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‘s-Graveland gepromoveerd
VV Nederhorst niet gedegradeerd
Laatste nieuws van de KNVB.
Door allerlei verschuivingen
in competities is SV ‘s- Graveland gepromoveerd naar de
3e klasse zonder een finalewedstrijd te hoeven spelen.
Tegelijkertijd blijft VV Nederhorst gehandhaafd in de 3e
klasse na één nacompetitieoverwinning. Het zou mooi
zijn als beide Wijdemeerse
derdeklassers elkaar treffen
na de zomerstop.

				
Turnwedstrijden AGV

Diana en Jasper leven toe
naar Zomerspektakel
Door: Mark Hilberts

NEDERHORST DEN BERG Het Zomerspektakel staat
met grote letters geschreven in de agenda van Diana
en Jasper Ketelaar. Al sinds
hun jeugd zijn ze verknocht
aan het zomerfeest in Nederhorst den Berg dat dit
jaar op 22 en 23 juni wordt
georganiseerd door Stichting
Nederhorst den Berg Aktief.
Jasper doet dit jaar voor de
vierde keer mee aan de A en
S Sprinttriathlon.
Sindsdien heeft het evenement voor hun Diana (44) en
Jasper (41) nog meer betekenis gekregen. “Als kind ging
ik al graag kijken bij de triathlon samen met mijn vader.
Nu Jasper meedoet sta ik met
onze drie kinderen langs de
kant om hem aan te moedigen”, vertelt Diana enthousiast. Jasper vindt het superleuk dat er in Nederhorst den
Berg zoveel toeschouwers afkomen op het Zomerspekta-

kel. De A en S sprinttriathlon
is een gezellig dorps sportevenement dat zeer in trek is
bij triatleten in Wijdemeren
en ver daar buiten.
Dit jaar wordt het evenement
voor de 34e keer georganiseerd. Al in februari werd
het maximum aantal deelnemers bereikt. Diana en Jasper
hebben niet alleen een grote klik met het evenement
maar ook met de hoofdsponsor van de Sprinttriathlon, A
en S Financieel Adviseurs uit
Hilversum.

Jasper Ketelaar als goede
klant gevraagd om met het A
en S bedrijfsteam deel te nemen aan sportevenementen.
Jasper vindt dat geweldig om
te doen. “Dat de inschrijving
voor de A en S Sprinttriathlon helemaal vol zit zegt
wel genoeg”, vindt Jasper. Het
wordt goed georganiseerd
door de Bergse Runnersclub
en het is prachtig om te zien
dat zoveel vrijwilligers een
steentje willen bijdragen om
het evenement mogelijk te
maken.

A en S Financieel Adviseurs

Jasper krijgt een kick van het
sporten en dat zorgt er voor
dat hij lekker in zijn vel zit.

Voor een nieuwe termijn van
drie jaar zal de naam van A
en S Financieel Adviseurs
verbonden zijn aan een van
de mooiste sportevenementen van Wijdemeren.
A en S Financieel Adviseurs
heeft een warme band met
het Vechtdorp. Het bedrijf
heeft veel klanten uit Wijdemeren, onder wie Diana
en Jasper Ketelaar. Via mede-eigenaar van het bedrijf,
oud-Berger Mark Smits, werd

“Van sporten in mijn vrije
tijd word ik gewoon blij, lekker vier keer per week actief
zijn. Verwacht van mij geen
wonderen, ik doe het voor
mijn plezier en laat een biertje of wijntje op zijn tijd er
niet voor staan.”
Ondanks dat plezier voorop
staat laat Jasper niets aan
het toeval over. Samen met
zijn sportkameraad Marcel
Schaper traint hij zodra de
temperatuur het toelaat in
de Spiegelplas. Jasper werkt
daarnaast volgens een gedoseerd trainingsprogramma
zijn loop- en fietskilometers
af in de wijde omgeving van
Nederhorst den Berg.

Gewoon blij
Het trainen voor de sprintafstand in Nederhorst den
Berg, 500 m zwemmen, 20
km fietsen, 5 km hardlopen,
is voor Jasper goed te doen
naast zijn werk en gezinsleven. In het dagelijks leven is
hij verkoopmanager business
development bij de Zweedse
firma Gunnebo .

Voor Diana is deelname aan
de A en S Sprinttriathlon nu
nog een stapje te ver, maar
het vuur brandt wel om ooit
eens deel te nemen.

NEDERHORST DEN BERGNa een periode van flink
oefenen aan de oefeningen
op de balk, ongelijke brug,
langemat en trampoline was
het eindelijk zover: de onderlinge wedstrijd voor meisjes
en jongens van de Algemene
Gymvereniging in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar. Onder een
overvolle tribune werd de
wedstrijd geturnd, aan de
groep 5 tot 9- jarigen namen
21 kinderen deel, allen deden
hun uiterste best en de resultaten mochten er zijn. De 1e
plaats in de leeftijdscategorie
4-6 jaar veroverde Mirthe
Marsman, bij de 7 -jarigen
ging Luzie van de Beld er met
het goud vandoor. Bij de 8-9jarigen glansde Jana van de
Broek met een welverdiende
1e plaats. Tijdens het 2de uur
werkten de 9 tot 12- jarigen
in opperste concentratie zeer
gedisciplineerd de oefenstof
af, het werd wederom een
spannende strijd die gewonnen is door Anouk Wenneker. Bij de meisjes 10/11 jaar
is de eerste plaats gewonnen
door Dania Soesbergen. Bij
de jongens behaalde Milan
Daalmeijer het hoogste puntentotaal en verdiende ook
een beker. Dan waren er ook
nog 2 wisselbekers te vergeven voor het hoogste puntentotaal: bij de meisjes is dat
geworden Anouk Wenneker
en bij de jongens Milan Daalmeijer. Allen van harte gefeliciteerd! Mede dankzij de
inzet van vele vrijwilligers
onder wie ouders en juryleden is het een zeer geslaagde
sportieve middag geworden
allen bedankt daarvoor.
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NIEUWS VOOR AN

NIEUWS UIT DE KERKEN

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



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
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Kortenhoefsedijk met gejuich Evenementenbeleid bespreekbaar
‘duurzaamheid’ waarbij orontvangen
WEEKBLADWIJDEMEREN
ganisaties aangeven hoe ze
met
| NEDERHORST DEN BERG | InDEsamenwerking
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
Die komt
alleen op de NIEUWSSTER
de-

KORTENHOEF- Het plan voor
de herinrichting van de Kortenhoefsedijk dat de Klankbordgroep zelf met behulp
van KNHM en Arcadis opstelde, wordt grotendeels
door B&W overgenomen.
Wethouder Boermans meldde dat de initiatiefnemers
‘heel blij’ waren dat hun
voorstel ‘bijna integraal’
wordt overgenomen.

Vanaf de toegang Vreelandseweg tot aan de Kattenbrug komen aan weerszijden
roodbruine fietsstroken van
1 meter op asfalt. In het midden komt een rijstrook van
2,60 m. die zal bestaan uit
klinkers. Geluidsarm, zei de
wethouder, dat was uit onderzoek gebleken. De straatverlichting met klassieke
lampen wordt niet geheel
volgens wens uitgevoerd.

len waar 30 km. wordt geadviseerd. Het traject wordt
namelijk in stukken van 50
en 30 km. verdeeld. Naast
het wegdek komt er ook
een nieuwe riolering en beschoeiing. Het totale project
gaat 4 miljoen kosten. Waarbij er 4 ton extra nodig was
voor de fundering. Aan de
waterkant bestaan de bermen over het algemeen uit
gras en dat moet wel stevig
zijn. Dit inrichtingsmodel
past in de historische omgeving, maar biedt ook ruimte
voor doorgaand verkeer en
de hulpdiensten. Later wordt
ook het deel vanaf de Kattenbrug tot aan de Kerklaan
op dezelfde wijze geconstrueerd. Wanneer de Kortenhoevers kunnen genieten
van de nieuwe dijk is nog onzeker. De aanbesteding moet
nog starten.

Persconferentie
Mr. Kremerschool

NEDERHORST DEN BERGMaandag 3 juni hebben
wij, de astronauten van de
Meester Kremerschool, met
een echte persconferentie
ons Spacebuzz-project afgerond.
Namens Krew87 deden 6 as-

tronauten het woord. Zij vertelden over wat we geleerd
hebben, hoe gaaf de lessen
waren, hoe stoer het was om
je eigen raket af te vuren,
maar vooral vertelden ze
over waarom het zo belangrijk is dat wij voorzichtig
zijn met onze mooie aarde
en hoe wij daar zelf iets aan
kunnen doen. Belangrijkste
ideeën waren korter douchen en iets doen tegen de
plastic soep. Aan alle kinderen en (groot)ouders die er
waren om onze ervaringen
te delen, dankjulliewel dat
jullie er waren.

Verbazing
Met verbazing verneem ik via de
Nieuwsster van weer de zoveelste
poging tot over de balk smijten
van belastingcentjes. Nu zou er
weer een onaf hankelijke denktank moeten komen om onze
gemeente te voorzien van advies
op beleid en projecten. Die zijn
vast niet gratis en zullen weer
oeverloos vergaderen. Laten wij
ons dus piepelen door Weesp
en Stichtse Vecht, en klap op de
vuurpijl, praten over alweer een
nieuw gemeentehuis en dit terwijl er vooraf al bekend was dat
de Rading een financieel fiasco
zou zijn. Wordt het niet eens tijd
om het gemeentegeld te besteden

aan de gemeente zelf. Het wordt
tijd voor renovatie van stoepen,
goten en bestrating, straatverlichting te voorzien van een likje
verf, enz. Plantsoenen wordt al
jaren zo goed als niks gedaan.
Dus, dames en heren van de verschillende fracties in dit mooie
dorp: loop, rijd en fiets eens rond
en kijk eens wat echt belangrijk
is en voorrang zou moeten hebben in plaats van denktanks en
nieuwe gemeentehuizen.
Ruud Vastenburg, Loosdrecht

WIJDEMEREN- Burgemeester
Ossel presenteerde het aangepaste Evenementenbeleid
tot 2022. Daarop kunnen organisaties en inwoners reageren. Na de zomervakantie
zal de gemeenteraad het document vaststellen.
In het stuk van 33 pagina’s
staat: ‘Een gevarieerd aanbod
van evenementen binnen de
gemeente Wijdemeren zorgt
voor een aangenaam leefklimaat voor onze inwoners,
biedt economisch voordeel
voor onze ondernemers en
versterkt het imago van Wijdemeren als ‘recreatie- en
toerisme gemeente.’ Evenementen kunnen tijdelijk
een grote invloed hebben
op de omgeving. Denk aan
verkeersdrukte, meer afval
en harder geluid die overlast
voor milieu en omwonenden

kunnen betekenen.
Burgemeester Ossel: “Het gaat om
een balans tussen het plezier enerzijds en de overlast en veiligheid
anderzijds.”
Volgens de heer Ossel wordt
globaal het beleid van voorgaande jaren voortgezet, met
een aantal ‘preciseringen’.
Als eerste speerpunt gaat het
om het verbod van alcoholgebruik door jongeren onder 18
jaar, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar het doorgeven van de biertjes. Een
relatief nieuw aandachtspunt
is het gebruik en de verkoop
van verdovende middelen.
Extra aandacht wordt hierbij
geschonken aan preventieve
voorlichting voor organisatoren en bezoekers.

