u gaat stemmen hoeft niet
in Wijdemeren te wonen, maar moet wel
zijn/haar eigen stem uitbrengen voor de
verkiezing.

* Hervormde Kerk in ’s-Graveland is minder goed
toegankelijk voor mindervaliden.

Stempas kwijt?
U heeft een stempas thuis gestuurd gekregen.
Deze neemt u mee als u gaat stemmen.
Bent u de stempas per ongeluk kwijtgeraakt
of heeft u geen stempas ontvangen? Vraag
een nieuwe stempas aan bij Burgerzaken.
Doe dit vóór 22 mei, 12.00 uur. Neem uw
identiteitsbewijs mee bij het aanvragen.

Voorlopige uitslag verkiezingen
op zondag
Wijdemeren doet ook deze verkiezingen mee
aan een experiment met het centraal tellen
van de stembiljetten.
Op de verkiezingsavond wordt er op partijniveau
geteld. Omdat in sommigen EU-landen de
verkiezingen op zondag 26 mei plaatsvinden
maken we de voorlopige uitslag pas bekend
op zondagavond na 23.00 uur. Kijk hiervoor op
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 Gemeentelijk Stembureau (raadzaal
gemeentehuis, Loosdrecht).
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Ouderenochtend ouderwets
dorpsfeest
De tweede editie van de ouderenochtend in de SFG-feesttent
was afgelopen vrijdag een groot
succes. Het was genieten van
muziek, bingo, hapjes en drankjes, maar vooral van gezellige
ontmoetingen met elkaar.

Bij binnenkomst ontvangt
de nieuwe SFG-voorzitter
Maarten Steinkamp de bezoekers persoonlijk: “We
hebben speciaal voor u een
plekje op de eretribune”
meldt hij charmant. Met
lichte verbazing bekijkt hij
de veelheid aan ouderen die
op deze ochtend is afgekomen. Vorige week benadrukte Steinkamp in dit Weekblad nog dat er verandering
moet komen in de SFG-feesten. Het moeten weer gezellige feesten worden. Kleiner
en dorpser. Nou, dorps is
deze ouderenochtend zeker,
want ‘t is echt een feest voor
de inwoners, maar kleiner is
het niet. De belangstelling is
groter dan bij de eerste editie van vorig jaar.

verder vult met mensen. Er
worden extra stoelen bijgehaald en het koffiezetapparaat maakt overuren. Zeker
150 dames en heren genieten
van een taartje dat gesponsord is door Bakker Jeroen en
wordt uitgedeeld door vrijwilligers van PioWij. Dan zet
het Ankeveens Havenloos
Mannenkoor, onder leiding
van Hans van Ingen, hun
zeemansliederen in. De aanstekelijke nummers nodigen
uit om mee te deinen en mee
te zingen. Zo klinkt in het
café al snel ‘Meisje ik ben
een zeeman’ en ‘Hoor je het
ruisen der golven’. Het koor
onderbreekt ‘t concert voor
een praatje van wethouder
Rosalie van Rijn, een toelichting op het ANWB-automaatje en een spannende bingo.
Geconcentreerd, met pen en
bingokaart op schoot, volgt
men de nummers die worden afgelezen. Voor ieder is
er een bloeiende tuinplant
als prijs, verzorgd door Rotary Wijdemeren. Dan nog een
lekker broodje kroket en een
drankje voor men weer huiswaarts gaat.

“Dit had oom Bert (Looman
- red.) nog moeten meemaken” meldt Janneke Verbruggen trots. “Hij nam het
initiatief voor deze ochtend,
als hij dit had gezien…” Intussen kijkt ze rond in het
Grand Café dat zich steeds

Mooi, zo’n succesvol initiatief, dat mede mogelijk is
gemaakt door het Wijdemerenfonds. Dit hoeft volgend
jaar niet kleiner. “Dan wijken we wel uit naar de grote
feesttent” stelt Janneke opgewekt.

Door: Saskia Luijer

WIJDEMEERTJES
REAKTIES VAN KLANTEN
Tijdens mijn vakantie in
Portugal heb ik veel gewandeld.
Geen centje spierpijn gehad!
Waarom?
SLENDER YOU STUDIO
KORTENHOEF
Dé andere manier van bewegen!
Winkelcentrum Meenthof
Telefoon 035 – 656 61 13
PHONEU & GOOITECH SHOP
Smartphones, Tablet en PC
Reparatie/Advies/Verkoop
Alle soorten abonnementen
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
‘ s-GRAVELAND
CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff
Kortenhoef, tel.: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl

Te huur per 1 juni bedrifsruimtes van 200 m2 met
kantoor op de Reeweg in
Nederhorst den Berg, €1250,excl. btw 06-54271409
Goed huis gezocht voor
8 jaar oude gecastreerde
kater. Ivm verhuizing
naar appartement.
Info: 06-41641065
Bij ons in de tuin op de
Dammerweg lopen drie
prachtige hanen.
van wie zijn deze hanen ?
TEL 0657791510
Wilt u een spraytan of op
een professionele manier
gewaxt worden? Bel dan de
Gooische Wax Inn
0621581326

All Directions leeft!
NEDERHORST DEN BERG – Zondag 12 mei sloot ‘t Ankeveense
koor All Directions! zijn 50-jarige Jubileum Tour af met een
feestelijk Sing In Concert in de
Nieuwe Harmonie.
Door: Saskia Luijer
Op 9 maart 1969 kwamen 32
mensen op de eerste repetitie
van het Ankeveens Jongerenkoor af. Nu, een halve eeuw
jaar later, staan zes van hen
nog steeds tussen de vijftig leden van het koor dat inmiddels
All Directions! heet. Geëerd
met een glimmende jubileummedaille. Wat ooit als een
kerkkoor begon, ontwikkelde
zich in de loop der tijd tot een
popkoor met een uitgebreid
repertoire. De liedjes die eerst
nog op het gehoor werden ingestudeerd, klinken tegenwoordig vanaf bladmuziek, want de
leden kregen de kunst van het
notenlezen onder de knie. Maar
naast deze muzikale groei en
bloei, is het meest waardevolle
de vriendschap die is ontstaan.
Het koor is een echte vriendenclub geworden en deelt deze
warmte en gezelligheid graag
tijdens ‘t Sing In Concert in de
Nieuwe Harmonie.

