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Natuurmonumenten weg uit   
‘s-Graveland
Verhuizing naar Amersfoort
‘S- GRAVELAND  
Het landelijk kantoor van 
Natuurmonumenten ver-
huist naar Amersfoort. 
Daarmee vestigt de ver-
eniging zich centraler in 
Nederland en bovendien 
op steenworp afstand van 
een treinstation. Dat komt 
de bereikbaarheid en duur-
zaamheid van de vereni-
ging ten goede. De nieuwe 
locatie biedt plaats aan 243 
landelijke medewerkers.
 
Marc van den Tweel, direc-
teur Natuurmonumenten: 
“Het grootste deel van ons 
bestaan huisden we in het 
centrum van Amsterdam. Het 
werken vanuit een stad past 
bij ons: we staan midden in 
de samenleving. Onze groene 
partners als Staatsbosbeheer, 
het Groenfonds, de Nationale 
Monumentenorganisatie en de 
Rijksdienst voor Cultureel erf-
goed zijn allemaal in Amers-
foort gevestigd. Het is inmid-
dels dé plek voor organisaties 
op het gebied van groen en 
cultureel erfgoed. Samenwer-
ken met deze partners wordt 
nu nog vanzelfsprekender en 
makkelijker. Ik heb daar enorm 
veel zin in.”
 
Duurzamer
In het nieuwe hoofdkantoor 
vinden de directie en mede-
werkers van diverse afdelin-
gen een plek. “Het nieuwe 
kantoor is energiezuiniger en 
biedt ook plaats aan grotere 
bijeenkomsten zoals de ver-

gaderingen van de ledenraad. 
We verwachten een lagere 
CO2-uitstoot doordat er min-
der met de auto en meer met 
openbaar vervoer gereisd zal 
worden.”
 
‘EEN BEETJE PIJN’
 
Schaep en Burgh
Met de verhuizing komt na 45 
jaar een einde aan de vesti-
ging van het hoofdkantoor in 
het statige Schaep en Burgh. 
Het buitenhuis was echter te 
klein om alle landelijke mede-
werkers te huisvesten, waar-
door er verspreid over zes 
gebouwen op de buitenplaats 
werd gewerkt. De buitenplaats 
blijft eigendom van Natuur-
monumenten en zal worden 
verhuurd. “Natuurlijk doet het 
een beetje pijn om ons schit-
terende pand in ‘s-Graveland 
achter te laten, maar met onze 
verhuizing breekt een nieuwe 
periode aan voor onze vereni-
ging.”
 
De verhuizing vindt naar ver-
wachting plaats in het najaar 
van 2020. Het nieuwe adres 
van Natuurmonumenten is 
vanaf dan: Stationsplein 1-37 
Amersfoort.
 
Burgemeester
Burgemeester Crys Lars-
on vindt het jammer dat het 
hoofdkantoor van Natuurmo-
numenten weg gaat uit ‘s- Gra-
veland. ‘Uiteraard betreuren 
we als gemeente het vertrek 
van een unieke organisatie als 

Natuurmonumenten. Niet al-
leen zijn ze een van de grotere 
werkgevers in onze gemeen-
te, maar ook grondeigenaar 
van een flink aantal natuur-
gebieden en een belangrijke 
samenwerkingspartner. Ook in 
de toekomst zullen we elkaar 
daarom regelmatig blijven op-
zoeken. Met het vertrek van 
Natuurmonumenten verliest 
de regio Gooi en Vechtstreek 
200 arbeidsplaatsen. De af-
name van werkgelegenheid in 
de regio is een zorgwekkende 
trend die al langer de aandacht 
heeft van het lokale bestuur. 
Het behoud van voldoende 
arbeidsplaatsen is namelijk 
van groot belang voor de leef-
baarheid en vitaliteit van onze 

dorpen nu en in de toekomst. 
Desalniettemin heb ik begrip 
voor de overwegingen van Na-
tuurmonumenten om te ver-
huizen naar Amersfoort’.
 
Wonderfeel
In de Gooi- en Eemlander laat 
directeur Georges Mutsaers 
van Wonderfeel weten dat het 
driedaagse festival in de tui-
nen op het landgoed Schaep 
en Burgh deze zomer gewoon 
doorgaat. Dit jaar staat het 
klassieke buitenfestijn van 17 
t/m 19 juli op de agenda. “We 
hebben de toezegging van 
Natuurmonumenten dat Won-
derfeel ook dit jaar weer op het 
terrein mag.” Hij sluit niet dat 
een nieuwe huurder eventueel 

ook het festival omarmt.
 
Nieuw gemeentehuis
VVD-fractievoorzitter Sieta 
Vermeulen was er snel bij met 
vragen toen ze vernam dat 
Natuurmonumenten weggaat 
uit ‘s-Graveland. Temeer daar 
B&W hebben aangegeven te 
verkennen of het pand aan 
de Rading in Loosdrecht kan 
blijven voortbestaan. De VVD 
zou graag zien dat het college 
navraagt of de natuurorgani-
satie open staat voor verhuur. 
Het antwoord op hun vragen 
kan volgens de VVD meege-
nomen worden als ‘de toe-
komstbestendige huisvesting’ 
wordt besproken in de com-
missie BM van 30 januari a.s.

 Foto: © Natuurmonumenten - Johan van Galen Last
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Elke za. Van 8.00-12.30 uur.  Met 
brood en gebak, groenten en fruit, 

kaas, verse vis, noten, olijven en 
natuurlijk onze koffietent

Markt in Ankeveen

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor 
uw eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.

Wij helpen en adviseren u met een passende invulling 
van de uitvaart. Heeft u vragen over 
uitvaartverzorging-verzekeringen?

Elke donderdag houden wij een 
inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze website 
met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl

Spreekuur
Administratie voor Elkaar

Wijdemeren
Elke vrijdag gratis inloop van 9.30 -11.00: Lindelaan 98

Vrijwilligers helpen met uw administratie, inkomen, formulieren, 
digitale ondersteuning zoals UWV en woningnet.

Privacy is gewaarborgd.

Voor bezichtiging en of meer informatie vernemen wij graag van u via:
Info@opslagVL.nl of via 035-656 3517 

Bedrijfsruimte van 808 m2 op industrieterrein
“de Slenk” te Ankeveen.

Kernen bedrijfsruimte zijn onder meer :
• 8 m. hoog overspanningsvrij

• 2 x overhead + div. loop deuren
• Gevlinderde hoog belasting vloer

• Kantoor + kantine ruimtes incl. voorzieningen
• Ruime bestemming voor bedrijfsvoeringen

• Voldoende buitenruimte naar wens bij te huren
• Pand gelegen op goed bereikbaar afsluitbaar terrein

Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Zo. 26 januari:  9.30 uur:
 L. Wenneker.

 OLV Hemelvaart
 Zo. 26 januari:  9.30 uur:
 Liturgiegroep.

 Graankorrel
 Zo. 26 januari:  10.00 uur:
 W. Balk en Ds. A. Plantinga.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 26 januari:  10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk en
     Willibrordcantorij.

 De Graankorrel 
 Zo. 26 januari:  10.00 uur:
 Oecumenische dienst.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 26 januari:  10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 26 januari:  9.30 uur:
 Ds. W.H.B. ten Voorde.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 26 januari: 11.15 uur: 
 Gezamenlijke dienst in
 De Graankorrel.

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij
vrijdag voor 12.00 uur via 
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties
vrijdag voor 12.00 uur. 
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie
Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Alarmnummer 1-1-2

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

Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren 06 - 206 15 919

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

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

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland 035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 656 30 01
Sensoor  035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

Kinderopvang
KMN Kind & Co Klimboom                                      planning  030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef 035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 656 97 85
In de Heksenketel 035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)  06 - 156 52 692

Scholen
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Wijkagent Carl Klein (Kortenhoef / Ankeveen) carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis van Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer   emmanuel.kummer@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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Vraagbaak Leefbaarheid
Nederhorst 
den Berg
Elke laatste woensdag van de 
maand
Door: Herman Stuijver
 
NEDERHORST DEN BERG 
Wijkagent Dennis van 
Giessen, wijkbrandweer 
Nick IJkhout en Buitenge-
woon Opsporingsambte-
naar Erdal Egirgen willen 
alle inwoners van Neder-
horst den Berg behulp-
zaam zijn met vragen over 
de leefbaarheid en veilig-
heid in het dorp.
 