Checklist
Voorts is er een checklist

Nog meer politiek
Er komen geen middengeleiders op het wegdek tussen
de rotondes op de Oud Loosdrechtsedijk. Dat hebben
B&W besloten. De klankbordgroep kwam met een alternatief voorstel, met klinkers
tussen de twee rijbanen. Dat
veroorzaakt echter teveel geluidsoverlast, zei wethouder
Boermans. De heggen en het
fietspad worden wel meegenomen in de reconstructie.
De drinkwaterleiding die in
2018 zorgde voor uitstel wordt
niet vervangen. Die ligt te
laag onder het wegdek, bovendien zag waterbedrijf Vitens
geen noodzaak. Bij de uitvoering tussen de rotondes bij ‘t
Bruggetje en het voormalige
gemeentehuis wordt de weg
drie dagen volledig afgesloten om alles te asfalteren. Op
andere momenten zijn de bedrijven en woningen wel bereikbaar. Het is de bedoeling
dat er in oktober 2019 wordt
gestart en dat het ongeveer 16
weken gaat duren.
Het vreemdste uitstel van het
jaar (tot nu toe) vond aan het

eind van de gemeenteraad
plaats. Alle partijen dienden
eensgezind een motie in om
te onderzoeken of een zonnepanelenproject als in Parkstad
(Limburg) ook in onze vijf dorpen mogelijk is. Wethouder
Joost Boermans voelde zich
overvallen en schrok van de
impact. Dat bleek ook het geval bij de woordvoerders van
VVD, Dorpsbelangen, CDA en
D66. Die hadden niet goed gecommuniceerd met hun partijgenoten in de commissie
Duurzaamheid, want ze wilden geen stemming. Het was
te vroeg, de motie wordt ‘aangehouden’. Het woord ‘blamage’ van Stan Poels (PvdA/GrL.)
leek op z’n plaats.
Met tegenstemmen van De
Lokale Partij en PvdA/GroenLinks ging de raad akkoord
met de woonbestemming van
de historische woonboerderij
op de Nieuw-Loosdrechtsedijk
87. Het plangebied achter de
woning blijft voorlopig agrarisch. De oppositie had vooral
moeite met het proces, waarbij het plangebied in een laat
stadium werd verkleind. De

omgaan met onderwerpen als
afval (plastic, confetti, wegwerpflesjes , rietjes, ballonnen en lampionnen), het energie- en watergebruik, catering
en vervoer. Er wordt verschil
gemaakt voor evenementen
met minder dan 1000 bezoekers en die erboven komen.
De burgemeester wil een vereenvoudiging van de vergunningen. Het liefst eerder om
de tafel zitten om elkaar te
helpen.

A en B
Wijdemeren onderscheidt Aen B- evenementen. Bij A gaat
het om een bijeenkomst waarbij een of meer ordediensten
niet noodzakelijk worden geacht. In Wijdemeren zijn dat
o.a. kerstmarkten, straatfeesten en ijsbanen. Het Zomerspektakel, de Feestweken, NK
Palingroken en de Autocross
vallen onder de B-categorie,
daarbij worden de hulpdiensten ‘voorstelbaar’ geacht. De
sluitingstijden blijven doordeweeks om 01.00 uur (muziek
24.00 u.) en op vrijdag en zaterdag om 01.00 en 02.00 uur.
De burgemeester kan uitzonderingen maken. De geluidsnorm blijft 80 DBA en voor de
lage tonen: 95 DBC.

omgang met de indieners
van bezwaren verdient geen
schoonheidsprijs, was de algemene conclusie.
Ook nu met tegenstemmen
van de oppositie nam de raad
een motie aan om minder
traag om te gaan met vergunningen voor evenementen.
Het duurt nu vaak te lang en
men ontvangt soms pas kort
van tevoren een besluit. Burgemeester Ossel zag de motie
als een ‘aansporing’. De procedures worden eenvoudiger.
Het college stelt een krediet
van 150.000 euro beschikbaar
om de laatste vijf niet-aangesloten woningen binnen Wijdemeren op de riolering aan
te kunnen sluiten. De woningen liggen aan het Googpad
in Nederhorst den Berg en het
Bergse Pad in Ankeveen. In
een kwetsbaar natuurgebied.
Lozing van afvalwater op het
oppervlaktewater is niet langer gewenst. Bedoeling is om
de woningen via een drukrioolsysteem aan te sluiten op
het bestaande riool aan de
Machineweg.
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Themabijeenkomst
waterstof
Op dinsdag 18 juni organiseert de Energiecoöperatie
Wijdemeren van 19.30 tot
22.00 uur samen met de bibliotheek een thema avond
over waterstof. Bijzonder is
dat waterstof energie kan
opslaan en transporteren.

Hoe maken we praktijk van
waterstof ? Wat kunnen we
als bewoners met waterstof ?
We laten ons deze avond inspireren door drie sprekers
en enkele filmfragmenten
uit de Tegenlichtuitzending
over waterstof. Marco Bijkerk van Remeha begint met
een inleiding over waterstof. Cor Osendarp gebruikt
waterstof voor het schoon-

maken van motoren. Rob
Schellekens laat ons kennismaken met de veelzijdigheid
van waterstof en vertelt over
de waterstofhub in de geNIEUWS
VOOR AN
meente Dalfsen. U bent
van
harte welkom. Wel graag
aanmelden via https://energiecooperatiew ijdemeren.
nl/themabijeenkomsten/
Bibliotheek Gooi en meer;
Tjalk 41, Loosdrecht

WEEK

Team Waterproef
NEDERHORST DEN BERG Het enige jonge vrouwen
gigroeiteam uit Nederland
komt uit Nederhorst den
Berg. Het bestaat uit meiden van 16 t/m 19 jaar en
wordt getraind door Rick
Smits. Dit team staat dit
jaar voor het eerst aan de
start van het NK-gigroeien.
De meiden trainen twee
keer in de week en dat al
voor het vierde jaar bij watersportvereniging De Spiegel. Inmiddels zijn er al twee
NK- wedstrijden geweest, op
het IJmeer en op de Spiegelplas met als resultaten een
respectievelijke 7de en 6de
plaats. Het is dus niet alleen
gezelligheid, maar team Waterproef weet in een wedstrijdveld met alleen maar
volwassen damesteams ook
nog eens een stevige top- 10-

klassering te halen. In de
meivakantie is roeiteam Waterproef met een deel van
het team (aangevuld met
twee ervaren roeisters) naar
Engeland geweest, om deel
te nemen aan de WPGC. De
Wereld Kampioenschappen
Pilot Gig die jaarlijks worden gehouden op de Isles of
Scilly’s. Voor de eerste keer
is er goed gepresteerd en dat
bleef niet onopgemerkt op
het eiland. Zaterdagmorgen
begon met erg veel wind en
stroming. Met ruim 160 boten tegelijk starten om 4 km
verder te finishen op een
69ste plek. Uiteindelijk is
deze plek na nog 3 races ook
de einduitslag geworden.
Het jongste deelnemende
team in Engeland met veel
potentie voor de komende
jaren!

Bedankt
Zonder de gig van het Bergse
herenroeiteam Zwarte Draecken, was het niet gelukt
deel te nemen aan deze evenementen, dank jullie wel!
Ook bedanken wij alle (persoonlijke)sponsoren; Awera,
Intersell, Spiegelhuys, FE+
plus, Systemation en Hoveniersbedrijf Helmut Smits
voor hun bijdrage aan de
mooie reis naar Engeland,
deelname aan het NK en
Makelaardij Arens bedankt
voor het mooie teamtenue.
Team Waterproef heeft er
zin in en is ready voor wat
de rest van het seizoen gaat
brengen.

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND GARANTIE
Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een
bezorger om op woensdag
in Kortenhoef en ‘s-Graveland ons
weekblad te bezorgen.
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per
telefoon: 06- 136 678 48

UW VAKANTIE,
ONZE UITDAGING!

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs
T: 035- / 06-55367994
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/aliFHMRVH

Twingo Collection 3drs
Twingo Collection 5drs
Captur Intens automatic
Captur Dynamique tce-90
Megane Expression tce-115
Megane Estate 1.6
Grand Scenic Intens Tce-140
Espace Dynamique 2.0-T
Opel Tigra 1.4 Cabrio
Opel Meriva 1.6 Temtation

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

01-2012 128000 km
4950,09-2015 14000 km
8250,12-2017
48000 km 19950,05-2016
62000 km 14750,06-2013 116300 km
9250,11-2007 190000 km
4800,05-2018
13000 km 28950,01-2006 177000 km
8000,07-2007
61000 km 5500,05-2007
78000 km 4750,-

NIEUWSSTER
5

Woensdag 12 juni 2019

Dick le Mair nieuwe
slagwerkdirigent
BMOL
WEEKBLADWIJDEMEREN

Steun aan de Dijk

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

KORTENHOEF- BMOL World
Percussion heeft sinds een
maand een nieuwe dirigent,
die tevens de drum- en slagwerklessen verzorgt. Met de
komst van Dick is het weer
gelukt om een bijzondere dirigent aan onze slagwerkafdeling te verbinden. En bijzonder, dat is Dick zeker.
Dick maakte concertreizen

door de hele wereld, was
gastdocent aan de universiteiten van Sydney, Caracas,
Odense en Porto en hij heeft
meegewerkt aan diverse radio- en plaatopnames. Dick
is naast een zeer bevlogen
docent/dirigent ook componist/arrangeur. Dat doet hij
in opdracht van omroepen
en platenlabels, maar hij
schrijft ook voor orkesten,

etc. Dat Dick en BMOL World
Percussion bij elkaar passen
blijkt ook uit de gezamenlijke liefde voor wereldmuziek:
Dick beheerst alle slagwerkinstrumenten en combineert
klassieke en Keltische invloeden met jazz en avant-garde.
Slagwerk wordt bij BMOL op
allerlei niveaus gespeeld, van
starter tot en met (vooropleiding) conservatorium. BMOL
beschikt over een groot assortiment aan slagwerkinstrumenten. Je bent bij ons
dus nooit uitgeleerd. Het is
voor ons dan ook super dat
we Dick gevonden hebben,
hij inspireert elke muzikant
op elk niveau. Wil jij dat ook
meemaken? Kom dan eens
kijken op maandagmiddag/avond in ons repetitiegebouw ‘t Akkoord aan de Kwakel. Wil je een live optreden
zien: World Percussion treedt
op tijdens de braderie op de
Meenthof op 15 juni. Meer
informatie kun je vinden op
www.bmol.nl/slagwerk.