Luisteren en meezingen
Na het welkomstwoord van
voorzitter Pauline Verzijden,
neemt ladyspeaker Selma van
Dijk de presentatie in handen.
Vermakelijk, met humor en
lichte zelfspot creëert zij een
ontspannen
en gemoedelijke sfeer. Het
wordt een middag om te genieten, om te luisteren naar het
koor en mee te zingen met de
bekende liederen. Bij het openingsnummer blijven we de

kerkelijke roots toch een beetje
trouw als Shaffy’s Zing Vecht
Huil Bid Lach Werk en Bewonder op het programma staat.
Krachtig en met een flink volume zingen koor en publiek
onder de enthousiaste leiding
van dirigent Bruce Skinner. Het
combo bestaande uit Ludmilla
de Klerk op piano, drummer
Frits Zieltjens en gitaristen Ron
Riedijk en Joost van Ingen verzorgt de muzikale begeleiding.
Met een aantal popsongs laat
All Directions! horen welke
kwaliteit ‘t in huis heeft. Zo
brengt het swingend en stralend Go Like Elijah van Chi
Coltrane op de planken, is de
Earth Song van Michael Jackson een meer ingetogen lied en
komt alle passie en power naar
voren bij het uptempo nummer Hey Brother van Avicii.
De verschillende koorpartijen
komen ook goed tot hun recht
in Queens klassieker Bohemian
Rhapsody, met een fraaie solo
van Joost van Ingen op gitaar.
Het publiek wordt uitgenodigd
om in te zetten bij meezingers
als Ich bin wie du, Schouder aan
schouder, Avond en Mama Mia.
‘t Levenslied Zij gelooft in mij is
een fantastische vertolking van
Theo Blokker als Andre Hazes,
en ook Rob Vermeulens solo als
Hazes jr. bij het nummer Leef is
meesterlijk. Hun aanstekelijke
muziek laat de zaal luidkeels
meezingen, de armen gaan
de lucht in en de koorkleden
zwaaien met hun kleurrijke All
Directions! sjaaltjes. Het feest is
compleet als we ter afsluiting
de zelfgeschreven tekst zingen
bij het lied Aan de Ankeveense
plassen. Een ode aan het kleine
dorp, met als treffende slotzin:
“Ja, in Ankeveen is het fijn.”

WEEK

Te koop gevraagd: dressoir
kersenhout 06-53543826.

NIEUWS VOOR AN

VOETZORG REEHORST
Pedicurepraktijk in N.d.B
06-27228668 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Medische pedicure heeft
praktijk iedere donderdag
op de Middenweg 104B.
Bel voor een afspraak
0653387116
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38,
1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. den Berg
0294-251451
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel:06-54674677 of
035-6566623
Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.
MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

NIEUWSSTER
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Yvonne van der Zalm opent nieuwe

Bultpop in Dillewijn

praktijk

WEEKBLADWIJDEMEREN

zijn van harte welkom in
mijn praktijk. Hooggevoelige
mensen voelen meer dan de
gemiddelde mens, zoals de
energieën van andere mensen. Je voelt dan wat een
ander voelt. Dat kan heel
zwaar zijn als je je daarvoor
niet goed kunt afschermen.
Ik ben zelf hoog gevoelig, en
kan mensen leren daarmee
om te gaan.’

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
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Foto: Yvonne v.d. Zalm
Foto: Lady M. Artistique

ANKEVEEN- Zondag 19 mei
is alweer de laatste Bultpop van dit seizoen. En het
goede nieuws is: Volgend
seizoen volgt er een nieuwe
serie concerten met verrassende bands! Bultpop staat
garant voor een goede sfeer
en goed geluid in een, voor
deze gelegenheid, Ankeveense poptempel. Je bent
welkom vanaf 16.00 uur.
Bultpop is een serie popconcerten, speciaal opgedragen
aan popstimulator en vriend
van vele Ankeveners Henk

(bult) Bezemer. Deze veel te
jong overleden Ankevener
houden we hiermee stevig
in onze herinnering. Op zondag 19 mei komt onze ‘eigen’
band No Sweat het glas in het
lood weer doen trillen en de
orgelpijpen spontaan doen
meeblazen. Maar ze komen
niet alleen. Speciaal voor
deze seizoenafsluiting zijn
er gastoptredens van enkele
Ankeveense ‘All Star’ popmusici. Het wordt een feestje!
No Sweat heette voorheen
‘Let But Sit’ en enkele leden
hieruit keren deze zondag te-

rug. De band No Sweat is een
band met muzikanten waarvan de roots voornamelijk in
Ankeveen liggen. Boegbeeld
Yvonne van Riet is een podiumdier. Benieuwd? Haast
je dan naar Het Wapen van
Ankeveen en koop de kaarten in de voorverkoop aan de
bar. Want Bultpop raakt snel
vol. Na afloop van het concert kun je in het Wapen van
Ankeveen genieten van Stef’s
special. Kaarten: € 7,- aan de
zaal. Voorverkoop: € 6,- via
Het Wapen van Ankeveen en
€ 20,- incl. Stef’s Special.

vorige maand. Dat kwam gelukkig wel goed. Bert Grootjans won van Coen Schouten
en Bram was er ook snel uit
maar Oscar, Robur en Tirian
liepen wel mee naar de 2e
ronde. De opvallendste partij in de 1e ronde was die
tussen Joost Botterman en
René de Rooij. Die moet er
18 stoten, maar dat kan hij
eigenlijk wel, alleen deze
dag niet, Joost won erg gedecideerd. Later bleek ook dat
Joost de revelatie van de dag
was, want elke pot speelde
hij goed, op een gegeven moment is de pijp dan toch leeg
(het Ajax-syndroom), in de
halve eindstrijd vond Joost

zijn Waterloo tegen Jos v/d
Berg, ook Jos had deze avond
veel macht en maakt zeker
kans om kampioen te worden. De andere halve finale
was er een tussen Robur en
Tirian, zij wilden toch het debacle van vorige maand recht
zetten. Robur was uiteindelijk de slimste en moest de
finale spelen tegen Jos. Joost
moest het opnemen tegen
Tirian in de kleine finale,
Joost speelde te best. Jos liet
er geen misverstand over bestaan dat hij in een topvorm
steekt, hij werd kampioen
van de maand mei. De laatste
reguliere Tien van Rood s op
6 juni.