Daarom gaan ze elke laatste 
woensdag van de maand een 
spreekuur houden in het Soci-
aal Cultureel Centrum aan de 
Blijklaan. De eerste keer is op 

woensdag 29 januari om 14.00 
uur. U bent van harte welkom.
 
“Over het algemeen hebben 
wij al een goed contact met 
de inwoners”, vertelt wijkagent 
Dennis van Giessen die al ja-
renlang in het dorp aanwezig 
is “maar het kan altijd beter”. 
Sinds een paar maanden is 
Nick IJkhout wijkbrandweer 
in het Vechtdorp, ook hij is 
een bekende voor velen. “We 
willen vooral laagdrempelig 
zijn. Je kunt voor alle vragen 
die te maken hebben met de 
leefbaarheid en veiligheid in 
je directe omgeving bij ons 
terecht.” Van Giessen en IJk-

hout wijzen erop dat ze vaak 
vragen en opmerkingen krij-
gen die buiten hun werkveld 
vallen, maar dat maakt niet uit. 
Ze kunnen mensen altijd door-
verwijzen naar andere perso-
nen of instanties. BOA Erdal 
Egirgen geeft enkele voorbeel-
den waar mensen meekomen. 
“Maar we staan open voor al-

les, je zou ons ook een soort 
VVV van de Veiligheid kunnen 
noemen. Wij weten waar je te-
recht kunt. We kunnen je bijna 
altijd een tip geven of soms 
inderdaad optreden, handha-
ven.”
 
Zichtbaarheid
Natuurlijk is de toekomstige 

Vraagbaak Leefbaarheid niet 
de enige plek waar u Dennis, 
Nick en Erdal kunt aantreffen. 
Ze proberen zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn op allerlei 
plekken in het dorp. Maar de 
laatste woensdag in het Soci-
aal Cultureel Centrum zou een 
vast punt voor contact met de 
burgers moeten worden.

Veel vragen over de MER
Nieuwe vaarverbinding
Door: Saskia Luijer
 
WIJDEMEREN  
Woensdag 15 januari was 
er in ‘t gemeentehuis veel 
belangstelling voor de 
MER; het milieueffectrap-
port over de mogelijke 
vaarverbinding tussen de 
Loosdrechtse Plassen en 
het Hilversums Kanaal. Tij-
dens de inloopavond kon 
men vragen stellen over 
het rapport en de procedu-
re.
 
Om de watersportmogelijkhe-
den in het plassengebied te 
verbeteren, is onderzoek ge-
daan naar een nieuwe vaar-
verbinding. Daarbij zijn zes 
alternatieven onderzocht die 
een verbinding kunnen maken 
tussen de Loosdrechtse Plas-
sen en het Hilversums Kanaal.
 
Welke gevolgen hebben deze 
nieuwe vaarroutes voor de na-
tuur, recreatie, woon- en leef-

omgeving? Het 226 pagina’s 
tellende rapport geeft daar een 
antwoord op en ligt sinds half 
december officieel ter inzage.
 
WELKE GEVOLGEN 
HEBBEN DE NIEUWE 
VAARROUTES?
 
Mogelijke routes
In de raadzaal hangen grote 
afbeeldingen van de verschil-
lende vaarverbindingen. “Komt 
er dan een brug tussen? Waar 
precies?” vraagt een bezoeker 
aan Louk Welter. De gemeen-
teambtenaar legt uit dat het 
om mogelijke routes gaat. “Het 
zijn nog theoretische keuzes. 
Als je het doet, dan zou het er 
zo uit kunnen zien” meldt hij. 
De MER helpt om een afwe-
ging te maken of er een vaar-
verbinding kan komen en zo 
ja, welke variant dan nader uit-
gewerkt moet worden. Welter: 
“Ook dan is nog niet gezegd 
dat die het gaat worden, maar 
het zou kunnen dat.”

Zienswijze indienen
Of een vaarverbinding verder 
onderzocht wordt, besluit de 
gemeenteraad van Wijdeme-
ren samen met de stuurgroep 
Oostelijke Vechtplassen. “Als 
inwoner kun je laten weten wat 

je van de plannen vindt” meldt 
een woordvoerder van de pro-
vincie Noord-Holland. “Je kunt 
tot 12 februari een zogenaam-
de zienswijze indienen bij de 
burgemeester en wethouders 
van Wijdemeren. Bijvoorbeeld 

als je vindt dat er iets extra’s 
in de afweging moet worden 
meegenomen of als je andere 
suggesties hebt.” Het rapport 
en de samenvatting is te vin-
den op de website van de ge-
meente.

 Foto: Visualisatie van de vaargeul Loenderveense Plas
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Vermist 
Boris en Sheba 

Sinds 23 december 
Beltweg/Kortenhoef 

Ze worden erg gemist! 
 

 
 

 
06-50882673 

 

eroen
Ontbijtkoek
naturel

Eierkoeken4 Mouten 
Volkorenbrood

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 9 januari t/m  zaterdag 25 januari.

van € 3,40
met rozijnen of appel.
4 stuks van € 3,00van € 3,35

NieuwjaarsNieuwjaars
VoordeelVoordeel

van € 3,40

€ 2,50
voor

€ 2,50
voor

4 stuks van € 3,00

€ 2,50
voor

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND  GARANTIE 
  
Twingo Collection 5drs Geel     06-2019         1000 km 13950,-

Twingo Diesel 3drs Zwartmet. 05-2011     265000 km   2950,-

Clio Intens tce-100 Blauwmet. 08-2019   1000 km 19800.-

Clio Intens Automatic Roodmet. 10-2016 34000 km 14500,-

Captur Dynamique tce-90 Ivoire 04-2016 56000 km 12750,-

Megane Coupe 1.6 Zilvermet 02-2001      115000 km   2500,-

Megane Estate 1.6 Zilvermet. 11-2007 190000 km   3750,-

Kadjar Intens Automatic tce-140  Zilvermet. 04-2019   4500 km 29750,-

Grand Scenic 7pers. Intens tce-140  Beigemet. 05-2018 13000 km 26950,-

Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet 01-2006 177000 km   6750,-

De ziekte van Parkinson 
is nóg ongeneeslijk.  
Steun daarom weten-
schappelijk onderzoek.

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp - Telefoon: 023 - 5540755  
E-mail: info@parkinsonfonds.nl - IBAN: NL10ABNA0504201530

www.parkinsonfonds.nl

Weekblad Wijdemeren zoekt een 
bezorger om op woensdag in de 
dorpskern van Nederhorst den Berg 
ons weekblad  te bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-80 05 12 25

bezorger
gezocht!! !



Woensdag 22 januari 2020
5LOKAAL

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Juf Annie gestopt na 43,5 jaar
Met kleuters omgaan blijft allermooist
Door: Herman Stuijver
 
ANKEVEEN  
Vanaf begin 2020 geniet 
Annie Groenen van een 
welverdiend pensioen na 
43,5 jaar onderwijs. Zelfs 
op dezelfde St.-Antonius-
school. Op dinsdag 28 ja-
nuari kunt u tussen 16.00- 
19.00 afscheid nemen van 
deze kleuterjuf pur sang in 
het IJsclubgebouw te An-
keveen.
 
Annie wilde altijd al in het on-
derwijs. Ze volgde de kleuter-
opleiding KLOS in Emmen en 
kreeg uit 900 (!) sollicitanten in 
augustus 1976 de felbegeerde 
baan in het verre Kortenhoef. 
Ze heeft in vier decennia diver-
se generaties tussen zandtafel 
en puzzelhoek zien passeren. 
“Toch is er in de kern weinig 
veranderd, het contact met 
de kinderen, hun verhalen, 
manier van reageren, de vrije 
omgang, dat is altijd hetzelf-

de gebleven. Ik vind het een 
mooie leeftijd om mee te wer-
ken.” Tussendoor heeft ze ook 
een aantal jaren les gegeven 
aan de groepen 4, 5, 6 en 7, 
maar haar hart ligt vooral bij 
de kleuters.” Ze vervolgt: “Het 
is ook de creativiteit met mate-
rialen en spelvormen. Spelend 
leren vormt de basis, je zit niet 
zo vast aan methodes.” Met de 
kernbegrippen ‘kring’, ‘bewe-
gen’ en ‘werken naar keuze’ 
kun je aansluiten bij hun leef-
wereld. Annie heeft altijd ge-
werkt met gemengde groepen 
1 en 2, waardoor je een kind 
2 jaar kunt volgen en waarbij 
elkaar helpen een waardevolle 
ontwikkeling is. Op de Antoni-
us krijgen de kinderen alleen 
aan het eind een CITO- toets, 
waarvan Annie in bijna alle 
gevallen al wist wat de uit-
slag zou zijn. Ze vond het een 
uitdaging om uit ‘bijzondere’ 
kinderen, die net even anders 
waren, datgene eruit te halen 
wat er in zat.