Dillewijn lanceert nieuwe
programmering

Foto: Rotatie @ Maartje ter Horst & André Beuving

ANKEVEEN - Met een spetterende show lanceerde Theater de Dillewijn op 24 mei
j.l. op feestelijke wijze het

GooiTV

Vanaf woensdag 13 juni
zendt GooiTV de volgende
programma’s uit: - TV Magazine met onder andere de
Kunstroute in Wijdemeren.
- Ruud Bochardt praat in

nieuwe programma voor het
2019-2020.
Dit ging gepaard met bubbels

en hapjes, met een mooie
presentatie, en met enkele
optredens van artiesten die
later dit jaar in De Dillewijn
zullen gaan optreden. Om geheel Wijdemeren in één keer
te kunnen informeren, trof
u vorige week in Weekblad
Wijdemeren al het nieuwe
Dillewijn programmaboekje
aan. U heeft het waarschijnlijk al bekeken en gezien dat
Theater De Dillewijn dit nieuwe seizoen weer veel moois
te bieden heeft. De website
is geheel aangepast, en ook
daar kunt u al een kijkje nemen bij de nieuwe programmering. De Dillewijn wenst u
weer een fantastisch seizoen
toe, dat van start gaat in het
weekend van 28 en 29 september.
Foto: Rotatie @ Maartje ter
Horst & André Beuving

DorpsBelangen staat voor de
belangen van onze dorpen. En
dus ook voor de inwoners. Goede
ideeën zijn altijd van harte welkom en als die uitvoerbaar zijn,
omarmen wij ze graag. Zeker als
die plannen gebaseerd zijn op
waar onze dorpen, de kernen,
voor staan. Met een blik op de
toekomst, de traditie koesteren.
Prachtig. Historie kruipt ook door
de aderen van alles en iedereen
in de oude kern van Kortenhoef.
Rond het kerkje aan de Kortenhoefsedijk is de aanblik pakweg
de afgelopen twee honderd jaar
weinig veranderd. Wie goed kijkt
ziet de voortgang, de kwaliteitsslag die is gemaakt in de bebouwing, de dorpse activiteiten, met
name het NK Palingroken. Voor
die mooie plek zijn nu plannen.
Het wegdek van de Dijk moet
worden vernieuwd en aangepast.
De bewoners mochten ideeën inleveren. Het resultaat: Een plan
voor bestrating met klinkers om
het karakteristieke beeld te onderstrepen, en naast de weg lantaarnpalen in oude stijl. Schit-

terend voorstel en professioneel
uitgewerkt. Alle waardering voor
de tijd en moeite die de werkgroep erin heeft gestoken. Ok,
financieel moet er nog het een en
ander worden geregeld. Maar dit
soort initiatieven, het meedenken en meedoen, de inzet en met
name het resultaat van dit alles is
nou net waar wij als DorpsBelangen ons al jaren 100% voor inzetten. Wij zullen daar het college
van burgemeester en wethouders
op wijzen, dat de kracht van onze
dorpen zit in de tomeloze betrokkenheid van onze bewoners.
Dat heeft niets te maken met
bestuurskracht wat dat ook mag
betekenen. Nee, dat heeft álles te
maken met daadkracht en wilskracht. Wij geven daaraan onze
steun maar al te graag

Wiet van den Brink, voorzitter DorpsBelangen

Ergernis over Kwakel
Maandagochtend tien over acht.
Ik fiets met mijn twee zonen
van negen en zeven naar school,
de jongens allebei op hun eigen
fiets en ik op onze (smalle) bakfiets met mijn tweejarige dochter
voorin op de Kwakel. We wonen
op de Herenweg en rijden dagelijks over de Kwakel. Sinds kort
rijd ik breeduit op de rijbaan,
omdat veel automobilisten niet
zien, of willen zien, of dat het gewoon niet opvalt, dat ze op een
fietsstraat rijden. Het gas gaat
er bij velen pas af als blijkt dat ik
niet direct aan de kant ga fietsen
om ze te laten passeren. Zo ook
dus deze maandagochtend. De
bus achter me rijdt vlak achter
me en toetert. Ik stap af om te
vragen niet gezien heeft dat hij
op een fietsstraat rijdt. Of ik niet
even aan de kant kon, was het
antwoord. En de man stapt uit
en komt dreigend met zijn borst
vooruit op me af. Liefst had hij
me een dreun willen geven. Het

loopt gelukkig met een sisser af.
(schrijver noemt nog 2 incidenten, -red.) Aan de gemeente zou
ik willen vragen toch eens af en
toe te handhaven. Ik zie vaak een
BOA die fout geparkeerde auto’s
op de bon slingert. Ook heel belangrijk. Maar als er dan een
fietsstraat wordt gemaakt, doe
dat dan duidelijk zodat iedereen
ook weet dat het een fietsstraat
is. Ga er regelmatig eens staan
met wat BOA’s of leg er van die
venijnige drempeltjes waarvoor
een auto wel moet afremmen.
Te veel automobilisten rijden te
hard over de Kwakel. Automobilisten, kijk eens naar uw rijgedrag op de Kwakel. Met fietsers
en wandelaars is ook 30 km per
uur redelijk hard. Mijn ergernis
ligt voornamelijk in het feit van
het gedrag als een automobilist
wordt aangesproken op de rijstijl
op de Kwakel.
Erik Vermue, Ankeveen
Ben je
geïnteresseerd?

Kom jij ons team versterken?!

‘In Derde Termijn’ over het
schoolzwemmen met GeertJan Hendriks, wethouder in
Gooise Meren en Floor Elderman (GDP). - Het geregelde
gesprek met de burgemees-

ter 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

Neem dan contact op per
telefoon: 06- 136 678 48

Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op woensdag in Kortenhoef en
‘s-Graveland ons weekblad te bezorgen.
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Verras vader!

Ankeveense leerlingen op English Sportsday

WEEK

Vaderdagtaart

NIEUWS VOOR AN

€ 9,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg
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

Op maandag 3 juni was er de
jaarlijkse English Sportsday
op het sportterrein van Laar
& Berg in Laren. Ruim 200
basisschoolleerlingen van de
groepen 7 van Alberdingk
Thijm Scholen maakten kennis met cricket, Flag football (een vorm van American football) en een Engelse
quiz. Ook leerlingen van de
scholen uit Wijdemeren: Joseph Lokinschool, St. Antoniusschool en de Jozefschool
waren aanwezig.

Medewerkers van Nike hielpen samen met leerlingen
van de International School
Hilversum mee. De meesten
spreken geen Nederlands,
dus ook alle instructies zijn
in het Engels. Alle leerlingen van basisscholen van ATscholen hebben lessen in het
Engels vanaf groep 1. “Dat
gaat op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Het zijn geen
Engelse lessen, maar les in
het Engels”. aldus bestuurder
Bart van den Haak. Het creë-

ren van een natuurlijke taalomgeving - waardoor kinderen niet anders kunnen dan
Engels praten bijvoorbeeld
omdat de juf alleen maar
Engels spreekt, is een van de
meest effectieve manieren
om een tweede taal te leren.
Van den Haak: “Waar mogelijk zetten we dan ook zoveel
mogelijk native speakers in.”
Na de basisschool kunnen
leerlingen verder met tweetalig onderwijs onder meer
op Laar & Berg in Laren.

Een vergunning aanvragen was
al , en is nog steeds een project
waarbij men gewoon schijt heeft
aan, en respectloos omgaat, met
de organisatoren. Weken wachten op antwoord en dan gewoon
weg zeggen dat je niet ontvangen hebt, je niets kunnen herinneren van de aanvraag, alles
op de schop , meer ‘out of Office
replays’ dan antwoorden, allemaal deeltijdbanen, amper communicatie, nul begeleiding maar

wel veel commentaar. Gelukkig
hebben we geen horecavergunning nodig , want dat schijnt nog
erger te zijn. Lieve mensen op het
gemeentehuis, neem je werk eens
serieus, doe of je het leuk vindt,
help vrijwillige organisatoren en
zorg niet voor ongelofelijk veel
stressmomenten.

Datum: 21 juni 2019
Tijd: 10.00 – 15.00

Bureaucratie
Beste gemeente Wijdemeren, dat
heel Loosdrecht dicht gebouwd
wordt met huizen en je daarom
nergens meer een fatsoenlijk
evenement kunt organiseren
aan het water, allemaal prima!
Maar dat de paar ondernemers
en vrijwilligers die in ieder geval iets organiseren en alleen
maar op bureaucratie stuiten
is werkelijk waar bedroevend.

La Papillotte
Nederhorst den Berg
0294-251820

Gordijnen en raambekleding,
Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,
Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680

Jan- Willem Schermerhorn,
Nederhorst den Berg

Debat over toekomst jeugdzorg
GroenLinks Hilversum en
PvdA/GroenLinks Wijdemeren staan op donderdag 20
juni stil bij de situatie in de
jeugdzorg. Sinds 2015 is deze
zorg een taak van de gemeentes maar veel gemeenten worstelen met de hoge
kosten en de kwaliteit van
de zorg. Wat heeft vier jaar
jeugdzorg bij gemeenten opgeleverd? En wat moet er in
de toekomst gebeuren?
Deelnemers aan het debat zijn o.a. Cor Anneveldt
(Hoofd Bedrijfsvoering GGZ

Fornhese), Johan Vroegindeweij (directeur van samenwerkingsverband Unita) en
Marlies van Loon (Bestuurder Youké). De bijeenkomst
wordt gehouden in de infoschuur ‘t Gooi (Naarderweg
103) en begint om 19.30 uur.
Voor twee derde van de
gemeenten in Nederland
vormen de kosten van de
jeugdzorg een probleem,
tientallen gemeenten zijn
gedwongen om te bezuinigen, omdat ze de kosten niet
langer kunnen betalen. Bij

elkaar hebben de gemeenten
hun budget voor jeugdzorg
overschreden met meer dan
600 miljoen euro. Daarnaast
zijn er ook zorgen over de
kwaliteit van de jeugdzorg.
Lukt het de gemeenten in het
Gooi daadwerkelijk om de
jeugdzorg beter te organiseren? Kan meer inzet op preventie van problemen helpen
om de kosten van de zorg te
drukken en de kwaliteit te
verbeteren? Kortom, genoeg
om over te praten!
Programma: 19.30 -20.00 uur
inloop 22.00 uur einde
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8e Wijdemeren Beach Event
WEEKBLADWIJDEMEREN

tennis voor jeugd en senioren. Een relatief nieuwe
| NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
maar bijzonder
spectaculaire tennisvariant in wedstrijden van 2 tegen 2 (heren,
dames, jongens en meisjes,
geen mix). Met een speciaal
beachtennisracket en een
wat lichtere, zachte bal (de
organisatie regelt deze materialen). De senioren zitten
al helemaal vol, inschrijven
KORTENHOEF- Ook deze zo- voor de jeugd is nog mogemer organiseren ODIS Vol- lijk. De jeugd (12 t/m 17 jaar)
leybal, SV ‘s-Graveland en speelt van 15.00 tot 17.00
TV Westerveld in het laatste uur, de senioren (vanaf 18
weekend van juni het Wijde- jaar) spelen van 17.00 tot
meren Beach Event. De par- 22.00 uur.
In samenwerking met

keerplaats van Sporthal De
Fuik wordt op 28, 29 en 30
juni met ruim 300 kub zand
omgedoopt tot Wijdemeren
Beach.

Inmiddels is de organisatie
toe aan de achtste editie en
ieder jaar wordt het evenement groter, drukker en
leuker! De voorbereidingen
zijn in volle gang en met
de inschrijvingen loopt het
prima. Het Beachvolleybal
toernooi is zelfs met maar
liefst 35 teams al helemaal
volgeboekt. Ook bij het footvolley en beachtennis lopen de inschrijvingen goed,
maar inschrijven voor deze
onderdelen is nog mogelijk.

Beachtennis
Vrijdagavond 28 juni van
15.00 tot 22.00 uur: Beach-

Van Herrikhuyzen
verpulvert
wereldrecord
NEDERHORST DEN BERGCarolien van Herrikhuyzen
heeft tijdens de Grand Prix
-wedstrijden op de wielerbaan in Moskou haar oude
UCI- wereldrecord in de leeftijdsgroep 40-44 met bijna

Beachvolley
Zaterdag 29 juni van 9.30 tot
17.30 uur: Beachvolley. Op
zaterdag 29 juni organiseert
ODIS Volleybal uit Kortenhoef haar 8e Beachvolleybal
toernooi. Dit toernooi wordt
vooral gekenmerkt door de
plezierfactor. Hoewel iedereen natuurlijk wel wil winnen, vindt de organisatie
het pas een geslaagd evenement als iedereen het naar
zijn of haar zin heeft. Het
deelnemersveld is inmiddels
compleet, maar kom gerust
kijken.