Tien van Rood
ANKEVEEN -Op donderdag 1
mei was het weer “Tien van
Rood’ avond. Daar het einde
van deze competitie nadert
wordt het steeds spannender.
Wie wordt dit halve seizoen
de winnaar, alles ligt nog
open. Door dat het café misschien wel of niet sluit hebben we deze competitie ingekort naar eind juni. Deze
avond was het weer heel goed
bezet, de gebroeders Hilhorst
durfden denk ik niet. Dit gaf
de Schouten-clan de mogelijkheid om revanche te nemen voor het teleurstellende
spelen van

Oplichter krijgt 2 jaar
Een 31-jarige man uit Hilversum moet zich verplicht
laten opnemen in een inrichting voor stelselmatige daders voor de maximale duur
van twee jaar. De rechtbank
Midden-Nederland legt de
man de zogenoemde ISD
(Inrichting
Stelselmatige
Daders)-maatregel op voor
een viertal oplichtingen in
de gemeente Wijdemeren.

Zichzelf buitengesloten
De modus operandi van de
man was telkens hetzelfde.
Hij vertelde een verhaal dat
hij in de buurt woont en dat
hij zichzelf buitengesloten
had. Hij vroeg vervolgens of
hij een klein bedrag, dat uiteenliep van 20 tot 50 euro,
van hen kon lenen. Met het
geld wilde hij een (trein)reis

naar een bekende van hem
bekostigen om de reservesleutel op te halen. In één
geval heeft de man zelfs
een kopie van zijn rijbewijs
achtergelaten. De man gaf
telkens een vals adres op en
beloofde de slachtoffers het
geld snel terug te betalen.
Geen van de vier slachtoffers
is door de verdachte terugbetaald.

NEDERHORST DEN BERG Soms loop je in het leven
tegen dingen aan waarbij je
ondersteuning kunt gebruiken. Yvonne van der Zalm,
therapeut rouw en verlies,
hypnotherapeute, en Soundhealer, helpt mensen met de
meest uiteenlopende klachten of problemen.
Ik stem altijd af op de cliënt
wat past welke behandeling
het beste past. De ene cliënt
wil graag van zich af praten,
delen, en de ander wenst
hypnotherapie, en ondergaat
een consult die gericht is op
het onbewuste zelf. Door
middel van mijn stem en
speciale
ademhalingstechnieken breng ik mensen in
een soort sluimertoestand.
Als mensen zó ontspannen
zijn, ontstaat er contact met
een diepere laag van het bewustzijn. Daardoor kunnen
er dingen naar boven komen
die anders diep weggestopt
blijven. Ik ondersteun mensen bij de meest uiteenlopende zaken, zoals het verlies
van een dierbare, een burnout, verslaving, scheiding,
ontslag of behoefte om verder te komen in persoonlijke
ontwikkeling. Ook mensen
met hooggevoeligheid, HSP,

Speltherapeut voor kinderen
Kinderen vragen toch een
andere aanpak. Met kinderen ga ik meer spelenderwijs
te werk. Natuurlijk laat ik ze
ook praten, maar ik laat ze
ook tekenen of schilderen
of een spelletje doen. Vaak
geven kinderen zelf aan wat
ze aankunnen, of waar de behoefte ligt van aandacht.

Soundhealing
Mocht je therapie moe zijn,
en toch nog tegen blokkades
aanlopen, raad ik je het werken met klank aan. In deze
tijd is het werken met frequenties, een alternatief voor
uitbehandelde cliënten. Als
je daarvoor open staat, is het
een zachte, helende manier
om jezelf te genezen. Ik werk
met mijn eigen stem, en het
is mogelijk om zelf te leren
omgaan met je eigen klank,
ter bevordering van jouw gezondheid.
De praktijk in Nederhorst
den Berg is maandag, dinsdag en donderdag open. Op
de woensdag houd ik praktijk in Hilversum. Wil je
meer weten, dan kan je mijn
site bekijken op www.yvonnevanderzalm.nl of bellen
voor info en/of een afspraak
0644270958. Je bent van harte welkom!

VVN en Rabobank Bingo
Op maandag 27 mei as. organiseert voetbalvereniging
Nederhorst in samenwerking met Rabobank Gooi en
Vechtstreek een Bingoavond
voor senioren.
Met dit initiatief van VV Nederhorst en Rabobank Gooi
en Vechtstreek, wordt duidelijk dat er sprake is van een
uitstekende samenwerking
tussen beide en dat het om
meer gaat dan alleen een financiële bijdrage. De bingo
van 19.00 - 20.30 uur in De
Kuijer. Deze avond is zowel
bedoeld voor bewoners van

De Kuijer als voor alle senioren daarbuiten. Onder begeleiding van selectiespelers
van VV Nederhorst zullen er
meerdere speelrondes plaatsvinden met uiteraard ook
leuke prijzen. Alle senioren
van Zorgcentrum de Kuijer
kunnen zich aanmelden bij
Mariette Meijers. Zij is activiteitenbegeleider. Alle overige
deelnemers kunnen zich aanmelden bij Diana Sabanovic
via dianasabanovic@gmail.
com of via 06-50681848. Er
kan ook voor vervoer gezorgd worden van en naar
Zorgcentrum de Kuijer.
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Kunst Galerie Wijdemeren

5 jaar cel neersteken huisarts
Op 7 mei strafte de rechtbank de 34- jarige Michael
V. met 5 jaar gevangenis en
TBS voor het neersteken van
de Loosdrechtse huisarts
Willem Stronck.

Het is weer tijd voor de
mooiste kunstroute van
Nederland, de KunstRonde
Vecht Plassen. Ook dit jaar
opent Galerie Wijdemeren
tijdens het derde weekend
van mei de deuren voor
bijzondere exposities en...
live muziek.
Tijdens de kunstronde op zaterdag 18 en zondag 19 mei is
er van alles te beleven bij Galerie Wijdemeren. Zo wordt
de jaarlijkse tentoonstelling ‘Holland Waterland’ dit
weekend geopend. Deze tentoonstelling is inmiddels een
vaste traditie bij de galerie. Al
eeuwen lang laten schilders
zich inspireren door de Nederlandse wateren. Tijdens
deze tentoonstelling worden
woeste zeegezichten afgewisseld met zonnige stranden en
brede rivieren. Werk van bekende schilders zoals Haagse
School kunstenaars G.A.L.
Morgenstjerne-Münthe
en
Pieter Stortenbeker wordt afgewisseld met werk van loka-

Foto:
le meesters Dirk Smorenberg
en Claas Prins en de Katwijkse neo-impressionist Niek
van der Plas. Laat u verrassen
door watergezichten uit drie
eeuwen schilderkunst.