ZE HEEFT IN VIER 
DECENNIA DIVERSE 
GENERATIES TUSSEN 
ZANDTAFEL EN PUZ-
ZELHOEK ZIEN PAS-
SEREN

Pensionado
Annie, oma van 8 kleinkinde-
ren, is vol goede moed begon-
nen aan een nieuwe levensfa-
se, met veel vrijheid. Sporten 
met de toerrijders, schaatsen 

op de Jaap Edenbaan, de 
Ankeveense IJclub medebe-
sturen, enz., ze zal zich niet 
vervelen.

Stampvolle stamppottenparty
ondernemers
Nieuwe ondernemersmanager
 
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
In het Spieghelhuys in Ne-
derhorst den Berg waren 
veel leden van Onderne-
mend Wijdemeren vorige 
week maandagavond afge-
komen op de gevarieerde 
stamppotten uit de Bergse 
keuken. Een netwerkbij-
eenkomst voor de lokale 
ondernemers.
 
Voorzitter Wim Lorjé zei dat 
2020 een spannend jaar gaat 
worden, waarin onder andere 
meer eigentijdse activiteiten 
zullen worden gecreëerd. Ook 
de bestuurssamenstelling is 
fors veranderd. Lorjé was blij 
met de komst van Karin St-
eenvoorden, Laura Pijl, Rose-
marijn de Vink en Dik van Enk, 

naast de al eerder benoemde 
Hans van der Laan de Vries en 
Steven Voorn. Ook voor Lorjé 
himself wordt een opvolger 
gezocht. Wat altijd zal blijven, 
zijn de gezellige stamppotten- 
en haringparty’s.
 
De spreker zei dat de Onder-
nemer van het Jaar voor de 2e 
keer een prima initiatief was, hij 
was verrast door de kracht van 
de familiebedrijven, het the-
ma van 2019. Voorts vroeg hij 
aandacht voor ‘de opwarming’, 
wat na een paar zinnen werd 
gepaard aan een duurzamere 
samenleving. Met bijvoorbeeld 
de strijd tegen plastic, kansen 
en bedreigingen voor de com-
mercie. ‘Op prijs kun je het niet 
winnen, wel op kwaliteit’, zei 
de voorzitter monter, toen hij 
zijn zorgen uitsprak over win-
kelstraten met steeds minder 

winkels en meer distributie via 
het wereldwijde web.
 
‘OP PRIJS KUN JE 
HET NIET WINNEN, 
WEL OP KWALITEIT’
 
Ondernemersmanager
Natasja Zak, de nieuwe on-
dernemersmanager van Wij-
demeren, stelde zich voor. 
Zij wordt het aanspreekpunt 

voor de gemeente. Hoewel ze 
voorheen in een veel grotere 
werkomgeving functioneerde, 
vond ze een dorp wel prettig, 
met de kortere lijnen. Het was 
wel even wennen met al die 
40-plussers, maar de contac-
ten verliepen tot nu toe prima. 
De revitalisering van de be-
drijventerreinen, de dienstver-
lening en de banden met de 
regio behoren tot de eerste 

strategische aanpakpunten.
 
Boothuys verkocht
Namens het Spieghelhuys 
maakte manager Emiel Ha-
gen bekend dat het Boothuys, 
zomerse spot aan de Spiegel-
plas, verkocht is. Waardoor de 
kwaliteit van de brasserie ho-
pelijk nog beter zal worden.
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Weidevogelgebied volbouwen? Nee!
Ingezonden brief

Als Provinciaal Statenlid wist 
ik al rond 2003 dat de Horn- en 
Kuijerpolder in Nederhorst den 
Berg weidevogelgebied werd. 
Problemen waren daar toen 
niet over aan de orde. Sliepen 
de lokale politici al die 17 jaren 
in Wijdemeren en waren ze 
dus nalatig? Er is onvoldoen-
de aan vogel- en graanakker-
bouw gedaan, het grondwater-
peil staat te laag, de mensheid 
heeft PFAS en stikstof lustig 
om zich heen gestrooid. Dan 

kun je de vogels toch moeilijk 
kwalijk nemen dat ze hun toe-
vlucht elders zoeken? Gevolg 
is, dat grutto’s en kieviten in 
aantallen hard achteruit zijn 
‘geboerd’.
 
En dát gebrek aan weidevo-
gels nu aanvoeren als reden 
om hier maar woningen te 
gaan bouwen, mede omdat de 
politici het niet voor elkaar kre-
gen in Ter Sype en Ankeveen 
te bouwen, is m.i. een naïeve 

drogreden, die de natuur we-
derom bedreigt. Wethouders 
zijn er als uitvoerders voor 
om de wet- en regelgeving te 
handhaven, ook die van het 
rijk en de provincie. Raadsle-
den controleren die handha-
ving, toch? Vogelweidegebied 
volbouwen? Nee dus.
 
Wim van Oudheusden, Loos-
drecht

   

Carole Denninger wil geen affaire 
over schilderij
Twijfel over Het Schildershuis

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Kunsthistorica Carole 
Denninger wil geen ‘onver-
kwikkelijke discussie’ met 
de Stichting Kunstbezit 
‘s- Graveland over de echt-
heid van een schilderij van 
Ernst Leyden. Dat heeft ze 
aan de voorzitter laten we-
ten. Mevrouw Denninger 
blijft wel bij haar mening 
dat het aangekochte kunst-
werk ‘voor bijna 100% vals’ 
is.
 
Vorig jaar meldde de stich-
ting met enige trots dat ze 
‘Het Schildershuis’ van Ernst 
Leyden heeft aangekocht. 
Het zou gaan om het atelier 
in de sneeuw in Loosdrecht. 
Mevrouw Denninger kende 
het werk al, want ze had met 
de verkoper via de kunstver-
koopsite Catawiki uitvoerig 
gecorrespondeerd over de 
echtheid. Ze geloofde er om 
veel redenen niet in en zag 
ook dat er niemand op bood. 
De kunsthandelaar deed de 
truc van zelf opbieden, waar-
na de stichting voor 2001 euro 
ongezien toe hapte. Volgens 
Denninger vinden veel slech-
te en valse werken via Cata-
wiki vaak weer een nieuwe 
eigenaar. Ook de herkomst is 
twijfelachtig, de kunsthandel 
had het 10 tot 15 jaar daar-
voor gekocht en was nu aan 
het opruimen. Carole Dennin-
ger vindt het jammer dat de 
stichting niet om haar mening 

heeft gevraagd bij 
de aankoop. Ze 
noemt het schilde-
rij ‘broddelwerk’.
 
Onecht
Vervolgens komt 
de kunsthistorica 
met een reeks argumenten 
waarom het schilderij geen 
Leyden kan zijn. Het werk is te 
vlak, ongenuanceerd met pa-
letmes en met amateuristische 
schilderhand. Bovendien is het 
niet logisch dat Leyden meer-
dere stijlen zou hebben toege-
past. Hij was juist consistent 
met veel expressie in meer 
okertinten. Ook de signatuur 
vindt Denninger onbeholpen, 
zonder jaartal. Volgens haar 
is het onmogelijk dat Leyden 
dit buiten heeft geschilderd, te 
groot en het was te koud. Dat 
het doek hard zou zijn gewor-
den, is niet plausibel. Leyden 
was een vooraanstaand kun-
stenaar van goede komaf die 
al in het Stedelijk Museum ex-
poseerde, die gebruikte dure 
en goede materialen.
 
‘IEDEREEN IS 
WELKOM OM HET 
SCHILDERIJ ZELF TE 
BEKIJKEN’
 
De kunsthistorica gaat nog 
een stapje verder. Uit haar 
eigen onderzoek naar archi-
tectuur blijkt dat Leydens huis 
totaal anders was. Zo zou het 
opeens maar zo kunnen zijn 
dat het schilderij én een ander 
onderwerp heeft én door een 

ander gemaakt is. Volgens 
Carole Denninger kun je nooit 
genoeg onderzoek doen.
 