Footvolley
Zondag 30 juni van 12.00
tot 17.00 uur: Footvolley. In
teams van 4 personen heb
je één opdracht: zorg ervoor
dat de bal niet op jouw helft

een halve seconde verbeterd.
Afgelopen oktober bracht ze
in Los Angeles het staande
record over 200 meter vliegende start al op haar naam
en verlaagde het van 12.140
naar 12.006 seconden. Nu
zette ze de uitzonderlijke
tijd van 11.560 op de klok.
Dat betekent dat zij fietste
met een gemiddelde snelheid van ruim 62 km per

op de grond komt, maar wel
op die van de tegenstander.
En vooral: gebruik daarbij
niet je armen en handen.
Er is nog ruimte voor vier
teams dus.

Panna Knock out
Zondag 30 juni van 14.00 tot
17.00 uur: Panna Knock out.
Op zondag 30 juni kunnen
jongens en meisjes, zowel
beginners als gevorderden
van 8 t/m 18 jaar, elkaar
uitdagen voor een 1 tegen
1 duel in sporthal De Fuik
in Kortenhoef. Het toernooi
start om 14.00 uur en duurt
tot 17.00 uur. Vanaf 13.30 uur
kunnen deelnemers zich ter
plekke inschrijven. Kijk voor
meer info op de website.

Sponsors
Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door de sponsorbijdrage van verschillende bedrijven uit de regio
en de vele vrijwilligers zullen in de week voorafgaand
aan het evenement weer
druk zijn met de opbouw en
organisatie. Er worden ruim
300 m3 zand (13 vrachtwagens vol) op het parkeerterrein van Sporthal De Fuik in
Kortenhoef gestort en uitgereden: genoeg voor 5 velden
en heel veel sportplezier. Informatie: www.wijdemerenbeach.nl.

uur. De Olympische baan
van 1980 is een spectaculaire baan met een lengte van
333 meter en een zeer hoge
en steile wand. Zonder verwachtingen toog Carolien
naar Moskou om ‘daar eens
te rijden en de baan eens
te ervaren. Het resultaat
noemt ze: ‘Bizar en nog niet
helemaal te bevatten’.

VVN Multinal
Voetbal Event
NEDERHORST DEN BERG Inmiddels een traditie: het
VVN Multinal Voetbal Event
op Sportpark Meerzicht op
28 en 29 juni a.s.
Vele dames- en herenteams
hebben zich al ingeschreven.
Nog mee doen met een team,
ga naar forzaibizia.nl en meld
je aan, inschrijving sluit op 18
juni a.s. Het wordt een weekend voor elk wat wils. Als vrijdagavond de eerste duels zijn
gespeeld volgt aansluitend
de feestavond, elk jaar weer
een grote klapper. Het is ons
gelukt dj Aux Tha Masterfader vast weten te leggen. Bekend van festivals als Zwarte
Cross, Lowlands, Down the
Rabbit Hole etc. De zaterdagochtend trappen de teams uit
de verschillende poules om
ca. 10.00 uur weer af, de strijd
om de Multinal Bokaal gaat
verder. Na het spelen van de
finale zal de prijsuitreiking
van de begeerde beker rond
16.00 uur plaatsvinden. Voor
onze kleine Bergertjes is mevrouw Lydia van de Knutselkantine van 10.30 tot 12.00
uur aanwezig om alle kinde-

ren van 4 tot 9 een gezellige
ochtend te bezorgen. Vanaf
12.00 uur start het FIFA 19toernooi op Playstation 4 voor
jongens en meisjes van 8 tot
15 jaar uit Nederhorst den
Berg. De beste gamer van Nederhorst worden? Stuur een
mailtje naar fifamultinal19@
gmail.com o.v.v. vermelding
van je naam, leeftijd en telefoonnummer.
In de loop van de ochtend is
het centrale plein omgetoverd
tot ‘ForzaIbiza’ place, een plek
waar het goed toeven is na
alle voetbalhoogstandjes en
vermoeienissen; zitzakken,
cocktails en de relaxte muziek van DJ Ray van Rock’n
Rolla Sound System zorgen
alles bij elkaar voor een optimale sfeer. Het springkussen
opgeblazen, de BBQ aangestoken, IJsboerderij de Willigen
present en bier, cocktails en
fris in ruime mate aanwezig.
Conclusie: alles bij elkaar opgeteld is er genoeg te doen 28
en 29 juni op Meerzicht. Ook
als u niet meevoetbalt bent
u van harte welkom om een
drankje te drinken en/of hapje te eten.

De Blijkklappers
NEDERHORST DEN BERGHet pittige eindtoernooi gespeeld, de jeugd een ‘gekke
rackets’- avond gehad, de ALV
geweest. Het seizoen voor de
badmintonners is voorbij. Nu
tijd voor andere spannende
dingen:
zomerbadminton,
badminton op de camping,
speedbad-

minton enz. Begin september start weer een nieuw seizoen. Overweegt u om eens
te komen zien en voelen wat
voor sport dit is? Kom eens
meedoen, we zien u en ook
jou graag in de sporthal op
woensdag- en zondagavonden
in september.

Gitaarles bij VSK
ANKEVEEN - Wat is er leuker
dan zelf muziek maken en op
gitaar je favoriete nummers
te spelen? Of misschien heb
je wel plannen om ooit je
eigen gitaarband te beginnen. Bij ons ben je zowel als
beginnende als gevorderde
gitarist(e) aan het juiste
adres.
Bij Muziekvereniging de
Vriendschapskring in Ankeveen geven we namelijk
al een aantal jaren privélessen op gitaar. De gitaarlessen worden gegeven door de
professionele en zeer ervaren
docent Tatakh Huisman, die
op woensdagmiddag in Anke-

veen is om op verschillende
niveaus les te geven. Heb je
(nog) geen eigen gitaar dan
is dit geen enkel probleem,
want onze muziekvereniging beschikt over een aantal
goede lesgitaren die je als lid
van de gitaarschool gratis in
bruikleen kunt krijgen. Heb
je al een eigen gitaar, dan
neem je die mee natuurlijk.
Kortom, er is geen enkel excuus meer om niet te beginnen met gitaarspelen of om
je spel snel te verbeteren. Bij
ons leer je het! Wil je meer
weten over de mogelijkheden, lestijden en kosten, of
een keer een les meemaken?
Stuur dan een e-mail naar
info@vriendschapskring.nl
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Nescio-lezing annex
koffieconcert
KORTENHOEF- Op zondag
16 juni zullen Wim Dooge
en Ruurd Werner om 11.15
uur voor de Oecumenische
Streekgemeente in het Oude
Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 een Nescio-lezing
houden met het thema ‘ ‘Terugblik op jaarthema met
persoonlijke noot’. Een lezing in de serie VerbindenVerbanden- Verbonden. Over
over-leven in een connected
world. Daarnaast is er tijdens
de lezing een koffieconcert.
De entree bedraagt €10,(kinderen gratis).

we in het seizoen 2018 - 2019
stilgestaan. In de diensten
en specifieker nog in de Nesciolezingen. We beschouwden ‘Verbinden-verbandenverbonden’ vanuit diverse
vakgebieden zoals economie,
theologie, journalistiek, milieukunde en filosofie. Waar
gingen de lezingen in grote
lijnen over en wat hebben
ze ‘opgebracht’, tot welke
nieuwe inzichten hebben ze
geleid? Een terugblik met
persoonlijke noot.

Het is vertrouwd, maar toch
avontuurlijk. Dit kwartet
maakt muziek die het leven
in al haar aspecten viert en
waar de liefde vanaf spat.
Laura Dooge - zang, Gijs Idema - gitaar, Linus Eppinger gitaar, William Barrett - contrabas & composities en Mark
Opfer - teksten

WIJDEMEREN- Na het succes van vorig jaar gaan de
gemeente Wijdemeren, ondernemersvereniging Ondernemend Wijdemeren en de
Rabobank in 2019 verder met
de verkiezing ‘Ondernemer
van het Jaar’. Wie wordt de
opvolger van de jonge Mats
Smit van de Smit’s Delicious
bonbons. Op 15 november is
de winnaar bekend.

Het thema van 2019 is ‘Familiebedrijven’. “Familiebedrijven vormen de pijler van de
economie”, weet wethouder
Jan Klink. “Ze vormen 69%
van het totale Nederlandse
ondernemersbestand.” Hoe
de cijfers zijn in Wijdemeren,
is niet duidelijk. Wie om zich
heen kijkt, ziet echter veel be-

Het concert wordt verzorgd
door Vondelier, als een aangename wandeling door de
zomerse polder. Fluitekruid
groeit langs de lommerrijke
paden terwijl de zwaluwen
hoog over het veld gieren.

Wat betekent het om te leven
in een wereld waarin alles en
iedereen met elkaar verbonden is? Bij al deze vragen - en
nog veel meer - hebben

Jury bekend voor Ondernemer
van het Jaar
WEEK

SPAKENBURGSE VISHANDEL WIJKVIS
Wij staan iedere Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur op het Willie Dasplein

Lekkerbekken

Familiezak
Kibbeling

5egratis

+ gratis
saus

+ gratis
saus

4 stuks voor

3 stuks voor

500 gram

Hollandse
Hollandse nieuwe
15 juni zijn ze
er weer:

Nieuwe

Vangst 2019

Vers
van het
mes

€ 10,00

€ 9,00

Deze
de
aanbiedingen zijn I &
N
JU
en
gehele maand
!!
JULI geldig

4+1
GRATIS

500 gram

€ 7,50

€ 10,00

Met vriendelijke groet, Team Wijkvis

Dames in
in Frankrijk
Frankrijk
Dames

eroen
Oranje
Leeuwinnen
Tompouces

Verse
Zalmfilet

WK Voetbal
Baguette
wit
van € 2,05

Baguette
4 mouten
volkoren
van € 2,60

nu voor

€ 1,50

nu voor

€ 1,95

Oranje
saucijzen
Met pittig
gekruid gehakt.

per stuk

€ 1,75

Geldig van dinsdag 11 juni t/m zaterdag 6 juli.

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

www.bakkerjeroen.nl
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drijven waar familie de rode
draad vormt. Naast de wethouder economische zaken,
die samen met z’n moeder en
broers een agrarisch bedrijf
leidde, is Renée de Kuyper een
opvallende naam in de jury.
Zij is een loot uit het geslacht
De Kuyper dat al sinds 1695
jenever distilleert. Mevrouw
De Kuyper is adviseur familiebedrijven. Peter Landwaart,
voormalig eigenaar van AH
Kortenhoef, neemt namens
Ondernemend Wijdemeren
zitting in de vierkoppige jury.
Waar Roderick Alberti, directeur Rabobank Gooi en Vechtstreek, ook een stem heeft.

Beoordeling
De jury heeft een waslijst aan
beoordelingscriteria, onder
andere hoe bepalend is de
familiefactor (minstens twee
generaties), hoe innovatief
is het bedrijf, hoe staat het
met de continuïteit, wat is de
betrokkenheid bij de vijf Wijdemeerse dorpen, hoe maatschappelijk stelt het bedrijf
zich op en wat doet men aan
duurzaamheid.