Stal Wilt-Vang
Voor liefhebbers van hedendaagse kunst is er ook een
speciale duo-tentoonstelling
van Maja Boot en Beert Hennephof te zien. Twee lokale
kunstenaars die met verve
een hedendaags tintje aan
Galerie Wijdemeren geven.
Naast de gebruikelijke muren van de galerie, bekleden hun werken eveneens
de wanden van de tot atelier
en expositieruimte omgetoverde stal bij boerderij WiltVang, tegenover de galerie.
Een bezoek aan deze tijdelijke dependance is zeker aan
te raden: Beleef hedendaagse
kunst in een bijzondere en
onconventionele setting en
maak kennis met twee en-

thousiaste kunstschilders.

Live muziek
U kunt bij Galerie Wijdemeren tijdens de KunstRonde
ook heerlijk genieten van
een hapje en een drankje
en zelfs live muziek, buiten
op de veranda, op het terras
aan het water, of binnen aan
de uitnodigende keukentafel. Op zaterdag omlijst door
de zwoele soundtrack van
troubadour Boudewijn Hanse. Op zondag kunt u de hele
dag swingen op de gitaarklanken van singer-songwriter Hans Laduc.
Galerie Wijdemeren is zowel
per boot, op de fiets, wandelend of met de auto bereikbaar. U bent van harte welkom aan de Herenweg 71-73
in Breukeleveen en speciaal
voor de KunstRonde ook in
stal Wilt-Vang, aan de overkant van de galerie.

Woningbouw op plek garage

Foto: Jan Zwagerman jr.

KORTENHOEF- De Kortenhoefse vestiging van Vakgarage
Richtlijn van Jan Zwagerman
jr. sluit op 15 mei. Op deze
plek op de hoek van de Elbert
Mooylaan en Koninginneweg
wil de ondernemer 15 appartementen laten bouwen.

Het college van BW heeft
ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Het
is volgens Zwagerman de bedoeling 15 huurwoningen te
realiseren, waarvan 1/3 zal
vallen onder de sociale huren.
De raadscommissie Ruimte

en Economie zal advies geven in de vergadering van 22
mei. Op dit moment is er nog
geen planning beschikbaar,
omdat de procedure zich nog
in een beginstadium bevindt.
Ook het ontwerp is nog niet
vastgesteld. De omwonenden
zijn al geïnformeerd, evenals
de klanten van de garage die
op de hoogte zijn gesteld van
het feit dat Vakgarage Richtlijn zijn werkzaamheden zal
voortzetten op het vertrouwde adres aan de Middenweg.

In augustus 2018 ging V. de
huisarts in de praktijk aan
de Eikenlaan te lijf met een
scherp voorwerp, waardoor
hij levensgevaarlijk gewond
raakte. Stronck overleefde de
aanslag ternauwernood. Bij
de uitspraak bleef in het ongewisse waarmee V. de arts
heeft aangevallen. De advocaat van V. sprak van een
slaande beweging met een
tas. De officier van justitie
zei dat het een mes moet zijn
geweest, een getuige had in
de wachtkamer de dokter horen zeggen dat V. een mes bij
zich had. Stronck had eerst
een gesprek van ongeveer
een kwartier met de patiënt over diens alcohol- en
drugsverslaving. Toen hij bij
diverse oplossingen voor het
probleem het woord begeleid
wonen liet vallen, sloegen de
stoppen door bij de dader. Hij
stak Stronck diverse malen
in zijn hals, rug en been.

Heldhaftig ingrijpen
Het was aan de 17- jarige
Loosdrechter te danken dat
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de huisarts niet is doodgeNIEUWS VOOR AN
bloed. Hij fietste voorbij en
reageerde zeer alert op de
kreten van het slachtoffer.
Hij sprong door het open
raam waarop V. vluchtte, die
later werd aangehouden door
een tip van een bewoner.
Dokter Stronck zei tijdens de
rechtszaak dat hij leed aan
een posttraumatisch stress
syndroom. Alleen al het feit
dat zijn patiënt volkomen
vanuit het niets hem heeft
belaagd, betekent dat hij
zich niet in staat voelt om
te kunnen werken. Tijdens
de rechtszaak zei Stronck:
Waarom moest ik dood?
Meneer, ik wilde u helpen.
Waarom heeft u mij dit aangedaan?

TBS belangrijker
De eis was 7 jaar cel met tbs
dwangverpleging. De straf
was twee jaar korter, omdat
de rechter rekening heeft
gehouden de verminderde
toer eken i ng s v atba a rheid
van V. Zoals ook was gebleken uit een onderzoek door
het Pieter Baan Centrum
naar de psychische toestand
van V. De rechter achtte derhalve een TBS- behandeling
belangrijker dan een lange
celstraf.

Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact
én online bankieren.
Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Manten Jachthaven en botenverhuur.*

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

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

in. Zo ook een kwartet vermoedelijke vriendinnen. Ilse,
Caroline, Jolanda en Natasja
kwamen uit de buurt en waren hier voor de meezingers
van Samantha Steenwijk, Peter Beense en Bob van Veen.
En hoe kennen jullie elkaar?
“Zus, schoonzus, en vriendin
zus”, zei Natasja wijzend op
de andere drie.
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Nog een kwartet

door: Niels van der Horst

‘s- GRAVELAND Stichting
Festiviteiten s- Graveland
(SFG) heeft weer duidelijk laten zien waar het voor staat.
Afgelopen
zaterdagavond
was het genieten geblazen
met een knallend feest in
de feesttent nabij de Smidsbrug. Van binnen en buiten
Wijdemeren kwamen een
paar duizend mensen om
eens de bloemetjes flink buiten zetten. En dat is ze gelukt.

Aantrekkingskracht
Niet vreemd met trekpleisters als Samantha Steenwijk
en Peter Beense, dat het
storm liep. Maar het is ook de
naam die de feestelijkheden
onder de paraplu van de SFG
verworven heeft. Die is simpelweg blijven groeien in de
loop der jaren en trekt ook
menig feestganger buiten
onze gemeente aan. Naast ‘sGraveland en Kortenhoef en
de overige dorpen, kwam

een niet onaanzienlijk aantal
bezoekers uit Bussum, Naarden, Hilversum, Vreeland en
bijvoorbeeld Amersfoort.