Niet vals
Stichting Kunstbezit ‘s-Grave-
land, waarvan drs. Denninger 
jarenlang bestuurslid was, 
heeft in een uitgebreide analy-
se ‘Het Schilderhuis’ laten on-
derzoeken. De conclusie luid-
de dat het ‘niet aannemelijk 
lijkt dat het een vervalsing is’. 
Ouderdom, techniek, stijlen en 
achterkant worden beschre-
ven. Ook wordt dit vroege 
werk van Leyden vergeleken 
met z’n andere werk, techniek 
en opbouw zouden veel over-
eenkomsten vertonen. Over 
de signatuur zegt het rapport 
dat die vaker wisselend was 
bij de kunstenaar. Voorzitter 
Henri Spijkerman wil ook een 
slot aan het dispuut. “Iedereen 
is welkom om het schilderij zelf 
te bekijken, wellicht dat er dan 
nog een deskundige komt die 
een andere invalshoek heeft.”
 
Het werk is te bezichtigen op 
een tijdelijke tentoonstelling 
‘Winter in het Gooi’ t/m 18 april 
in het Huizer Museum, Ach-
terbaan 82; 1271 TZ Huizen; 
www.huizermuseum.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ook lekker als het dooit!

Apfelstrudel
€ 1,90 per stuk

3 + 1 GRATIS € 5,70

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Middenweg 22 Nederhorst den Berg

VRIJHEID, RUIMTE en RUST! Comfortabel vrijstaand landhuis, bj 2014, met
GASTENVERBLIJF, STALLEN, PADDOCK op ruim 2 hectare grond. De unieke 
ligging maakt dat men vanuit de woning aan alle kanten een fantastisch vrij
uitzicht heeft over weilanden met slootjes en optimale privacy rond de woning.
De aanwezigheid van 6 paardenboxen maakt dit voor de paardenbezitter een 

uniek object. Het perceel is 
groot 21.660 m2. Woon-
oppervlakte 445 m2 en
inhoud 1703 m3. Ligging 
aan een doodlopende weg, 
uitsluitend bestemmingsver-
keer.

Vraagprijs:
1.695.000- k.k.

NIEUWNIEUW

Weekblad Wijdemeren 
zoekt een bezorger
om op woensdag in
de dorpskern van
Nederhorst den Berg 
ons weekblad  te
bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-80 05 12 25

bezorger gezocht!! !
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Wijzigingen Apotheek Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG 
Sinds oktober maakt Apo-
theek Nederhorst den Berg 
onderdeel uit van het sa-
menwerkingsverband van 
de ‘s-Gravelandse Apo-
theek en de Meent Apo-
theek. Er zijn een aantal 
wijzigingen waarover we u 
graag informeren.
 
De openingstijden zijn uitge-
breid
Vanaf januari is de apotheek 
geopend van maandag t/m 
vrijdag 8.30-18.00 uur. Bui-
ten deze openingstijden kunt 
u op werkdagen tot 19.00 uur 
terecht bij de ‘s-Gravelandse 
Apotheek in Kortenhoef. Daar-

na kunt u in spoedeisende ge-
vallen contact opnemen met 
de Dienstapotheek Gooi en 
Vechtstreek.
 
De website is vernieuwd
De website is gewijzigd, kijk op 
www.apotheeknederhorst.nl 
om onze vernieuwde website 
te bekijken.
 
Bericht als u medicijnen 
klaarstaan of worden be-
zorgd
Als uw bestelling klaar is, 
aangemeld wordt voor bezor-
ging of moet worden besteld, 
ontvangt u een bericht. Dit 
bericht kunt als mail of sms 
ontvangen. Hiervoor is het be-

langrijk dat we uw mailadres 
en/of mobiele nummer in ons 
systeem hebben staan. U kunt 
dit doorgeven door een mail te 
sturen naar info@apotheekne-
derhorst.nl, vergeet niet uw 
naam, geboortedatum, mail-
adres en mobiele nummer te 
vermelden.
 
Receptenlijn 24/7
In samenwerking met de 
huisartspraktijken Bouw-
man&Stuldreher en Overmeer 
is de receptenlijn opgezet. Als 
er een herhaalnummer op het 
etiket van uw geneesmiddel 
staat, dan kunt u uw herha-
lingsrecept op één van de vol-
gende manieren aanvragen:

1. U belt de receptenlijn, te-
lefoon 088 – 0800113. Volg 
daarna de instructies en, heel 
belangrijk, laat de stem steeds 
uitspreken.
2. U kijkt op de website: www.
apotheeknederhorst.nl Via de 
digitale receptenlijn kunt u uw 
geboortejaar en herhaalnum-
mer invoeren en de aanvraag 
verzenden.
3. U kunt de app, met de naam 
RecAppt, gratis downloa-
den. Na installatie ziet u een 
scherm waarin om de apo-
theekcode wordt gevraagd. U 
tikt daar het volgende getal in: 
502355.
 
Recepten besteld vóór 11.00 

uur worden in principe dezelf-
de werkdag nog verwerkt. U 
ontvangt bericht van de apo-
theek zodra het klaar ligt of vol-
gens afspraak wordt bezorgd. 
Gebruik voor de receptenlijn 
altijd het herhaalnummer dat 
op de verpakking staat die u 
als laatste van de apotheek 
heeft ontvangen.
Het team van Apotheek Neder-
horst den Berg staat u graag 
op een professionele en vrien-
delijke manier te woord. Als u 
wensen of suggesties heeft ter 
verbetering van onze services, 
dan vernemen we deze graag, 
u kunt dan een bericht sturen 
naar info@apotheekneder-
horst.nl.

   

Fysiotherapeut Rein Voges neemt 
afscheid
Rosalie van Maaswaal, nieuwe opvolger
NEDERHORST DEN BERG 
Na 43 jaar met veel plezier 
het vak van fysiotherapeut 
te hebben uitgeoefend, 
neemt Rein Voges afscheid 
van zijn praktijk die geves-
tigd is in het voormalige 
Groene Kruisgebouw aan 
de Voorstraat.
 
Rein Voges gaat met pensi-
oen: “bijna 43 jaar dezelfde 
baan is lang, en vliegt toch 
zo voorbij, ons vak is namelijk 
nooit saai.” De tijd om weer 
een boek te lezen, te reizen 
en zien wat er verder zoal op 
hun pad komt, is voor hem en 
zijn vrouw Ineke aangebroken. 
Want zoals hij zelf aangeeft: 
“Gezondheid is niet vanzelf-
sprekend, dus een goede re-

den om te stoppen.”
Rein blikt terug op die 43 jaar, 
waarbij de overvolle kaarten-
bakken met gegevens van 
patiënten, die handmatig wer-
den bijgehouden tot nog niet 
zo héél lang geleden, plaats-
maakte voor digitale patiën-
tendossiers. De vaste telefoon 
werd opgevolgd door de mo-
biele. We werden hiermee 
gemakkelijk en overal bereik-
baar. Het digitale tijdperk en 
daarmee internet is de laatste 
jaren een steeds belangrijkere 
rol gaan spelen. In de praktijk 
én ook bij de patiënt. Geen 
dikke naslagwerken meer. Al-
les is op internet te vinden.
 
Door de jaren heen zijn er 
ook steeds weer veranderde 

inzichten en nieuwe ontwikke-
lingen; fysiotherapeuten wor-
den ook continu bijgeschoold. 
Binnen de reguliere fysiothe-
rapie zijn diverse specialisti-
sche opleidingen gerealiseerd, 
hetgeen de patiënten zeker 
ten goede is gekomen. Ten-
gevolge hiervan en door de 
verdeeld liggende interesses 
van de huidige medewerkers, 
is er binnen de huidige praktijk 
een zeer gevarieerd aanbod 
ontstaan.
 
Met Rein verdwijnt helaas en 
hopelijk ook slechts tijdelijk, 
de haptotherapie uit de prak-
tijk. Dit jaar zal Rein echter 
nog zéér beperkt in de praktijk 
aanwezig zijn om een soepele 
overgang voor alle medewer-

kers en nog enkele cliënten te 
bewerkstelligen.
 
Gelegenheid om afscheid te 
nemen
Woensdag 12 februari van 
16.30 tot 18.30 uur is er een 
afscheidsreceptie in het 

Spieghelhuys. Iedereen die 
Rein nog even de hand wil 
schudden, is hierbij van harte 
welkom. Tevens kunt u van de 
gelegenheid gebruik maken 
om de nieuwe praktijkeige-
naar, Rosalie van Maaswaal, 
te leren kennen.