Aanmelden
Tot en met zaterdag 6 juli
kunnen
familiebedrijven
aangedragen worden op onderstaande website. U kunt
ook uw eigen bedrijf nomineren. De jury beoordeelt de
inzendingen en selecteert de
kandidaten. “Nieuw dit jaar”,
vertelt Peter Landwaart “is
dat we een top- 10 maken die
we ook echt gaan bezoeken.
Dan heb je meer feeling met
wat er gebeurt.” Uiteindelijk
blijft er een top-3 over. Die
presenteert zichzelf met een
filmpje en andere informatie.
Vanaf 1 oktober kan iedereen
online zijn stem uitbrengen.
Het winnende bedrijf mag
zich het komende jaar hét familiebedrijf van Wijdemeren
noemen. Dan verdien je ook
2500 euro voor een masterclass, een gratis lidmaatschap
van OW en uiteraard de wisselbokaal. Alle info vindt u
op: https: //ondernemervanwijdemeren.nl
Vlnr: Jan Klink, Renée de Kuyper,
Peter Landwaart, Roderick Alberti Foto: Govard-Jan de Jong
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+1,3 mln op
Goede Hollandse nieuwe bij
Jaarrekening
2018
Hilvis
WEEKBLADWIJDEMEREN
| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR ANKEVEENWijdemeren
De
gemeente
Het overige deel wordt toesluit 2018 af met een posi- gevoegd aan de algemene retief resultaat van 1,3 miljoen serve. Een deel hiervan zal in
euro. Dit blijkt uit de (voor- 2019 aangewend worden voor
lopige) jaarrekening die het projecten die doorlopen zocollege aan de gemeente- als het gebiedsakkoord Oosraad heeft aangeboden. Het telijke Vechtplassen. Uit de
positieve resultaat is de re- verantwoording blijkt dat de
sultante van vele incidentele grote tekorten op de grondmee- en tegenvallers.
exploitaties (- 1,66 miljoen)
In samenwerking met

Het jaarverslag geeft een
overzicht van de behaalde
resultaten en alle inkomsten
en uitgaven die de gemeente
daadwerkelijk heeft ontvangen of gedaan. Het college
stelt de raad voor om het resultaat toe te voegen aan
bestemmingsreserves voor
duurzaamheid, de invoering
omgevingswet en de reserves
voor het sociaal domein.

en op de Jeugdzorg (-340.000
euro) zijn verwerkt in deze
cijfers. Op 19 juni wordt de
jaarrekening behandeld in
de auditcommissie en op 27
juni in de commissie Bestuur
en Middelen. De besluitvorming in de gemeenteraad is
op 11 juli. De concept jaarrekening is te raadplegen op
www.wijdemeren.nl.

Vaders houden toch ook van een
mooie tuin?!

16 juni is het vaderdag.
Verwen hem met een
mooie zomerbloeier,
aardbeien- tomaten of
paprikaplant.

Tot ziens in de kas!

Tot ziens in de kas!

Middenweg 13
1394 AC Ned. den Berg
www.kwekerijkostelijk.com
Ma t/m za 9:00-18:00

KORTENHOEF/BUNSCHOTEN
- Het is zover. 12 juni begint
de verkoop van de Hollandse
Nieuwe haring 2018. Een
spannende en drukke tijd
voor de visspecialisten in Nederland. Zo ook voor Vishandel Hilvis, die iedere dinsdag
en vrijdag in Kortenhoef aan
de Curtevenneweg bij de
Jumbo staat. Eigenaar Martijn de Graaf vertelt over het
haringproces en heeft weer
topharing gevonden.
“De Hollandse nieuwe Haring
die wij hebben gevonden is
van uitstekende kwaliteit. Zij
heeft nu al het vetpercentage
van 17-19%, en dat terwijl de
eerste Hollandse nieuwe haring vaak begint op 16%”, vertelt De Graaf enthousiast. Al
jaren gaat hij er speciaal voor
naar Skagen in Denemarken .

“De Hollandse nieuwe haring
moet je gewoon zelf uitzoeken, testen en proeven. Dit
product zorgt voor een groot
deel van je omzet. Ik kan niet
geloven dat er nog steeds
vishandelaren zijn die geen
haring lusten, dan kan je
toch nooit achter je product
staan?”. De Hollandse nieuwe
haring is een jonge haring
die voor het eerst geslachtsrijp wordt, zij krijgt dus voor
het eerst hom en kuit. Net
voor die periode wordt zij gevangen tot aan dat er haring
gevangen wordt met hom
of kuit, dat is ongeveer eind
juni. de vangst begint ongeveer 2-3 weken voor de startdatum van de verkoop. In dit
geval dus eind mei. Er wordt
dan voorzichtig gevist om te
kijken wat de kwaliteit van
de haring is. Is zij mager dan

wachten ze wat langer met
grote scoren haring te vissen.
Dit kan tot het besluit leiden,
zoals voorgaande jaren wel
eens gebeurd is, om de startdatum met 1 a 2 weken uit
te stellen. Wie kan rekenen
kan dus uitrekenen dat er
ongeveer zes weken op Hollandse nieuwe haring wordt
gevist. “Dat klopt”, vertelt De
Graaf verder. “In zes weken
wordt de hele oogst opgevist,
verwerkt en opgeslagen in
grote vrieshuizen. Dit betekent dat na de eerste week er
steeds weer nieuwe partijen
haring wordt opgevist, die
langer gezwommen hebben
en die vetter kunnen zijn
dan de allereerste. Dit houdt
dus in dat de consument de
tweede of derde week van de
Hollandse nieuwe haring een
nog lekkerdere haring kunnen kopen. De haring die ikzelf acht als een topper, koop
ik dan voor het hele jaar in.
Die partij haring wordt dan
speciaal voor mij gereserveerd in het vrieshuis. Zo kan
ik mijn klanten het hele jaar
door die heerlijke partij voorschotelen”.
“Vorig jaar hebben wij meegedaan aan de Nationale Haringtest van Nederland en
daar kwamen wij als een van
de beste van het Gooi uit de
bus. Dit jaar gaan we voor de
eerste plaats.” Aldus de ondernemer.

Winnaar ‘Teken je eigen
Duurzame Huis’

AF
VAN NI
U
J
12

HOLLANDSE
NIEUWE!

DE BESTE VIND JE BIJ ONS!
ALTIJD BIJ U IN DE BUURT!
DINSDAG:
VRIJDAG:
VRIJDAG:

IN KORTENHOEF, BIJ JUMBO VAN 9:00 TOT 18:00 UUR
IN KORTENHOEF, BIJ JUMBO VAN 9:00 TOT 18:00 UUR
IN LOOSDRECHT, LINDEPLEIN VAN 9:00 TOT 18:00 UUR

OOK HET BESTE ADRES VOOR UW VERSE EN GEBAKKEN VIS

KORTENHOEF- Op de Regenboogschool kregen de groepen 5 en 6 een Energieles
van Kim Hermsen en Maaike
van Ruitenbeek. Zij zetten
zich in voor de Energie Coöperatie Wijdemeren.

Kinderen leren door middel
van filmpjes, spel en interactie over energie. Wat is energie nu eigenlijk en wat kun
je ermee? En hoe gebruik je
energie? En de zonnepanelen
op school, hoe werkt dat nu?
Tenslotte werd er een teken-

wedstrijd gehouden voor de
kinderen er kwamen 50 tekeningen binnen. Alle kinderen
bedankt voor jullie prachtige
inzendingen. De winnaar is
Lynn Hiemstra. Mede door
haar creativiteit, o.a. het opvangen van regenwater, een
douche die na 5 minuten
uitgaat, een ijsblokjeskamer
ter verkoeling en met fietsen
energie opwekken om deze
energie te gebruiken in het
huis, was de jury onder de indruk. Deze week kreeg Lynn
de prijs uitgereikt , van harte
gefeliciteerd. Heeft jullie
school ook interesse in een
Energieles of wil je een projectweek organiseren met de
school? Neem contact op met
maaike@ecwijdemeren.nl

NIE
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De Beste Service van DBS Maaitechniek
ANKEVEEN- DBS Maaitechniek aan de Cannenburgerweg 65 (De Slenk) is dé specialist in tuinmachines. “Wij
verkopen en repareren alles
wat met groen te maken
heeft”, vat eigenaar Don van
Schijndel het samen. Van een
simpele heggenschaar tot
een geavanceerde grasmaaier voor een voetbalstadion,
u vindt alles van uw gading
bij DBS.
“Wij hebben ook bewust de
naam DBS wat eerst iets anders betekende, veranderd
in De Beste Service, want dat
vinden we het allerbelangrijkst”, vervolgt Van Schijndel. “De klant ontzorgen is
ons parool.” Een maaier kopen is niet zo moeilijk, maar
het gaat erom dat je een degelijk apparaat hebt dat past
bij jouw tuin. Dan staan Don
en zijn collega’s voor u klaar
om u van vakkundig advies
te voorzien. “Omdat wij ook
leveren aan de vakhandel,
werken wij uitsluitend met
goede merken als Husqvarna
en Stiga, plus nog wat grote
namen. Dan weet je wat je
in huis hebt.” Van Schijndel
noemt het een kwestie van

de lange adem. Door goede
mond-op-mondverhalen
weten klanten dat je bij DBS
goed geholpen wordt. Ook
voor reparaties kun je elk
moment aanwaaien op de
Cannenburgerweg. Naast een
goed gevulde werkplaats kijk
je je ogen uit in de grote showroom, vol met grasmaaiers,
kettingzagen,
bladblazers,
grastrimmers, waterpompen
en handgrepen. Daarnaast zie
je een gevarieerd assortiment
aan tuingereedschap, kortom
van klein naar groot. Bovendien weten Van Schijndel c.s.
ook vrij goed wat een klant
wil. In de categorie ‘big boys
toys’ staan er een paar schitterende ebikes en e-scooters
klaar. Je zou er zo opspringen
en weg racen.

Robotmaaiers

“Deze is echt top! Hij onderhoudt niet alleen het gras,
hij voedt ook je bodem en je
krijgt een perfect gazon.”
Naast particulieren doet DBS
Maaitechniek o.a. ook zaken
met de voetbalstadions van
Ajax en Feyenoord om het
gras in topconditie te houden. De acht DBS ‘ers werken
niet alleen in de werkplaats
en showroom, ook de servicebus is vaak onderweg naar
de klandizie. Plus de backoffice die de zeven webshops
beheert: De Tuinmachine, De
Sneeuwmachine, Tuinmachine Outlet, De Robotgrasmaaier, Tweedehandstuinmachine en Gebruiktegolfkarren.nl
U bent te allen tijde welkom
voor verkoop en reparatie.
Cannenburgerweg 65, 1244
RH Ankeveen; 035- 642 33 58;
www.dbsmaaitechniek.nl

Don van Schijndel wordt helemaal lyrisch als hij vertelt
over de robotmaaiers. Dat
schijnt op dit moment dé
trend te zijn. Vooral die van
Husqvarna ontzorgen de consument anno 2019 optimaal.
Met een draadje in de grond
kun je het robotje aansturen die precies doet wat hem
wordt opgedragen.