Viertal
Het terrein was mooi opgebouwd. De hoofdtent zag er
top uit met taps aan weerszijden, een stevige houten vloer
en professionele verlichting
om en op het podium. Langzaam maar zeker vulde het
terrein zich met mensen. Ze
hadden er duidelijk veel zin

Verderop stond nog een vrolijk viertal. Bussumse Inge
gaf aan dat ze er zin in had.
“Ja, ik kijk er al een paar
maanden naar uit. Nee hoor,
het is de eerste keer” zei ze
lachend, “maar ik heb er
wel zin in!” En jij? Milou, uit
Amersfoort. “En ik ben de
Bob. Verstandig hè?” Melissa
en Wessel kwamen ook uit
Bussum. Ze hielden allemaal
van Nederlandstalig. al leek
Wessel geplaagd te worden
met het gegeven dat hij er
niet zo dol op was. Jawel, is
toch leuk?! Ze kwamen uiteraard vooral voor de gezelligheid maar hadden ook wat
te vieren, want de broer van
een van de dames was ook
kort daarvoor jarig geweest.

Duo
Met vriendin Arlette (uit Bussum) stond een andere Ilse
(uit Naarden) even relaxt een
sigaretje buiten te roken.
Hoe ben jij hier verzeild geraakt? “Wederhelft. Die is

hier ergens maar waar weet
ik niet. Ik heb hem nog niet
gevonden. Hij is onbereikbaar en niet te volgen aan
de telefoon. Gelukkig heb
ik een huissleutel van zijn
huis in Hilversum.” Ze klonk
vrolijk met een vleugje sarcasme. Hoe komt hij hier dan
verzeild? Hij deed de week
voorafgaand hier de opbouw.
Aha, dus hij mag nu feesten.
“Hij mag nu een biertje drinken. Daarom is ie ook onverstaanbaar aan de telefoon. “
Arlette lachte, vanavond is
gewoon lekker meelallen.
Nederlandstalig, bier drinken en meelallen. Hoe laat
wordt het? “Nou, wij doen
meestal de lampen aan hier
in de tent.”

Co
Co had duidelijk al een gezellige dag achter de rug. Hij
woonde om de hoek. “Ik ben
hier veels te vroeg gekomen.
Misschien ga ik nog even
naar huis en kom ik later terug. Peter Beense komt ook,
maar laat.” Bent u er dan?
“Nee, denk het niet”, antwoordde hij direct en zelfbewust. “Waar is het voor zei
je?” Weekblad Wijdemeren.
“O, ja dat vind ik gezellig.
Dan moet je zeggen dat Co
het best naar zijn zin had
maar dat ie ook zegt: het is
een keer afgelopen.”

Zaterdag 25 mei Amicitia & Talent in De Fuik
als zanger, danser of entertainer op elk ander vlak. De
diversiteit van de optredens,
de verschillende stijlen van
de muziek en de variaties in
de deelnemende solisten zorgen voor een afwisselend en
spannend programma voor
het publiek.

Een talentshow voor
ieder met een bijzonder talent die samen
met een orkest wil
optreden.
KORTENHOEF - Zeven lokale talenten staan zaterdag 25 mei op
het podium in De Fuik. Samen met
het fanfareorkest van Amicitia verzorgen zij een verrassende avond
met mooie, originele en vertederende optredens.
“Als je een succes als Maestro d’Amicitia een aantal jaar
hebt gedaan, dan moet je
met iets nieuws komen dat

minstens zo uitdagend is”
motiveert Henrie Pastoor. De
dirigent van de Kortenhoefse
muziekvereniging legt uit dat
‘Amicitia & Talent’ gebaseerd
is op het tv-programma ‘Holland’s Got Talent’. Een talentshow voor ieder met een bijzonder talent die samen met
een orkest wil optreden. Dat
kan als muzikant met een
solo-instrument, maar ook

Dynamische avond
Henrie Pastoor neemt ons
alvast mee in de dynamiek
van de avond. Zo zal de jeugdige popband Madjet het bekende nummer ‘Hallelujah’
van Leonard Cohen ten gehore brengen, gevolgd door
de wereldhit ‘Havana’. De
jonge pianist Lieuwe speelt
solo op vleugel de gevoelige

‘Dreamsong’, wat weer een
hele andere sfeer geeft. Een
mooie aria en snelle vrolijke
dans komt voor rekening van
Esther Luijer op dwarsfluit en
Caitlin Hendriks geeft uitvoering aan ‘Tribute to Lionel’ op
vibrafoon. Een verrassend
intermezzo tijdens Amicitia
& Talent is het stijldansduo
met twee expressieve tango’s.
Daarnaast is er ook ruimte
voor zang. Mandy en Charlotte zingen samen ‘Mijn hele
leven lang’ van Kinderen voor
Kinderen en Gerrit Koopman
neemt ons mee in het swingende ‘Disco Inferno’ en
‘Crazy little thing called love’.
In het succesvolle Queenjaar
staat ‘Bohemian Rhapsody’
ook op het programma. Een
prachtig instrumentaal solowerk voor het fanfareorkest.

Deskundig juryoordeel
Hoe brengen de talenten het
ervan af? Na elk optreden
van 6 à 7 minuten zal een

vierkoppige deskundige jury
de prestatie beoordelen en advies geven aan de kandidaten.
Ook het publiek heeft daarbij
een stem en zij zullen best
onder de indruk zijn, meent
Pastoor. “Ik heb respect voor
datgene wat de deelnemers
laten zien, voor wat ze bereikt hebben. Petje af voor
wat ze doen, ieder op z’n eigen manier. Het zal de kunst
zijn om tussen al die verschillen toch onderscheid te maken. Een moeilijke taak voor
de jury en het publiek, want
het zijn allemaal winnaars!”