   

Rosalie van Maaswaal
NEDERHORST DE BERG 
Ik ben Rosalie van Maas-
waal, 34 jaar, geboren in 
Deventer. Mijn opleiding 
Fysiotherapie heb ik in 
Groningen gevolgd. Mo-
menteel woon ik met mijn 
man en vier kinderen in 
Bussum. De afgelopen 
vier jaar heb ik gewerkt in 

mijn eigen praktijk “Salus 
FysioCare” op de Meer-
hoekweg naast huisartsen-
praktijk Overmeer.
 
Nu mijn kinderen wat ouder 
zijn, is er meer tijd gekomen 
om aan mijzelf en mijn passie 
voor het vak fysiotherapie te 
werken. Acht maanden gele-

den kwamen Rein Voges en ik 
met elkaar in contact en kwam 
de overname ter sprake.
 
Sindsdien zijn wij achter de 
schermen met veel energie en 
enthousiasme bezig geweest 
de overname zorgvuldig voor 
te bereiden. Wij hebben daar-
door alle vertrouwen op een 

soepele overgang, zowel voor 
onszelf als onze patiënten. Ik 
heb heel veel zin in om samen 
met Martie Hansen en Danella 
de Haan de praktijk van Rein 
voort te zetten en uit te brei-
den.
Zo kunt u nu zowel op de 
Meerhoekweg 10 als de Voor-
straat 34 behandeld worden. 

Op de Meerhoekweg hebben 
wij de beschikking over een 
ruime oefenzaal voor training 
en revalidatie. Naast deze 
nieuwe faciliteiten blijven wij u 
uiteraard dezelfde vertrouwde 
fysiotherapie bieden, met zorg 
en aandacht voor de patiënt, 
zoals u die van ons gewend 
bent.
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Verdrietig maar dankbaar dat uiteindelijk zijn laatste wens is vervuld, 
hebben wij afscheid genomen van onze vader, schoonvader en grootvader

Alexander Honig
Lex

origineel en avontuurlijk

Koog aan de Zaan,  Loosdrecht,
25 november 1929 13 januari 2020 

  Lizzy Honig - Houbolt in liefdevolle herinnering

 Baarn Mechteld Beijen - Honig
  Pim Beijen 
  Okki, Pup

 Nederhorst den Berg  Alexander Honig jr.
  Amber Koman
  Philip, Floris

 Weesp  Sophie van Dijkhuizen - Honig
  Mario van Dijkhuizen
  Lizzie, Fiona

Lex heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.
Wij danken zijn verzorgers voor de liefdevolle zorg in de afgelopen jaren.

Correspondentieadres: 
Sniplaan 1b, 1394 BA  Nederhorst den Berg, ahonig@xs4all.nl

Als je maar lang genoeg blijft,
word je vanzelf  bijzonder.

“Ik heb een prachtig leven gehad”

Op 14 januari jl. is thuis vredig overleden

Johanna Hendrika 
Mulders - Baar 

Jo
weduwe van Wim Mulders

31 augustus 1919                                           14 januari 2020

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Amaris, 
huishoudelijke ondersteuning en het wijkteam,

voor de liefdevolle verzorging van Jo.

 Gerda en Ad
 Ben en Gonny
 Timo en Julia
 Hans en Nel
 Cathelijne
 Jeroen en Seda
 Remco en Robin
Correspondentieadres:
Hans Mulders
Mauritsstraat 51
3583 HJ  Utrecht

De begrafenis heeft op dinsdag 21 januari plaatsgevonden 
op het parochiekerkhof  van Onze Lieve Vrouw  

Hemelvaartkerk te Nederhorst den Berg.

Bep Voogd-Leeflang

*Vreeland, 14 september 1939 Nederhorst den Berg, 14 januari 2020

In de leeftijd van 80 jaar.

John & Siepie
Melissa
Vanessa, Mitchell en Daan

Erna & Rene
Jim

Correspondentieadres: Kievitslaan 5, 1394 CP Nederhorst den Berg. 

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd geven wij u kennis dat onze moeder, oma
en overgrootmoeder is heengegaan

FAMILIEBERICHTEN

Bedankt
Voor de hartverwarmende 
belangstelling en medeleven
na het overlijden van onze 
lieve

Bo Schrijnewerkers

De lieve kaarten, brieven, 
bloemen en armen om 

onze schouders hebben
ons diep ontroerd en

helpen ons om
door te gaan!

Theo & Marianne
Cas
Luca
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Landschap Noord-Holland 
zoekt groene trainees
Jongeren helpen de natuur

REGIO   
Landschap Noord-Holland 
wil meer jongeren betrek-
ken bij de bescherming 
en ontwikkeling van de 
natuur. Daarom is er plek 
voor 10 jonge mensen, die 
samen natuurwerk op de 
kaart zetten bij jongeren. 
Landschap Noord-Holland 
wil graag leren van de fris-
se blik van jongeren.
 
Tijdens het Traineeship krij-
gen jongeren tussen de 16 
en 30 jaar de ruimte om zich 
te ontplooien, een netwerk op 
te bouwen en bij te dragen aan 
een betere wereld. Na afron-
ding van het project ontvangen 
de deelnemers een certificaat 
en een aanbevelingsbrief. 
Maar het is een wisselwerking, 
Landschap Noord-Holland wil 
ook graag leren van de frisse 
blik van de jongeren.
Op 1 februari 2020 start het 
Groene Traineeship. De jonge-

ren gaan een dag in de week 
heel concreet aan de slag en 
eindigen met een concreet 
resultaat: bijvoorbeeld een 
opgeknapt natuurgebied, een 
campagne om plasticgebruik 
te verminderen of een plan om 
op festivals te vertellen hoe be-
langrijk, divers en leuk werken 
in de natuur is. Zo dragen ze 
op een unieke manier bij aan 
een beter milieu en mooiere 
natuur. Het project heeft een 

maximaal aantal deelnemers, 
dus wees er snel bij. Geïnte-
resseerd? Kijk dan op www.
landschapnoordholland.nl/
trainees voor meer informatie. 
Dit Groene Traineeship is een 
project van zeven groene or-
ganisaties: Staatsbosbeheer, 
IVN Natuureducatie, Land-
schappenNL, Natuurmonu-
menten, VBNE, Milieudefensie 
en SoortenNL.
 

Slagroomtaarten voor 
Weggeefhoek  
Wijdemeren
NEDERHORST DEN BERG 
Klanten van Bakkerij De 
7 Heerlijkheden in Neder-
horst den Berg kunnen 
met behulp van een klan-
tenkaart punten sparen 
voor gratis producten.
 
Een aantal klanten gaf aan de 
punten beschikbaar te willen 
stellen aan mensen die wel 
eens een feestelijk extraatje 
verdienen maar het financieel 
niet breed hebben. De bakke-
rij zocht contact met Stichting 
Weggeefhoek Wijdemeren 
van Joke Visser en Wibe Ja-
cobs. Zodoende gingen er vlak 
voor kerst 18 slagroomtaarten 
naar de Weggeefhoek. Het be-
heer van deze stichting zorgde 
voor de verdeling.
 
Uit het bericht op hun Face-
bookpagina: “Dit jaar heb ik 
ervoor gekozen om de vrijwil-
ligers eens een heerlijke trak-
tatie te geven voor al het werk 

wat zij verrichten. Deze heb ik 
gisteren allemaal persoonlijk 
langs gebracht. Alle vrijwilli-
gers bedankt voor al het werk 
wat jullie hebben verzet. Bak-
kerij De 7 Heerlijkheden, dank 
je wel voor de traktatie voor 
de vrijwilligers. Dorpsgenoten, 
dank jullie wel voor het sparen 
van de punten waardoor dit 
mogelijk gemaakt is.”

Niets is voor eeuwig.

Totaal onverwacht is onze lieve Jan overleden.

Jan Schoordijk

* Nederhorst den Berg, 10 november 1938
† Amsterdam, 13 januari 2020

            Els Schoordijk – van Veelen
            Kitty en Jos
            Arnold en Floor
            Puck en Doris
            Sandra en Joop

            en verdere familie

Jozef  Israëlslaan 23
1394 EK  Nederhorst den Berg

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/202076

 

FAMILIEBERICHTEN

Weekblad Wijdemeren zoekt een 
bezorger om op woensdag in de 
dorpskern van Nederhorst den Berg 
ons weekblad  te bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-80 05 12 25

bezorger
gezocht!! !
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Oogzorg Briljant
Koppelcross 2020
REGIO   
Op zondag 26 januari 2020 
wordt de Oogzorg Briljant 
Koppelcross verreden op 
het schitterende parcours 
van GWC de Adelaar aan 
het Kininelaantje te Hilver-
sum. De start is om 10.30 
uur.
 