Innovatieve opening
Kunstroute
meende de wethouder.WEEK
Egbert
ANKEVEEN- Voor het eerst
in het 17-jarig bestaan deed
theater De Dillewijn mee
aan de Kunstroute. Naast de
vele schilders en beeldhouwers was er nu aandacht
voor het genre ‘animatiefilm’.
Een innovatie die de kunst
in ‘s-Graveland, Kortenhoef
en Ankeveen wellicht nog
multidisciplinairder maakt
dan waarvan wethouder
Jan- Jaap de Kloet al gewag
van maakte in zijn openingsspeech.
Hij was een van de sprekers
zaterdagmiddag jl. van het
Kunstroute pinksterweekend.
De Kloet wees op de rijke cultuur die Wijdemeren kent.
Van schilder Egbert Schaap
die in 1939 in Ankeveen overleed via Jan Hendrik Frederik
Grönloh (Nescio) die Oud Kortenhoef literair beschreef tot
de avantgardistische videokunst van de HKU- studenten. Op die manier komen de
Oude School, de broedplaats
van kunst in Kortenhoef en
De Dillewijn nader tot elkaar.
“Kunst kan verwonderen,
verbazen en afschrikken”,

NIEUWS VOOR AN
de Ruiter, Lecturer Animation
and 3D Animation and Visual
effects aan de Hoge School
voor Kunsten te Utrecht vertelde in het kort over drie
niveaus van animatie, de klassiek narratieve, de argumentatieve en poëtische animaties.
Waarna studenten openden
met een film, getiteld ‘Once
upon a noise’ waarin aan de
hand van beelden op muziek
de opbouw van een schilderij
werd weergegeven. Het duurde even voor de combinatie
van zware bastonen en donkere vlekken op het scherm
landden in het gemoed van
de toeschouwers. Kunstenaar
Maarten Vlam heette namens
de kunstenaars de trouwe
bezoekers welkom. Hij stond
ook kort stil bij het overlijden
van Maria Klein en Ria Berg
die jarenlang een vaste plaats
innamen in het kunstpalet.
Françoise Vaal, Joost Zwagerman en Godewijn Aldershoff werden op het podium
gehaald voor hun inzet om
Ankeveen te betrekken bij de
Kunstroute ‘s- Graveland die
vanaf nu ook Wijdemeren in
het logo meevoert.

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl
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S.V. ‘s-Graveland
Springwedstrijden
nacompetitie
Rijvereniging
Nederhorst
WEEKBLADWIJDEMEREN
| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
NEDERHORST
DEN
BERG - barrage. Hier reden weer een
2de pinksterdag streden 30 groot aantal foutloos. Uiteincombinaties op een mooi uit- delijk bepaalde de gereden
gezet parcours in de klassen tijd van de 4 Sophie’s in de
1, 2 en 3 om de bekers bij de barrage de uitslag: 1. Sophie
springwedstrijd op de ma- Delange op Tom; 2. Sophie
nege Laanhoeve. De laatste Emmelot op Polly; 3. Sophie
wedstrijd, waarop punten Verweij op Silver; 4. Sophie
konden worden verzameld Willig op Saar. Vervolgens de
voor een startbewijs op de klasse -II. Hier drie deelneclubkampioenschappen
in mers in de barrage. Wederom
juli.
een spannende strijd, met
In samenwerking met

De jury bestond uit Marco
Gotendorst en Gerrit Bergman. Om 11 uur zagen zij
Floor van de Kolk op Nador
als eerste over de hindernissen springen. Zij sprong in
de A-klasse .Een klasse voor
beginnende ruiters. Als zij
deze wedstrijd, die gaat over
5 hindernissen, goed aflegde,
mag zij in het vervolg starten
in de klasse -I. Zij ontving een
prachtige medaille voor haar
goed gereden rit en behaalde
haar A-diploma, en mag dus
in het vervolg starten in de
klasse- I. In deze klasse-I
werd zondag uitstekend gereden. Er plaatsten zich uiteindelijk 12 deelnemers voor de

als uiteindelijke winnaar: 1.
Roos Warnier op Polly. Tenslotte waren er drie deelnemers in de klasse III. Helaas
plaatste niemand zich voor
de barrage. Dus werd winnaar op de tijd van de eerste
omloop: 1. Mart Doorn op Tyrona. In de ring stonden vandaag Moniek Bruinsma en
Sander Prinssen, ringmeesters waren Jolande den Akker
en Matty Bergman. Dit was
de laatste wedstrijd voor de
clubkampioenschappen op
5, 6 en 7 juli. De deelnemerslijst van de geplaatsten voor
deze wedstrijden verschijnt
binnenkort op facebook en
de lijst komt uiteraard ook te
hangen in de kantine.

Kom op gitaarles bij
gitaarschool Ankeveen

ANKEVEEN - Wat is er leuker
dan zelf muziek maken en
op gitaar je favoriete nummers te spelen? Of misschien
heb je wel plannen om ooit
je eigen gitaarband te beginnen. Bij ons ben je zowel als
beginnende als gevorderde
gitarist(e) aan het juiste
adres. Bij Muziekvereniging
de Vriendschapskring in Ankeveen geven we namelijk
al een aantal jaren privélessen op gitaar. De gitaarlessen worden gegeven door de
professionele en zeer ervaren
docent Tatakh Huisman, die
op woensdagmiddag in Ankeveen is om op verschillen-

de niveaus les te geven. Heb
je (nog) geen eigen gitaar dan
is dit geen enkel probleem,
want onze muziekvereniging
beschikt over een aantal
goede lesgitaren die je als lid
van de gitaarschool gratis in
bruikleen kunt krijgen. Heb
je al een eigen gitaar, dan
neem je die mee natuurlijk.
Kortom, er is geen enkel excuus meer om niet te beginnen met gitaarspelen of om
je spel snel te verbeteren. Bij
ons leer je het! Wil je meer
weten over de mogelijkheden, lestijden en kosten, of
een keer een les meemaken?
Stuur dan een e-mail naar

naar finale

‘s-Graveland speelt door een
0-5 overwinning op Wasmeer volgende week om promotie. De wedstrijd tegen de
Hilversumse
derdeklasser
werd vlak voor en na rust
beslist. Jorn Kerkhof opende
de score (assist Job Romviel)
en de in de rust ingevallen
Ramon Bouwman schoot ‘sGraveland naar 0-2. Na de 0-3
van Job Romviel (assist Jorn
Kerkhof) was de wedstrijd
gespeeld. Wasmeer zag twee
spelers met rood naar de
kant gestuurd en Jorn Kerkhof en Jimmy Reijnders bepaalden de eindstand op 0-5.
Volgende week is Hugo Boys
de laatste opponent dit seizoen. Op onze website en andere social media zal bekend
worden waar dat zal zijn.

actie op Pinkstervoetbaltoernooien. In Duitsland
speelden JO14-1 en JO11-1,
in Limburg deden JO17-1
en JO17-2 mee aan de Maastricht Trophy, in Vianen was
‘s-Graveland vertegenwoordigd met liefst drie teams:
JO13-1, JO15-1 en MO15-1 en
in Bennekom speelde JO102. Op tweede pinksterdag
was iedereen weer binnen
de gemeentegrenzen. Een
topweekend voor spelers en
meegereisde ouders.

Jeugdteams in den lande en
in den vreemde

Zondag 16 juni: Leeuwinnentoernooi

Acht jeugdteams kwamen op
meerdaagse toernooien in
binnen- en buitenland in

Op zondag is het de beurt
aan alle onze meidenteams
met een ochtend- en mid-

Zaterdag 15 juni: Arie Janmaat Toernooi
Van 8.30 uur tot de invallende duisternis nemen veel jongensteams uit de categorieën
onder 10 tm O15 deel aan het
Arie Janmaat Toernooi.

dagprogramma tijdens het
Leeuwinnentoernooi.

SVS Cup35+
De ca. 40 deelnemers aan de
SVS Cup35+ maken zich op
voor de finale op zaterdag 22
juni, die met een barbecue
wordt afgesloten. Aanmelden
via svscup35@svsgraveland.
nl.

Buitengewone Algemene
Ledenvergadering
Op donderdag 20 juni is de
Buitengewone Algemene Ledenvergadering met als belangrijkste agendapunt de
begroting voor seizoen 20192020.

Informatie en lid worden?
Ga naar www.svsgraveland.
nl of volgens ons op social
media: Facebook, Twitter en
Instagram.

Nederhorst naar finale
nacompetitie
Het is Nederhorst gelukt om
de finale van de nacompetitie
te halen. In de tweede ronde
was RCH uit Heemstede een
prooi voor de Bergers. Door
de 3-2 overwinning op RCH
zal de ploeg van interimtrainers De Bruin en Versluis
op zondag 16 juni moeten
aantreden tegen 3e klasser
Winkel voor behoud van het
derdeklasserschap.
Nederhorst had zeker in het
begin de overhand en kansen
maar zag de tegenstander bij
de eerste de beste aanval na
9 minuten scoren. Gelukkig
viel de verdiende gelijkmaker snel. Het was Sander Verheul die hiervoor zorgde. Op
het half uur de

voorsprong. Opnieuw was
Sander de afmaker na een
goede aanval en pass van
Thomas Grolleman. RCH was
de mindere maar bleef met
name via hoge ballen gevaarlijk.Na de rust een feller RCH
maar een eerste kans voor
de thuisploeg. Na 57 minuten leek de wedstrijd beslist
toen Joris van Tol goed doorging op een pass van Lars van
Wijk en voor de 3-1 zorgde.
De wedstrijd bleef onnodig
spannend. Al veel eerder had
met name Sander de mogelijkheden om verder afstand
te nemen. Toen 5 minuten
voor tijd de 3-2 viel werd het
nog echt billen knijpen. Veel
hoge ballen werden in het
strafschop gebied

gepompt,maar tot resultaat
kwam RCH niet. Nederhorst
won verdiend en mag nu
hoogstwaarschijnlijk in Ilpendam de finale spelen.

Za. 8 juni: (bovenste 3 plaatsen, 16 deelnemers) 1. Dhr.
D. Siegers & Mw. M. de Wit
(4668 pt.), 2. Dhr. H. v.d. Berg
& Dhr. H. Tinmaz (4618 pt.),
3. Mw. D. Giavarra & Dhr. J.
van Wijnen (4519 pt.). Eerstvolgende
maandtoernooi
koppelklaverjassen: zaterdag
13 juli 2019, aanvang 16.00

uur. Progr: Vrij. 14 juni: vrij
biljarten van 14.30 tot 20.30
uur, tevens bar geopend (ook
voor niet-leden); Contact:
06.20.40.80.58

Senioren
Het is Nederhorst 4 net niet
gelukt om het kampioenschap te behalen. In de laatste
competitiewedstrijd
tegen
Batavia 4 moest er gewonnen
worden om het de koploper
Buitenboys 2 nog moeilijk te
maken. Helaas bleven de Bergers steken op een 1-1 gelijkspel en zijn zodoende op een
fraaie gedeelde tweede plaats
geëindigd. Voor meer info of
lidmaatschap www.vvnederhorst.org of facebook.

Club 4711
Uitslag + stand lente-toernooi
Biljartclub 4711. Ma. 3 juni:
Mw. T. Bos - M. Verlaan 0-2,
M. Zieleman - E. Vernooij 2-0,
B. Worp - W. Clements 0-2;
Stand aan kop: W. Clements
10-29, M. Zieleman 10-21, J.
van Greuningen 10-21. Uitslag
4711-maandtoernooi
koppelklaverjassen;
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Afscheid van Lianne en Stefan in Wapen van Ankeveen
WEEKBLADWIJDEMEREN

het vroegtijdig overlijden van
René van Houten, de broer
van Stefan. Daarnaast talloze
feesten, optredens, clubavonden, recepties en partijen,
het Wapen is en blijft de spil
van Ankeveen. Tijdens Sinterklaas en kindercarnaval gaan
de schuifdeuren dicht, de
kinderen hebben hun eigen
feestje, terwijl de ouders en
grootouders op korte afstand
in het café sociaal bezig zijn.
In het Wapen van Ankeveen
kun je ook contant geld pinnen, de bank dichtbij huis.
Stefan (47) maakt zich geen
zorgen over de toekomst. Hij
gaat als zzp ‘er aan de slag als
kok. Bovendien wil hij zich
oriënteren als vakdocent ‘horeca’ op het MBO- college. En
ten slotte heeft hij vaardige
handen, dus kan hij bij elk
bouwbedrijf snel aansluiten.
“Ik heb ook een groot netwerk, dus dat gaat wel lukken.” Ook voor Lianne ligt de
toekomst open.