Kaarten bestellen
Amicitia & Talent begint
om 20.00 uur in De Fuik. De
zaal is open vanaf 19.30 uur.
Kaarten à € 12,50 (inclusief
consumptie) zijn te bestellen
via info@amicitiakortenhoef.
nl of 06-11436172. Voor donateurs de gebruikelijke kortingsregeling.
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Nederhorst pakt verdiend punt
Nederhorst trad zondag
thuis aan tegen het op de
2e plaats staande APWC uit
Amersfoort.
Nederhorst had een vliegende start. Binnen 3 minuten
kreeg men 3 kansen. In de
2e minuut een goede pass
van Job van Wijk op Luuk
van Huisstede, die de keeper
passeerde en helaas in het zijnet schoot. Een minuut later
een pass op Rijk de Gooijer
die vanaf de 16 meter overschoot.
Dezelfde Rijk zag in de 4e minuut zijn schot via de keeper
op de paal belanden. Hierna
herpakten de gasten uit
Amersfoort zich enigszins,
maar vooral Oscar Vrijhoef
was goed op dreef. In de 34e
minuut viel Luuk uit met een
zware
hamstringblessure.
Zijn vervanger was Levi Matsari. Nadat Oscar
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nog 2 goede reddingen verrichte, zag Levi bij een uitval
zijn boogbal net gestopt worden door de uitgelopen keeper. Na rust werden de gasten na een kwartier weer wat
gevaarlijker. Vooral de naar
rechts uitgeweken spits was
gevaarlijk, maar zijn voorzetten waren of een prooi
voor Oscar of werden over en
naast geknald.

te ontlopen, in voetbal is
niets onmogelijk!

In de 81e minuut een goede
pass van Levi op Sander Verheul, maar zijn schot belandde in het zijnet. De gasten
drongen in het laatste minuten nog wel aan maar Nederhorst hield gemakkelijk
stand. Op zich een heel goed
resultaat in een met veel inzet gespeeld duel. Helaas liet
men het in de eerste 4 minuten liggen qua kansen. Met
nog 2 wedstrijden te gaan
wordt het een zware dobber
om de nacompetitie

Jongens onder 19 verloren uit
bij Forza Almere en meisjes
onder 19 speelden thuis gelijk tegen Kamerik\Kockengen. Jongens O13-1 wonnen
van Loosdrecht.

NIEUWS VOOR AN

Senioren
Het 2e verloor bij Kampong
met 3-2, het 3e verloor thuis
van Hoogland (1-3) en het 4e
verloor maar liefst met 5-1
bij Geuzen-Middenmeer en
hebben de kampioenskansen
niet meer in eigen hand.

Jeugd

Programma
Nederhorst 1 speelt uit tegen
FC Jeugd in Ede. Voor meer
info www.vvnederhorst.org
of facebook.

‘s-Graveland wint bij AW
De eerste helft leverde na
mooi aanvalsspel vele mogelijkheden op. Er werd slechts
twee keer uit gescoord. Job
Romviel en Ramon Bouwman scoorden. Verder waren
Daan Verdam en Jorn Kerkhof waren dichtbij een treffer en Job Romviel raakte
ook nog drie keer het aluminium. Na rust kwam de
voorsprong niet in gevaar en
in de slotminuut maakte Ramon Bouwman zijn tweede.
Door de overwinning stijgt
s-Graveland van plaats vijf
naar plaats drie op de ranglijst.
VR1 houdt druk op de koploper
Met nog drie wedstrijden op
het programma heeft VR1 de
2e plaats veroverd met vijf

punten achterstand op de
koploper, die nog een keer
bestreden wordt. De 2e plaats
werd bereikt door een 0-1
overwinning op Zuidvogels
door een doelpunt van Kaylee
Stoops.

Senioren
Alleen het 3e kwam nog in
actie. WV-HEDW kwam op
bezoek en won met 1-4.

Jeugd onder 11
JO11-1 speelde als koploper
tegen nummer 2 Sporting
Almere en sloeg de aanval op
hun koppositie af met een 1-1
gelijkspel. JO11-2 verloor bij
kampioen Olympia 25 JO111 en verloor met 6-0. JO11-3
juichte heel hard na de eerste
overwinning in de voorjaarsreeks. Waterwijk JO11-3 werd

met 3-2 verslagen.

Huldiging kampioenen
Rondom de laatste thuiswedstrijd van het 1e komende
zondag worden de kampioensteams gehuldigd met uiteraard kampioensmedailles
en de nodige versnaperingen.

SVS CUP35+
Aanstaande vrijdag al weer
de voorlaatste ronde van het
seizoen. Remko Kempers
heeft tot nu toe de meeste
punten verzameld, maar zijn
voorsprong is klein. Spannend dus. Altijd op de hoogte
via
www.svsgraveland.nl,
facebook.com/SV-s- Grave land,@svsgraveland,
@svsgraveland, instagram.com/
svsgraveland192.

Nieuws Club 4711
Zangdienst NH-kerk Kortenhoef
Op 18 mei wordt in de hervormde kerk te Kortenhoef
weer een zangdienst gehouden. Het thema van de dienst;
‘van Gods trouw willen wij
samen zingen’. De meeste liederen kent u vast, ze komen
uit de oude psalmen- en ge-

zangenbundel. De avond zal
verzorgd worden door dominee J de Goei. De begeleiding
op het orgel is door Louis van
Oosterom. Aanvang: 20.00
uur. Adres: Kortenhoefsedijk
168 in Kortenhoef.

Uitslag + stand lente-toernooi
Biljartclub 4711; Maandag 6
mei: M. Zieleman - W. Clements 2-0, Mw. T. Bos - J. Vrijburg 0-2, J. van Greuningen
- E. Vernooij 2-0
Stand aan kop: W. Clements
6-17, J. van Greuningen 6-13,
J. Vrijburg 6-13
Uitslag 4711-maandtoernooi

koppelklaverjassen; Zaterdag
11 mei: (bovenste 3 plaatsen,

16.00 uur (voor aanmelden:
06.20.40.80.58)

16 deelnemers) 1. Mw. A.
Behnken; Dhr. G. v.d. Broek
(5576 pt.), 2. Dhr. A. de Bruin;
Mw. E. Reniers (5473 pt.), 3.
Dhr. D. v.d. Broek; Mw. J. v.d.
Gun (4713 pt.) Eerstvolgende
maandtoernooi koppelklaverjassen: zaterdag 8 juni

Programma; Maandag 13 mei
19.30 uur: lente-toernooi Biljartclub 4711; Vrijdag 17 mei:
bar open (ook voor niet-leden) van 14.30 tot 20.30 uur
+ vrij biljarten
contact: 06.20.40.80.58
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Talent gezocht voor
JazzBattle 2019

Bergs Voetbalkampioenschap

10e
WEEKBLADWIJDEMEREN
Ankeveense
Oldtimerdag
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

LOOSDRECHT De voorronde
van de JazzBattle, dé regionale zoektocht naar muzikaal
talent, is op 4 september in
Podium de Vorstin, Hilversum. Dit jaarlijkse initiatief
van het Loosdrecht JazzFestival (LJF) biedt middelbare
scholieren uit de Gooi- en
Vechtstreek (e.o.) de kans
hun talenten te tonen tijdens
een van de oudste jazzfestivals van Nederland.