Deze koppelcross is de tra-
ditionele afsluiting van het 
veldrij-seizoen in Midden Ne-
derland. Er wordt gereden in 
koppels van 40- en 40+ ren-
ners. Na de start door ‘jonkies’ 
nemen na één ronde de ‘oud-
jes’ het over. En ga zo maar 
door. De prijsuitreiking zal 
plaatsvinden in de kantine van 
GWC de Adelaar. Naast bloe-
men en bekers voor de eerste 
3 koppels, is er voor elke ren-
ner een herinneringsmedaille. 
En natuurlijk de Zilveren Helm, 
beschikbaar gesteld door de 
Polijstspecialist uit Hilversum. 
Wie gaan Marco Ehlert en Rai-
mon Knip opvolgen? Of pro-
longeren zij hun titel?
 
Net als vorig jaar werd in een 
vroeg stadium de inschrijving 
gesloten. De Koppelcross was 
met ruim 40 koppels VOL. Dit 
geeft aan hoe populair deze 
wedstrijd is.
 
Kortenhoevers, Raimon Knip 
en Marco Ehlert zullen dit jaar 
te maken krijgen met geduchte 
tegenstanders. Er staan enke-
le kleppers aan de start. Wat 
te denken van Bart de Veer en 
Jouco Hartveld. Bart stond dit 
seizoen al vele malen op het 
podium, waarvan 11x op de 
hoogste trede. Dit ijzersterkte 
duo zal ongetwijfeld revanche 
willen nemen na hun tweede 
plaats vorig jaar. En vlak ook 
Dick en Johim Ariesen niet 
uit. Bij de vorige editie net 
naast het podium met een 4de 
plaats.
 
We zijn zeer verheugd met de 
deelname van Elleke Claes-
sen met haar maatje Gerard 
Keizer. Elleke is dit jaar Euro-
pees kampioen geworden in 
haar klasse. Daarnaast staan 
er vele andere dames aan de 
start, die hun beste beentje 
voorzetten. Op alle niveaus 
zal er gestreden worden. Een 
wedstrijd in een wedstrijd. 

Kortom genoeg spektakel om 
van te genieten.
 
De renners krijgen een zeer 
gevarieerd parcours voorge-
schoteld: lange snelle stroken, 
afgewisseld door kombochten, 
een zandbak met bocht, een 
stevige trap, diverse heuvel-
tjes en een wasbord. Voor elk 
wat wils. Het wisselen vindt 
elke ronde plaats tussen 2 bal-
ken, alwaar het altijd een ge-
drang van jewelste is. De ren-
ners kunnen even uithijgen om 
daarna weer vol aan de bak te 
kunnen.
 
Voor renners is de Koppel-
cross een hele zware discipli-
ne, voor publiek een lust om 
naar te kijken. Iedereen is dus 
van harte welkom.
 
Datum: 26 januari 2020, start: 
10.30 uur, locatie: Kininelaan-
tje ‘s Graveland/Hilversum, 
prijsuitreiking en gratis loterij: 
11.45 uur.

Autocross Nederhorst den 
Berg komt er weer aan

NEDERHORST DEN BERG 
Op zaterdag 2 mei is er 
weer een Autocross, nu 
aan de Middenweg 32 bij 
boerderij De Horst van de 
familie Voshaart.
 
Het bestuur is op dit moment 
druk bezig met de laatste 
puntjes om de vergunning he-
lemaal in orde te krijgen. De 
inschrijfavond heeft inmiddels 
plaatsgevonden. In alle klas-
sen zijn weer vele aanmel-
dingen. Gelukkig ook van de 
plaatselijke helden. Misschien 

zijn Jari Kroon, Jasper Pouw 
en Twan Scheel weer van de 
partij. En daarnaast kunnen 
we ook genieten van de aller-
jongste rijders in de Mini Bug-
gy en de Junior- klasse. Wil 
je nog meedoen dan kan je je 
nog steeds inschrijven. Neem 
even een kijkje op onze web-
site: www.autocrossteamne-
derhorst.nl/deelnemers. Hier 
vind je alle benodigde informa-
tie hoe je je kan aanmelden.
 
Hulp
Natuurlijk zijn wij beschikbaar 

voor vragen, aanmeldingen 
als je ons gezellig wilt komen 
meehelpen (opbouwen, dag 
zelf, afbouwen – je verdient 
gratis toegang hiermee!) maar 
ook als je ons evenement wilt 
sponsoren. Stuur even een 
email naar crossteamneder-
horst@gmail.com en we ne-
men contact met je op. Maar 
zet vooral de datum 2 mei 
2020 in je agenda en kom ge-
zellig naar ons evenement. En 
hou onze Facebook pagina en 
website in de gaten zodat je 
van alles op de hoogte bent.

   

Wintergezichten uit het  
gemeentehuis
Gratis te zien in het Huizer Museum

REGIO    
Op zaterdagmiddag 1 fe-
bruari 2020 van 13.30 uur 
tot 17.00 uur is het Huizer 
Museum gratis toeganke-
lijk voor inwoners van Wij-
demeren. U kunt dan een 
kijkje nemen op de ten-
toonstelling Krakend koud. 
Winter in het Gooi. Op 
deze tentoonstelling zijn 
alle wintergezichten uit de 
collectie van de Stichting 
Kunstbezit ‘s-Graveland te 
bezichtigen.

Normaliter hangen deze schil-
derijen in het gemeentehuis 
van Wijdemeren. Zo zijn er 
onder andere wintergezichten 
te zien van Bernard van Beek, 
Anton Smeerdijk, Barend van 
Voorden, Louis Stutterheim, 

Dirk Smorenberg, Ernst Ley-
den, Karel Willerding, Jaap 
Sax, Bob Pestman én van 
Martien Beenen. Onder het 
genot van een gratis kopje 
koffie/thee of een glaasje wijn 
kunt u tijdens deze middag 
kennis maken met een uniek 
stukje Wijdemeers cultureel 

erfgoed! De tentoonstelling 
duurt tot en met 18 april 2020. 
Adres: Huizer Museum, Ach-
terbaan 82; 1271 TZ Huizen; 
www.huizermuseum.nl
Zie voor meer informatie over 
het kunstbezit in het gemeen-
tehuis:
www.kunstwijdemeren.nl

OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL  0294237320








Meld je aan  
op OERRR.nl

IK WIL OERRR
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Odis Volleybal goed op 
stoom
KORTENHOEF  
Vrijdagavond speelden 
de Recreanten 2 thuis en 
vertrok de feestbus met 
Dames 1 en 2 naar Amers-
foort. Zaterdag 18 januari 
speelden de heren en de 
meisjes thuis.
 
De Recreanten hebben drie 
van de 4 wedstrijden gewon-
nen. Tijdens het altijd gezellige 
recreantentoernooi deed Re-
creanten2 goede zaken. Zou 
dit mede dankzij de lessen van 
de nieuwe trainer zijn?
DS1 en DS2 wonnen beide 
met 0-4. Beide wedstrijden 
begonnen veel later dan ge-
pland. Waardoor het bijkans 
nachtwerk werd. DS1 wist in 
alle vier sets de tegenstander 
onder de 20 punten te houden. 

Toch waren ze niet helemaal 
tevreden. Het hadden nog 
minder punten kunnen zijn.
 
DS2 won de eerste set mak-
kelijk. De volgende twee sets 
werden met moeite met 26-28 
en 24-26 afgedwongen. DS2 
moest het zonder coach stel-
len. Gelukkig zijn de meiden 
metaal sterk. Hierdoor konden 
zij de vierde set met over-
macht winnen.
 
Odis/Gemini HS1 heeft ge-
wonnen van Keistad, maar 
heel soepel ging het niet. De 
eerste set gaf goede hoop, 
maar daarna kwam Keistad 
op stoom. HS1 kwam niet al-
tijd door de blokkering heen en 
maakte wat eigen fouten. Ge-
lukkig werd alleen de laatste 

set verloren.
 
MC1 moest even op gang ko-
men. De eerste set was no-
deloos spannend. De dames 
hadden een aantal mooie 
reddingen, gingen voor de 
bal. Soms kakten ze even in. 
Ondanks matige tegenstand 
bleef MC1 over het algemeen 
hun eigen spel spelen. Uitslag: 
1 vergeten mobiel, 1 vergeten 
dopper en oh ja, 4-0 gewon-
nen.
 