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

ANKEVEEN- Op zaterdag 22
juni is het afscheid van de
uitbaters van Het Wapen van
Ankeveen. Na 20 jaar zijn Lianne en Stefan van Houten
toe aan iets nieuws. Ze zijn
blij dat hun opvolging min of
meer geregeld is. Een groep
van vijf vrienden, met Jodi
Marx en Bas van Dijk als uithangbord, zal het café overnemen.

“We zijn mondeling rond,
maar het wachten is nog op
een nieuwe vergunning. Dat
kan omstreeks 1 augustus in
orde zijn”, opent Stefan die op
1 juli 1999 het bedrijf overnam. Zes dagen per week, zo’n
60 à 70 uur, stond hij paraat
voor de gasten. “Ik ben er min
of meer ingerold”, vult Lianne
aan die wekelijks ongeveer

25 uur actief is in het bedrijf.
De dochters Isa en Felicia zijn
boven het café geboren, jongste zoon Niels niet. “Het altijd
klaar moeten staan, de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit en goed resultaat
zijn op een gegeven moment
wel er erg veel”, zegt Stefan.
Lianne: “Aan de andere kant
hebben we ook veel profijt
gehad van dit werk. Je kunt

zelf bepalen welke kant je op
wil gaan. Je maakt je eigen
beslissingen en je bent altijd
dichtbij je kinderen.” Lianne
en Stefan zijn verknocht aan
het dorp en ze willen ook zeker niet verhuizen. Ze weten
als geen ander dat Het Wapen
het centrum van het dorp is.
Veel vanuit het dorp gebeurt
op deze plek, lief en leed. Zoals recent de condoleance bij

Op 22 juni bent u welkom
vanaf 16.30 uur. Wat het programma van ‘Stef Bedankt’
gaat worden, is nog ongewis.
Ongetwijfeld zal het halve
dorp afscheid willen nemen
van Lianne en Stefan.

SLOEPenTOCHT ‘Ga voor goud!’
Op zondag 7 juli is het feest
op het water want dan gaat
Stichting SLOEP voor goud
tijdens de 20ste SLOEPenTOCHT.
Meedoen is eenvoudig: hang
de gouden wimpel aan je
boot en je kan genieten van
muziek, leuke activiteiten
en heerlijke proeverijtjes tijdens een ‘Rondje Loosdrecht’.
De wimpel zit (samen met
proeverijbonnen voor 4 personen, het programma, de
route en verrassingen) in
deelname tassen die vanaf
zaterdag 29 juni voor € 27,50
te koop zijn bij Joy’s Cadeaus
& Woonaccessoires (Nootweg
43C, Loosdrecht), bij Sam’s IJs
(Oud-Loosdrechtsedijk
198,
Loosdrecht) en bij de Sluiswachter van de Mijndense
Sluis, (Mijndensedijk 21, Loenen).
Wees er snel bij, want het
aantal deelnemers is beperkt

en (helaas) OP=OP. Het rondje
Loosdrecht wordt zowel linksom als rechtsom gevaren:
vanaf de Drecht via de ‘s- Gravelandsevaart, naar het Hilversums Kanaal en via sluis
het Hemeltje naar de Vecht.
Dan door de Mijndense Sluis
weer terug via de Loosdrechtse Plassen (Eerste en Tweede
Plas) naar de Drecht.
Hebt u geen boot, dan hoeft u
deze dag niet te missen. Want
op de fiets kunt u de route
langs de sluizen ook volgen en
genieten van de gezelligheid.
Dit jaar kunt u optredens
vinden bij onder andere de
Mijndense sluis, Ottenhome,

de Raaisluis, Bar-Bistro het
Bruggetje en natuurlijk bij
sluis ‘t Hemeltje. Bij ‘t Hemeltje zullen Jan, Lesley en Nico
het publiek in en om de sluis
vermaken met leuke spelletjes en heerlijke muziek.
Komt u met de auto, dan is er
bij sluis ‘t Hemeltje in Nederhorst den Berg gezorgd voor
voldoende
parkeergelegenheid, volg daarvoor de parkeerinstructies op van onze
parkeerwachten. De SLOEPentocht begint op 7 juli om 10
uur, bezoek voor het volledige
programma en de route de
website www.stichtingsloep.
nl.

Ben je
geïnteresseerd?

Kom jij ons team versterken?!

Neem dan contact op per
telefoon: 06- 136 678 48

Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op woensdag in Kortenhoef en
‘s-Graveland ons weekblad te bezorgen.
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FAMILIEBERICHTEN
Je Moeder blijft je Moeder,
al wordt ze nog zo oud.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens komt het moment,
waarop je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Persoonlijke terugblik op
WEEK
D-Day

Op zaterdag 8 Juni 2019 is onze zorgzame moeder, schoomoeder, oma, oma Nely
rustig ingeslapen.
Cornelia Catharina Haselager van ’t Klooster
Nely
weduwe van Dirk Haselager
Weesp, 19 Juli 1923

Laren (NH), 8 Juni 2019
Bert en Marianne,
Jeroen en Marloes
Mees Anne, Jip Benja
Sanne en Anders
Rob en Leonie,
Floris en Kelly
Roland en Marlotte
Jasmijn en Maarten
Paul en Ria,
Debby ♥
Mandy ♥ & Nicole

De uitvaartmis is op vrijdag 14 Juni 2019 om 13.00 uur in de H. Antonius van
Padua kerk, kerklaan 26 in Kortenhoef, met aansluitend de begrafenis.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Het Achterom.

Correspondentie adres:
Rob Haselager, Dodaarslaan 24, 1241XJ Kortenhoef

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons
tijdens haar leven heeft omringd, geven wij u kennis
van het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en
oma

Cornelia Visser - de Vries
- Tante Corrie -

Enkhuizen,
2 april 1930

Nederhorst den Berg,
10 juni 2019
Gerrit Visser
Martin
Peter

Nelleke en Martien
Bas en Neomie
Rody, Aynil
Sandra
Roy en Daniëlle
Erik en Lida
Tine
Leonie
Bram

J.J. van Goyenstraat 11
1394 EN Nederhorst den Berg

Er is thuis gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag
14 juni van 19.00 tot 21.00 uur.
De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag
17 juni om 13.30 uur in crematorium Den en Rust,
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

D- Day op 6 juni roept bij Alicia Visscher bijzondere herinneringen op. Ze slaat geen
minuut over van de tv-programma’s over de invasie op
de stranden van Normandië.
door: Herman Stuijver
“Het lijkt wel of ik naarmate
ik ouder word er steeds meer
mee bezig ben. Ik heb veel
bewust meegemaakt, ik was
een meisje van zeven toen de
oorlog begon. Bepaalde details komen in flitsen terug,
andere ben ik vergeten.” Ze is
omringd met foto’s, brieven,
krantenknipsels en andere
attributen. Met haar zoons
maakte ze in april 2004 een
trip naar Normandië, langs
bekende stranden als Omaha-, Utah- en Junobeach. Op
het strand wilde ze schrijven
‘Dear Boys, We will never forget’. Ze zag de Pegasus Bridge,
waar de eerste Britse troepen

landden. Het museum in Arromanches, over de smalle
kustweg, langs de bunkers
waar de Duitsers zaten die
Alicia steevast ‘moffen’ blijft
noemen. Ook het bekende
kerkje met parachutist van
St. Mère Eglise werd bezocht
en Point du Hoc waar de
droppingzones van de geallieerden waren gesitueerd. Het
waren emotionele dagen en
nog krijgt Alicia tranen in de
ogen als ze zichzelf terugziet
op een massaal ereveld met
kruisen. “Het zijn mixed feelings”, vervolgt Alicia “want
het is rouwen, maar toch ook
blijheid dat met D-Day onze
vrijheid in zicht kwam.”

Meidagen ‘40
Terwijl haar vader voer als
kapitein op een koopvaardijschip van de Rotterdamse
Lloyd nabij Genua werd de
7-jarige Alicia ‘s ochtends
op 10 mei ruw uit haar slaap
gewekt. Haar twee oudere

VOOR AN
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de 3e
verdieping om te zien hoe de
Duitse Luftwaffe bommen
liet vallen in de Scheveningse duinen. Daar woonde ze
toen. Dat werd alras Sperrgebiet en dus moest het gezin
evacueren naar Voorburg.
“Het was vreselijk spannend.
Papa zouden we 5 jaar lang
niet meer zien.” Bepaalde
gebeurtenissen ziet Alicia
ruim 75 jaar later nog haarfijn voor zich. Zo was ze ook
getuige van een razzia op die
stille Herenweg in Voorburg.
Met moeite sleepte ze twee
gamellen met soep naar huis
toen ze plots vier Duitse soldaten in leren jassen zwaar
bewapend zag lopen. Een
jongen dook tevoorschijn uit
een poortje en werd ter plekke doorzeefd met kogels. “Pas
vele jaren later hoorde ik dat
het een vriendje was met wie
ik altijd speelde”. De hereniging met vader was ook een
moment om nooit te vergeten. Toen hij in augustus ‘45
thuis kwam, durfde Alicia
niet eens bij de deur te staan.
Vanaf een muurtje tegenover
hun woning zag ze hoe een
man met een Borsalinohoed
haar moeder begroette.

Vrijheid
Uren kan mevrouw Visscher
verhalen over de Tweede
Wereldoorlog en de nasleep.
Hoe ze brieven schreef met
de soldaat van Oranje, Erik
Hazelhoff Roelfzema, hoe ze
in contact kwam met de Canadese veteraan Alan Kirkwood, hoe ze veel verzamelt
over die tijd en over de jaarlijks bezoeken aan bevrijdingsfeesten die haar in hart
en ziel raken. “Het allerbelangrijkste blijft wat mijn vader zei”, sluit Alicia Visscher
af. “Hij sleepte ons mee langs
alle oorlogsbegraafplaatsen
en dan zei hij ‘dit mag je
nooit meer vergeten dat al
deze mensen voor onze vrijheid zijn gesneuveld’. Ik hoop
dat de jeugd deze les meeneemt naar de toekomst.”

‘Langste dag markt’ gaat niet
door
De geplande ‘Langste dag
markt’ op 21 juni aanstaande in de Emtinckhof kan
vanwege organisatorische en

persoonlijke redenen helaas
niet doorgaan.
Houdt onze website goed in
de gaten.

En kijk op https://emtinckhof.weebly.com
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Kunstroute 2019

enkele overlap met elkaar
hebben. Bovenin het gebouw
heeft Rob Jacobs zijn atelier.
Hij schildert daar en speelt
er ook saxofoon. Zijn uitzicht
is het aangrenzende weiland
en hij prijst zich dan ook een
gelukkig mens. Zijn werk is
sierlijk en heel kleurrijk. Bezoekster Marjan had net een
werk van hem gekocht en
was enorm enthousiast. Het
was een zeegezicht met mediterrane boom. Het gebruik
van kleur benoemde ze als
zeer apart. Zo was de lucht
bijvoorbeeld zalmroze. Het
voelde voor haar aan als een
droomwereld, een vergezicht
dat nieuw perspectief bood.
Ze werd er energiek en blij
van en het gaf haar kracht en
spirituele verdieping.