ANKEVEEN- De Ankeveense
weekmarkt zal op zaterdag 25 mei weer worden
opgefleurd door een fraaie
verzameling automobielen.
Die dag zal namelijk de 10e
Ankeveense
Oldtimerdag
plaatsvinden welke weer
georganiseerd wordt in samenwerking met Stichting
Bruisend Ankeveen.
De auto’s verzamelen tussen
9 en 10 op het marktplein.
Tussen de boodschappen
door kunt u de auto’s bekijken, desgewenst met de
eigenaren kletsen en hen
terloops attent maken op dat
ene roestplekje daaronder
aan de rand van het portier.
De vrijwilligers in de koffietent staat natuurlijk weer
klaar om u van koffie en
koek te voorzien. De auto’s
zullen om 12 uur vertrekken voor een ontspannen rit
van 100 km. De organisatie
is weer in handen van Ron
Wehrens die dit jaar hulp
heeft van Hans Blommestijn.
Hans heeft ook de prachtige
route bedacht en uitgestippeld. De route is makkelijk te
volgen maar om de bijrijders
toch te vermaken is er weer
een originele fotopuzzel gemaakt waarmee prijzen zijn
te winnen. Na afloop is er
een borrel in Café ‘t Wapen
van Ankeveen waar ook de
prijsuitreiking zal plaatsvinden.
Inschrijven kan nog via een
emailtje naar ankeveen.oldtimers@gmail.com en overmaking van € 15 naar rekening NL98ABNA0578049732.
Voor dit bedrag krijgt u onder meer koffie met cake,
rally schildje, 1 lunch pakket
en consumptie na afloop. Extra lunchpakketten zijn € 5.

Foto:

NEDERHORST DEN BERG Op woensdag 8 mei was het
weer zover. Op voetbalcomplex Meerzicht vond het jaarlijkse voetbaltoernooi tussen
de Bergse scholen om het
kampioenschap plaats.
Dit jaar betraden zowel de
jongens als de meisjes in
7-tallen de grasmat. Voor
aanvang kwam de regen met
bakken uit de lucht, echter
bij aanvang van de wedstrijden brak het zonnetje door
en was het prachtig voetbalweer. Onder aanmoediging
van ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vrienden

en vriendinnen betraden de
spelers het hoofdveld. Aan
de linkerzijde van het veld
gingen de jongens de strijd
aan en aan de rechterzijde
de meisjes. Wat een enthousiasme en wat werd er goed
gevoetbald onder leiding van
Wessel en Siem.
Tijdens de laatste wedstrijd
van de jongens werd het na
de 1e doelpunt erg spannend.
De Kremerschool en de Warinschool hadden even veel
punten. Het kwam nu op
doelsaldo aan. Uiteindelijk
trok de Kremerschool met
1 doelpunt verschil aan het
langste eind. De eindstand

bij de jongens : 1. Kremerschool 2. Warinschool 3. Jozefschool.
Bij de meisjes werden er erg
veel doelpunten gescoord.
Wat een genot om naar te
kijken en wat een inzet. Hier
werd de eindstand : 1. Jozefschool 2. Kremerschool 3.
Warinschool.
Tijdens de prijsuitreiking
kregen alle spelers een medaille en alle teams een beker
uitgereikt, welke wederom
gesponsord zijn door Sportprijzen Utrecht.nl, waarvoor
onze dank. Een hele mooie
afsluiting van een geweldige
avond voor iedereen.

Dikke Banden Race
10 minuten); Cat. 2: meisjes
en jongens geboren in 20092010 (maximaal 15 minuten);
Cat. 3: meisjes en jongens
geboren in 2007-2008 (maximaal 15 minuten)

KORTENHOEF - Tijdens de
Wielerronde van Kortenhoef
op 19 mei zal er na het succes
van vorig jaar wederom een
Dikke Banden Race plaatsvinden. Die start om 13.00
uur.
Kinderen uit Kortenhoef en
omgeving nemen in 3 verschillende categorieën deel
aan wedstrijden. Ze doen dit
op hun gewone fiets. Leden
van een wielervereniging
mogen helaas niet meedoen.
Dit zijn de categorieën: Cat.
1: meisjes en jongens geboren in 2011-2012 (maximaal

Er wordt op tijd gereden. De
KNWU-jury bepaalt hoeveel
ronden er worden gereden.
Inschrijven kun je al vooraf
doen op deze website: http://
dikkebandenrace.nl/kalender/ Inschrijven kan ook ter
plekke. Deelname is gratis.

Helm
De wedstrijden beginnen
om 13.00 uur. Zorg dat je op
tijd aanwezig bent. Je krijgt
dan een t-shirt (mag je houden) een rugnummer en een
helm. Heb je zelf een helm,
dan is dat ook goed. Na afloop lever je de helm weer
in. Iedereen krijgt een mooie
herinneringsmedaille. Voor
de nummers 1-2-3 van elke
categorie zijn er een beker

LJF-voorzitter
Jan-Willem
Klein Willink, ook dit jaar
juryvoorzitter van de JazzBattle: We kijken uit naar de
talenten van dit jaar. Dat er
veel talent in deze regio zit,
is wel duidelijk. Vorig jaar
won Oak Street, de band met
leerlingen van het Roland
Holst College Hilversum. De
JazzBattle biedt scholieren
de kans zich aan een écht
publiek te laten zien. Iedere
middelbare scholier (leeftijd:
12-19) die een muziekinstrument speelt, zingt of op
een andere manier muziek
maakt, kan zich gratis aanmelden voor de battle. Het
genre is breed - Jazz, Soul,
Funk en aanverwante muziekstijlen precies waar het
ook bij Loosdrecht JazzFestival om gaat. Meld je vóór 1
augustus a.s. met elkaar of
als solist aan via: http://loosdrechtjazzfestival.nl/battle/

Wijdemuziek
en bloemen. En er wordt een
mooie podiumfoto gemaakt.