Het programma voor komende 
week: vrijdag 24 januari re-
creanten en HS1 uit, zaterdag 
25 januari spelen alle dames 
thuis in Sporthal De Fuik DS1 
om 13.30 uur en DS2 en MC1 
om 16.00.

   

Ruim 13.000 euro voor   
Albania-support

Door: Herman Stuijver
 
NEDERHORST DEN BERG 
Na 2 jaar geld inzamelen 
op allerlei manieren kon-
den de families Bouwer en 
Van Huisstede afgelopen 
zaterdagavond maar liefst 
€ 13.285,06 overhandigen 
aan Johan Duizendstra 
van Albania-support.
 
De Van Huisstedes en Bou-
wers werken vanuit de ZWO- 
werkgroep van de Willibrord-
kerk. Met diverse maaltijden, 
verlotingen, collectes en rom-
melmarkten schraapten ze 
een flinke pot geld bij elkaar. 
“Ik durf te stellen dat er haast 
geen overheadkosten zijn. 
Autoritjes en dat soort zaken 

doen we allemaal uit eigen 
zak”, vertelt Willem van Huis-
stede. Hetgeen bevestigd 
wordt door de heer Bouwer die 
de financiën beheerde. Johan 
Duizendstra van de stichting is 
aangenaam verrast door het 
bedrag.
 
Hij woont en werkt nu 7 jaar 
in Albanië. Hij komt uit een 
familie waar zendings-ontwik-
kelingswerk altijd gebruikelijk 
was. Nadat hij gedeeltelijk 
werd afgekeurd, bedacht hij 
samen met zijn vrouw wat hij 
wel kon doen. De combinatie 
van goed kunnen werken met 
z’n handen en zijn achtergrond 
als maatschappelijk werker 
brachten het gezin uiteindelijk 
in Erseke in het zuiden van Al-

banië, met uitzicht op de ber-
gen van Griekenland.
 
Albanië is een arm land, met 
schrijnende verschillen tussen 
arm en rijk. In het zuidoos-
ten is het leven nog primitief 
met een hoge werkloosheid. 
Albania-support verzorgt 
voedselpakketten, stookhout, 
medicijnen en paramedische 
hulpmiddelen. Johan Duizend-
stra is gepassioneerd over het 
werk: “We runnen ook een 
activiteitencentrum met een 
keuken en een eetzaal, waar 
we intensief samenwerken 
met de lokale kerk. Voor 2020 
willen we o.a. doucheruimtes 
inrichten.” Daarnaast reist het 
echtpaar langs 21 dorpen in 
de provincie Kologne. Via hun 
organisatie kun je ook pleeg-
kinderen sponsoren voor 33 
euro per maand.
 
“Ja, het is echt hulp die aan-
komt”, vervolgt Willem van 
Huisstede. Intussen zijn de 
vrouwen in de keuken hard 
aan het werk voor een stamp-
pottenmaaltijd. Een diepe bui-
ging voor alle mensen die zich 
onbaatzuchtig inzetten voor 
hun medemensen.
www.albaniasupport

Clubkampioenschap 
Klaverjassen
Y.A. van de Woude Beker 2020   

 – Ingezonden artikel

ANKEVEEN  
Vrijdag 10 januari j.l orga-
niseerde de O.C. van A.S.V. 
voor de 44ste keer het 
clubkampioenschap kla-
verjassen van Ankeveen 
voor de Ankeveense Ver-
enigingen. De kampioen 
van vorig jaar Sofa heeft 
zich met hand en kaart ver-
dedigd maar ontspoorde 
toch in de laatste ronde. 
Het was weer een ouder-
wets gezellige avond die 
door Tirian,Piet en Lidya 
voortreffelijke werd be-
diend. Om 20.15 uur wer-
den de kaarten geschud 
voor de 1ste ronde en 
bleek dat er snelle kaarters 
zijn maar ook kaarters die 
echt een avond uit zijn.
 
De natten en marsen vlogen 
zoals gewoonlijk op zulke 
toernooien als warme brood-
jes over de tafel. Dit gaf soms 
hilarische toestanden en soms 
een verwijtbaar gezicht naar 
de mede speler. Elk jaar wordt 
er met volle inzet gestreden 
maar de kaarten bepalen hoe 
sterk je bent.
Theo Blokker kan hierover 
meepraten, Ab Splinter hele-
maal. De eerste was vorig jaar 
nog nummer 2 en nu was de 
pech prijs voor hem. Ab was 
vorig jaar voor iedereen te 
sterk en dit jaar herhaalde hij 
deze stunt door weer het indi-
vidueel klassement te winnen.
 
Na 3 gespeelde ronden kon 
de loterij beginnen die door de 
middenstand weer fantastisch 
was voorzien van prijzen en 
daarvoor namens de vereni-
ging grote dank.

 
Ja, en toen was het moment 
daar en werd de klaverjas-
kampioen individueel naar vo-
ren geroepen met het aantal 
punten van 5474 Ab Splinter 
die de speciale prijs van het 
Spieghelhuys uit Nederhorst 
den Berg in ontvangst mocht 
nemen.
2e werd Karel Spoor op ge-
paste afstand met 5225 pun-
ten, 3e Gerard Klarenbeek, 
4e Rob van Kooten, 5e Joost 
Botterman, 6e Marjan Kroon, 
7e Ivonne Keulsdam, 8e Jan 
uit ten Bosch, 9e Very Stapel 
en de pechprijs dus voor Theo 
Blokker.
Nadat deze winnaars hun prijs 
in ontvangst hebben genomen 
werd de spanning opgevoerd 
voor het Club gebeuren.
Winnaar en clubkampioen 
Klaverjassen 2020 voor An-
keveense verenigingen is 
geworden: Biljard Vereniging 
‘’Het Centrum’’ bestaande uit; 
Stephan van Houten, Anneke 
van Rijn, Carmen Kulsdom en 
Ivonne Kulsdom.
Hierna de volgende vereni-
gingen: 2e Sociëteit, 3e ASV 
Handbal, 4e Biljardvereniging 
“de Tram “, 5e Sofa, 6e Ijsclub, 
7e All Direction, 8e ASV Voet-
bal, 9e Reisvereniging “Ons 
Genoegen “, 10e ASV Petan-
que’91 en laatste de ARTV.
Nadat alle bloemen en bekers 
waren uitgereikt werd er nog 
even gezellig nagepraat voor-
dat een ieder weer naar huis 
ging.
 
Namens de organisatie,
Wim Bornhijm

 Foto: Johan Duizendstra omringd door Bouwer en Van Huisstede 
(rechts)
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Trainer van Laar 
gestopt
Door: Herman Stuijver
 
ANKEVEEN  
Stefan van Laar is vanaf 
begin januari gestopt als 
trainer van ASV ‘65.
 
Volgens voorzitter Blom had 
de Hilversummer al voor de 
kerstvakantie zijn twijfels of 
hij door zou gaan. Hij was niet 
tevreden over de trainingsop-
komst en de teamdiscipline. 
Dat was mede te wijten, aldus 
Blom, aan de vele blessures. 
Waardoor de animo om te oe-
fenen bij nogal wat resterende 
spelers ook minder werd. Van 
Laars ambities waren gro-
ter. Na een puntloos seizoen 
2018- 2019 slaagde de nieuwe 
oefenmeester erin om deze 
jaargang in de middenmoot in 
de 4e klasse zaterdag mee te 
draaien (13 p. uit 11 wedstrij-

den). Na de Nieuwjaarsrecep-
tie was er een gesprek met 
de selectiespelers, met een 
positieve schwung volgens 
Blom. Van Laar zag echter te 
weinig basis om door te gaan. 
Voorzitter Blom betreurt het 
vertrek, want hij vond Stefan 
van Laar een goede trainer. Hij 
zag kansen, om met de nodige 
ondersteuning, het seizoen af 
te ronden met Van Laar. Hij wil 
benadrukken dat beide partij-
en in goed overleg uit elkaar 
zijn gegaan.
 
ASV hoopt volgende week een 
nieuwe trainer te presenteren. 
Nu nemen Youri Tol en Jeroen 
van Voorst waar. Afgelopen 
zaterdag werd de thuiswed-
strijd tegen het hoger geklas-
seerde Elinkwijk afgelast, om-
dat het veld te nat was.