WEEKBLADWIJDEMEREN
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In samenwerking met

foto: bij Emma van der Meulen
thuis

WIJDEMEREN - Het blijft een
bijzonder evenement. De
Kunstroute ‘s-Graveland was
wederom een aangename
en verrassende dagbesteding op beide Pinksterdagen.
Achttien exposities waren
te bezichtigen op verschillende locaties met allen hun
eigen karakteristieken. Daarbij kwam nog het prachtige
omringende natuurschoon en
het mooie weer op vooral de
maandag.
door: Niels van der Horst

Art to Join
De twee plekken die waarschijnlijk de meeste mensen
wel zullen hebben bezocht
waren De Oude School in Kortenhoef en de iets verderop
aan de Kortenhoefsedijk gelegen inham met onder andere
Atelier Art to Join. In de Oude
School hingen vier schilders
met hun werk. Beneden aan
het begin zat Martien Beenen. Een veelzijdig artiest die
wijzend op een boterham en
glas melk aangaf: “een arme
kunstenaar moet ook eten en
drinken.” Dat gaf ook meteen goed weer welke prettige
sfeer er hing. Nico van der
Wolk heeft veel met water en

kustlijnen. Je ziet hem in een
aantal werken op bijzondere
wijze het zonlicht dat in het
water kaatst, op doek vangen. Verderop zat Maarten
Vlam, een fan van het beeldtegenbeeld concept. Een van
zijn schilderijen liet een fjord
liet zien. Als je dan kijkt
naar het water zijn de rotsen
en de lucht het tegenbeeld
daarvan. Als je kijkt naar de
rotsen zijn het water en de
lucht het tegenbeeld. Meestal kijken we naar het een,
terwijl het mede gevormd
wordt door het ander. En dat
is grappig gezien ze volledig
complementair zijn en geen

In het atelier van Art to Join
kon je onder meer werken
van Ingrid Jansen bezichtigen. Er hing veel moois en
het was gezellig druk. Ook
zij heeft een zeer kleurrijke
en haast dromerige stijl die
je de tijd doet nemen wat langer naar een voorstelling te
kijken. Ook musicus Angelo
van den Burg liep er rond.
Met zijn tweeën doen zij een
project genaamd Music in Color. Ter plekke uitte dat zich
in een schilderij van Ingrid
dat visueel interactief was gemaakt. Een projector die met
speciale software werd aangestuurd scheen bewegend

licht op het werk. Daarbij
hoorde nog een muziekstuk
gecomponeerd door Angelo,
wat hij ook opzette. Het project zelf volgt later dit jaar
waarbij het visuele aspect
een stuk groter en grootser
wordt aangepakt en ook de
muziek live zal worden gespeeld. Weer buiten, kon je
op nummer 86 van de dijk genieten van beelden van José
Walinga en Bert Bisperink en
op nummer 85c huisde Yvonne de Boer met zeer fraai gestoffeerde stoelen.

Thuis
Bovenstaande was natuurlijk maar een greep uit het
totale aanbod. Op sommige
adressen kwam je bij mensen
thuis. Zo ook bij Emma van
der Meulen aan de Herenweg
in Ankeveen. Eenmaal binnen werd je getrakteerd op
prachtige keramiek met op de
achtergrond het uitzicht op
het weiland dat achter haar
huis ligt. Ze legde met plezier
bepaalde werkprocessen uit
en beantwoordde vragen die
de gasten hadden. Precies dit
soort deelnames maken de
kunstroute zo’n enorm leuk
evenement. Op veel plekken
stonden koffie, thee en wat
lekkers klaar om genuttigd
te worden en overal werd je
hartelijk welkom geheten.
Op www.kunstroutesgraveland.nl kunt u alle info over
de kunst en kunstenaars nog
eens nalezen.

Laatste ‘muzikale groet’ van Nieuw Leven

Na bijna 91 jaar speelde
Nieuw Leven haar laatste
concert tijdens de Dodenherdenking op 4 mei. De fanfare
bestaat helaas niet meer. Er
valt een muzikale leegte in
Loosdrecht.
door: Herman Stuijver
Erelid Margo Zeldenrijk en
dirigent Gert Jan van den
Dolder zijn er kapot van. De
emoties na het slotakkoord

van ‘Eternal Father Strong to
Save’ waren overweldigend.
‘Onwerkelijk, Ongeloof en
Bizar maar een feit’ zijn de
woorden die al direct na het
concert naar boven kwamen.
In 1965 leerden Margo en
Gert Jan elkaar kennen bij de
tamboers van Nieuw Leven.
Gert Jan’s muzikale carrière
is hier gestart. Hij kwam later op het professionele pad
als trompettist en verliet zijn
‘roots-clubje’ in 1975. Ook
Margo wisselde van tamboer

naar een blaasinstrument. Zij
heeft van begin jaren zeventig in vele commissies en besturen plaatsgenomen en het
stokje van haar vader Gerard
Zeldenrijk
overgenomen.
Naast 50 jaar bugelspeler
heeft hij ook de voorzittersrol 25 jaar glansrijk vervuld
tot aan zijn overlijden in
1995. Met in het achterhoofd
haar vader, voor wie deze fanfare immens veel betekende,
heeft zij een extra drive ontwikkeld om Nieuw Leven verder te laten opbloeien.

Friends
Zij was ook degene die Gert
Jan polste of hij misschien
geïnteresseerd was om Nieuw
Leven muzikaal te gaan leiden als dirigent in 2002. Vanaf dat moment ging het langzaam naar een steeds hoger
niveau. Door een teruglopend
ledenaantal in de daaropvolgende jaren, zagen Margo en
Gert Jan echter

kans om het orkest uit te breiden met Friends. Leden van
andere verenigingen werden
genodigd om bij speciale gelegenheden Nieuw Leven muzikaal te ondersteunen. Dat
leidde onder andere tot een
serie van 9 keer een bomvolle
Sijpekerk, met prachtige concerten omlijst door fraaie
sfeerbeelden. Er waren optredens waarbij ongeveer de
helft van de muzikanten uit
Friends bestond. Dirigent Van
den Dolder was in staat om
een zeer gevarieerd repertoire samen te stellen voor deze
grote bezetting. Uren/dagen
stak hij in het bijeen zoeken
en arrangeren van de muziek. “Maar als je dan na zo’n
groot concert weer moest repeteren met de eigen bezetting, dan viel je in een zwart
gat, met onvolledige secties”,
verhaalt Gert Jan.
Het aantal leden is inmiddels
gedaald tot 15, hierdoor werd

het steeds lastiger om elkaar
muzikaal te motiveren. Minstens 10 jaar hebben ze met
een onvolledige bezetting
moeten repeteren.

Onvermijdelijk
Vol enthousiasme hebben
Margo Zeldenrijk en Gert
Jan van den Dolder deze kar
getrokken en de afgelopen
17 jaar de muzikale koers
van Nieuw Leven bepaald.
Door vergrijzing, overlijden,
te weinig jeugd, te weinig
schouders eronder en onvoldoende bereidheid van andere verenigingen tot een toekomstige samenwerking, was
het omvallen van muziekvereniging Nieuw Leven onmogelijk te voorkomen. Helaas
hebben zij gezamenlijk, dirigent, bestuur en leden met
pijn in hun muzikale harten
deze onvermijdelijke beslissing moeten nemen.
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2 jonge honden in de politiek

WIJDEMEREN- Ter linkerzijde
kent de Wijdemeerse politiek
twee ‘jonge honden’: Max
Schouten (26) en Rijk van
Beek (19) zijn fractieassistenten van PvdA/ GroenLinks.
Het is de vraag hoe lang ze
nog actief blijven in de dorpen.
door: Herman Stuijver
Voor PvdA ‘er Max is de kans
om ‘wereld vorm te geven’ de
belangrijkste motivatie om
in de politiek te gaan, voor
Rijk van GroenLinks geldt
‘voor 100% hetzelfde’. Bij hem
komt het klimaat op de eerste

plaats ‘en dan een hele tijd
niks’, voor Max blijft het adagium ‘de sterkste schouders
de zwaarste lasten’ doorslaggevend. “Ik zag laatst iemand
met een beperking die moeite
had om iets te bestellen, een
Marokkaan schoot hem te
hulp. Kijk, dat is voor mij de
samenleving in het klein.” De
jongemannen zijn niet kapot
van de eerste ervaringen als
commissielid. “Het is een gesloten wereldje, er hangt echt
een ‘ons-kent-ons’ sfeertje”,
constateert Max. Terwijl Rijk
het jammer vindt dat een ‘tegengeluid’ plaatsen lastig is,
omdat hij vaak pas aan het
eind van de commissie Be-

Wijdemeren in Beeld

stuur en Middelen de kans
krijgt iets te poneren. Dat de
Regenboogvlag nu ook in Wijdemeren een aantal dagen
per jaar wappert, vindt Rijk
een mooi winstpunt. Weliswaar een D66- motie, maar
toch. Ook Max weet zeker dat
de LHBTIQ+ -gemeenschap
het waardeert. Rijk noemt
nog dat het massaal oplaten
van ballonnen verboden is als
een wapenfeit, terwijl Max
tevreden is over de Wijdemeerse inbreng in de OV- concessie, waarbij in ieder geval
geen buslijnen verdwijnen.
Een oproep van hem in dit
blad leverde zo’n 15 reacties
op die hij kon gebruiken voor
zijn pleidooi.

Splijtzwam
Dat PvdA/GrL- fractievoorzitter Stan Poels laatst uithaalde
naar B&W dat een woningbouwplan wil doorzetten in
Nederhorst-Noord, betekent
niet dat de hele afdeling ook
te allen tijde kiest voor groen
in plaats van huizen. Max
noemt het ‘een splijtzwam’.
Het is voor hem zonneklaar
dat er gebouwd moet worden
om de dorpen leefbaar te houden. Het liefst niet aan de rand

van de dorpen, maar soms
is het noodzakelijk. Volgens
Rijk zijn er nog voldoende
opties binnen de dorpsgrenzen, hij noemt de tiny houses,
bedrijfsgebouwen omzetten
naar woningen, grote panden
verdelen in appartementen,
enz. Voor beide is het wel duidelijk dat het voor jongeren
onbetaalbaar is om je te vestigen in de vijf dorpen. “Moet je
het wel willen om per se hier
te wonen?”, is de retorische
vraag van Max Schouten. Hij
werkt als communicatieadviseur voor de Hoge School
Amsterdam en Rijk studeert
geschiedenis in de hoofdstad.
Hun sociale leven speelt zich
grotendeels af buiten Wijdemeren.

maar op. We doen al zoveel
onder die paraplu.” Max vult
aan: “We moeten eens heel
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prima
geïntegreerd wordt in Amsterdam. Dat zou een mooi
voorbeeld zijn hoe Hilversum
samen gaat met Wijdemeren,
met aparte wijkwethouders.”
De jonge honden blijven voorlopig nog actief in de Wijdemeerse politiek, er zijn nog
teveel idealen waar ze voor
willen strijden. Maar als er
woonruimte vrijkomt in de
Pijp of elders, dan……
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Fusie
Max en Rijk denken breder,
net als veel andere jongeren,
weten ze. Het behoud van
Wijdemeren als een zelfstandige gemeente is een utopie.
Samen met Hilversum ligt
voor de hand, met één sterke
Gooi en Vechtregio op de horizon. “Eigenlijk is er al een
verkapte fusie met Hilversum”, meent Rijk “de belastingen, financiën, ICT, noem

Op de Kortenhoefse Kwakel bij boerderij Het Veldhoen van familie Kemp toont tante Truus met trots haar elf koters.
Een kraambezoekje waard!