Scholen
Speciaal voor de scholen
stelt de organisatie een prijs
beschikbaar. De school met
de meeste punten mag zelf
een mooi schoolpleinpakket uitzoeken. Samen met
je juf of meester mogen jullie dit uitzoeken. Kom dus
met zoveel mogelijk klas- en
schoolgenoten naar de Dikke
Banden Race. De kinderen
van de Kortenhoefse scholen
hebben tijdens de Koningsspelen al een beetje kunnen
oefenen op het terrein van
de Gooise Wielerclub de Adelaar. We hopen dat we jullie
allemaal terugzien bij de dikke Banden Race. Moedig je
vriendjes en vriendinnetjes
aan om mee te doen. En vertel iedereen dat je mee gaat
doen zodat ze je komen aanmoedigen. Bij elke aanmoediging ga jij beter fietsen!

WIJDEMEREN - Hebt u als
muziekdocent of uw vereniging zich al opgegeven voor
de nieuwe site Muziek in Wijdemeren?
Op deze website willen wij
een korte introductie over
de muziek- en zangverenigingen in Wijdemeren met
een directe link naar de verenigingen. Dit willen wij ook
graag doen voor de vele muziek en zang docenten binnen de gemeente Wijdemeren. Zo is er een compleet en
duidelijk overzicht voor startende muzikanten maar ook
voor de gevorderde muzikant
om een juiste keuze te kunnen maken. Wilt u als docent
of vereniging ook graag op
deze website komen? Stuur
dan een korte introductie
van een paar zinnen over de
vereniging of jezelf met evt.
link naar; info@wijdemuziek.nl.
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In Memoriam Aad Dijs

WEEK

door: Bart IJkhout

Op 9 mei 2019 bereikte ons
het droevige bericht dat na
een ziekbed van enkele weken Aad Dijs is overleden,
Aad was een initiator van
vele verenigingen en medeoprichter van Nederhorst on
Ice zijn kindje zoals hij dat
zelf altijd met trots uitsprak.
Aad was iemand die altijd
voor iedereen klaar stond en
bereid was mensen te helpen, Aad had een enorme
sociale betrokkenheid voor
iedereen. Wat Aad bijzonder
maakte is zijn open, sociale
karakter en enorm gevoel
voor de mensen van alle
leeftijden, rangen, standen,
culturen, gezond of met een
beperking in onze maatschappij. Aad had de kracht
van de verbinding om al deze
verschillende mensen bij elkaar te krijgen en te laten
samenwerken. Waardoor hij
zijn hele leven voor de maatschappij heel veel mooie
dingen heeft kunnen orga-

NIEUWS VOOR AN

niseren. Aad heeft door zijn
positieve binding die hij had
met onze samenleving, veel
activiteiten
georganiseerd
op het gebied van sport, diverse buurtactiviteiten en
ondersteuning aan het vluchtelingenwerk. Je kan Aad het
beste omschrijven als de netwerker tussen vrijwilligers,
bedrijven en verenigingen
van alle activiteiten die er
georganiseerd worden in het
dorp. Aad heeft dit gedaan zowel privé maar ook zakelijk
als sponsor ondersteunde hij
mee om veel evenementen
mogelijk te maken. Aad had
een goed en groot hart. Voor
zijn bijdrage aan de maatschappij heeft hij in april
2008 een verdiende koninklijke onderscheiding mogen
ontvangen. Aad had als persoon privé en zakelijk een
groot netwerk opgebouwd,
Aad was mede-eigenaar/directeur samen met zijn broer
van installatiebedrijf Gebroeders Dijs BV, hierdoor had
hij ook zijn betrokkenheid
in het bedrijfsleven en was

lid van de ondernemersvereniging, Dat Aad ook daar
geliefd was blijkt wel uit de
jaarlijkse sponsoring die hij
binnen haalde voor het evenement Nederhorst on Ice.
Dit is iets wat hij ook graag
nog jaren had willen blijven
doen voor zijn kindje. Wij
wensen zijn vrouw Betty,
kinderen, kleinkinderen en
andere nabestaanden heel
veel sterkte met dit immens
grote verdriet...

denheid, onvoorwaardelijke
trouw en betrokkenheid bij
het dorp.” Henny was 33 jaar
lang brandweerman, hij was
ook actief als duiker. Toen
zijn functioneel leeftijdsontslag bij de post s-Graveland
werd hij onderscheiden als
lid in de Orde van OranjeNassau. Bij de uitvaart droegen 8 ex- brandweermaten
zijn kist. Henny lag thuis
opgebaard op zijn geliefde
plek aan het Spanderswoud.
De belangstelling bij het afscheid van deze ‘s-Gravelander was overweldigend. De
bloemenzee paste bij hem,
hij hield ervan. Ook bij de
SFG is de klap hard aangekomen. Henny was een fervent
feestvierder die ook zijn weiland ter beschikking stelde
voor de Feesttent. Henny de
Haan was een boer in hart
en nieren. In dit blad zei hij
ooit: “Ik vind het boeren nog
steeds hartstikke leuk, maar
ik word soms helemaal gek
van alle regeltjes. Het leukste is de vrijheid die je op
een boerderij hebt. Hoewel,
vrijheid... Eigenlijk ben je
natuurlijk heel erg gebonden aan de boerderij. Ach,
ik hoef in elk geval niet elke

dag naar een baassie te fietsen.”

In Memoriam Henny de Haan
Op 30 april overleed Henny
de Haan op 67-jarige leeftijd.
Daarmee verliest de ‘s- Gravelandse gemeenschap een
dorpsfiguur die bij velen bekend was. Henny heeft zijn
hele leven gewerkt als boer
op de prachtige boerderij op
landgoed Spanderswoud. Hij

molk nog 50 koeien op de
fraaie landerijen langs het
Noordereind. Hij had het
voornemen om zijn agrarisch bedrijf de komende jaren af te bouwen. Op maandagmiddag struikelde Henny
in de stal. In het ziekenhuis
leek het slechts een kwestie

van een pijnlijke lies. Later
op de avond verslechterde
onverwachts zijn toestand in
hoog tempo, s nachts overleed hij. Zijn vriend Adrie
van de Pol typeert Henny als
100% sociaal. “Hij had geen
vijanden, hij was geliefd bij
iedereen om zijn beschei-

Henny laat twee dochters,
twee schoonzoons, een zoon,
een schoondochter en één
kleinkind na. Henny wilde
per se begraven worden. Dat
had hij nadrukkelijk laten
weten op zijn typerende wijze: “Ik heb altijd met, op en
in de grond gewerkt met m’n
handen, ik wil dan ook in de
grond begraven worden.”