   

Dressuurwedstrijden 
Rijvereniging NdB
NEDERHORST DEN BERG 
Afgelopen zondag zijn de 
dressuurwedstrijden in de 
klasse B, L en M verreden 
op de manege Laanhoeve 
aan de Meerlaan.

De deelnemers werden geju-
reerd door Kim Wethmar en 
Marieke Breitsma. De ring-
meesters van de dag waren 
Astrid Hagen en Marti Berg-
man. Het waren weer reuze 
spannende wedstrijden…
In de Klasse B, manegepaar-
den eindigde op plaats
1: Manouk van Rijn op Resi 
met 217 punten.
2: Emma de Graaf op Poly met 
191 punten.
3: Fietje Hoving op Vitalis met 
188 punten.

In de Klasse L,M ,manege-
paarden:
1: Lisa van Rijn op Resi met 
189 punten.
2: Britty van de Bosch op Kiva-
do met 186 punten.
In de Klasse B, eigen paarden:
1: Demi Simons op Trigger 
met 212 punten,
2: Monique Bruinsma op Jim-
my met 205 punten.
In de Klasse L, M :
1: Monique Bruinsma op 
Eblesse met 210 punten.
Buiten werd e.e.a. geregeld 
door Cynthia Koridon en het 
secretariaat was in handen 
van Sylvia Loman.
 
De volgende wedstrijden zijn 
op 9 februari in de N-dressuur.

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG 
Het was zaterdag weer 
een drukte van belang op 
Meerzicht.
 
Bijna alle jeugdelftallen begon-
nen aan een nieuwe competi-
tiereeks waarvan velen thuis 
moesten spelen. Verschillende 
teams zijn hoger ingedeeld 
en er was ook een meisjes-
team dat voor het eerst aan 
de competitie ging meedoen. 
De MO13-1 moesten gelijk 
beginnen met een streekderby 
in- en tegen ‘s-Graveland. De 
tegenstander was beter inge-
speeld en won tegen een op 
zich goed startend Nederhorst 
met 4-0.
 
De JO17-1 nu uitkomend in de 
1e klasse speelde met 1-1 ge-

lijk tegen Forza Almere en de 
JO15-1 verloor nu een klas-
se hoger met 0-1 van AS’80. 
JO15-2 verpletterde Hertha 
met maar liefst 11-1 en de mei-
den O15 wonnen in Baarn met 
1-2 bij TOV.
 
Bij de senioren konden Neder-
horst 3 en 4 gelijk aan de bak 
voor de competitie. Dit werd 
voor beide elftallen geen on-
verdeeld succes. Zo moest het 
derde de winst met 0-4 laten 
aan FC Weesp en het vierde 
maakte er een doelpuntenfes-
tijn van maar verloor wel met 
6-7 van NVC 2
 
De selectie hoefde nog niet 
in competitieverband uit te 
komen en ging daarom oe-
fenen in- en tegen Ilpendam. 

Ondanks het geslaagde trai-
ningskamp in Spanje zijn nog 
niet alle spelers terug van een 
blessure. Het vertoonde spel 
tegen Ilpendam liet zien dat 
het veel beter moet wil Ne-
derhorst kunnen stijgen op de 
ranglijst. Hoogtepunt was de 
fraaie treffer van Rijk Bruins 
die solerend de tweede treffer 
wist te maken. Nederhorst ver-
loor met 4-2.
 
Aankomend weekend start 
ook voor de selectie het echte 
werk weer. Nederhorst- 1 gaat 
op bezoek in Amsterdam bij 
New West United en Neder-
horst -2 begint de tweede sei-
zoenshelft met een thuiswed-
strijd tegen Kampong.
Meer info: www.vvnederhorst.
org of facebook.

   

S.V. ‘s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND  
In de strijd om het kam-
pioenschap leed VR1 on-
danks een 2-0 voorsprong 
puntverlies. Het eveneens 
hoog geklasseerde SCH 
‘44 VR1 kwam terug tot 
2-2. VR2 pakte net als vori-
ge week in Amsterdam drie 
punten: 2-3 winst op VVGA 
VR1.
 
Het 1e oefende in Leimuiden 
tegen SV Kickers ‘69, leidde 
met 1-3, maar speelde uitein-
delijk 3-3. Deze week oefent 
het nog uit bij Aalsmeer en 
komende zondag hervat het 
de competitie uit bij Zwaluwen 
Utrecht.
 
Het 2e en JO19-1 bewezen el-
kaar met een onderlinge wed-
strijd een dienst ter voorberei-

ding op de herstart van hun 
competitie volgende week. 
Het 3e begon 2020 met een 
klinkende 8-0 overwinning op 
HSV 4. Minder klinkend was 
de uitslag bij het 4e: 13-2 ver-
lies tegen Voorwaars 6.
 
35+1 kreeg wel de kansen, 
maar benutte deze niet tegen 
DEVO ‘58 35+1, gevolg een 
2-1 nederlaag. 35+2 bereid-
de zich afgelopen weekend 
voor in Aken op de tweede 
seizoenshelft. ZAT2 deed dat 
met een avondje NAC in Bre-
da. ZAT2 speelt aanstaande 
zaterdag thuis tegen ASV ‘65.
 
Een aantal spelers van ZAT2 
organiseerde, als winnaar van 
vorig jaar, de vierde editie van 
de Winterstopquiz. Een ander 
team van dezelfde spelers-

groep, COBRA120 won, en 
mag volgend jaar dus weer 
(het won namelijk ook de 2e 
editie al) de organisatie op 
zich nemen.
 
JO13-1 mocht JO13-1 zich 
afgelopen zaterdag laten hul-
digen als kampioen van de 
najaarscompetitie. JO13-2 
verloor net met 2-1 in Almere 
bij Waterwijk JO13-5. MO13-
1 (1-1 tegen Sporting Marti-
nus MO13-1) en MO13-2 (4-0 
overwinning op Nederhorst 
MO13-1) lieten veel progres-
sie zien in hun spel.
 
De SVS Cup35+ wordt aan-
staande vrijdag weer ge-
houden: opgeven kan via 
svscup35@svsgraveland.nl. 
Aanvang 20.00 uur

   

CLUB 4711
Uitslag Biljartclub 4711 tegen 
BV Geinburgia: 5-9
Maandag 13 jan.: J. Vrijburg – 
R. Droomers 2-0, M. Zieleman 
– T Hemelrijk 0-3, A. de Bruin 
– N. de Vries 0-2, B. Worp – T. 
Boots 3-1, J. van Greuningen 
– E. Vernooij 0-3
Uitslag BV Overmeer tegen 
BV De Tram: 3-9
M. v.d. Velden – C. uit den 
Bosch 0-3, M. Verlaan – J. v.d. 
Berg 1-1, P. van ‘t Klooster – 

K. Voorn 0-3, H. Stalenhoef – 
J. uit den Bosch 2-0, T. Otten 
– R. Kempers 0-2
 
Programma + contact
Donderdag 23 jan. 19.30 
uur: onderlinge competitie 
BV Overmeer, vrijdag 24 jan. 
14.30 – 20.30 uur: bar open + 
vrij biljarten, maandag 27 jan. 
20.00 uur: BV De Tram tegen 
Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58

Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar 
een donatie.

Kijk op kadoneren.nl
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Hoe Ankeveen zingend 2020 ingaat
Meerminnen & Zeelui
Door: Herman Stuijver
 
ANKEVEEN  
Het blijft een uniek feno-
meen hoe Ankeveners sa-
men de sfeer op peil weten 
te houden. Afgelopen zon-
dagmiddag was het Wa-
pen van Ankeveen tot op 
de laatste vierkante meter 
gevuld met optredens van 
het Ankeveens Havenloos 
Mannenkoor en het vrou-
wenkoor Esperanto.
 
Vanaf de eerste klanken is 
de toon gezet: ‘Zingen, zin-
gen, hier in Ankeveen’, het 
shantykoor o.l.v. de immer en-
thousiaste kapitein Hans van 
Ingen vermaakt het publiek 
met een variëteit aan liederen 
die vrijwel iedereen meebrult. 
De tekst kun je lezen op een 
beeldscherm. De vier accor-
deonisten, drummer en gitarist 
begeleidden de zeelui op hun 
muzikale vaartocht langs Am-
sterdam, de Blue Diamonds 

en tal van havens en zeeën. 
Of ze nou ‘te kaap’ren varen’ 
of ‘Cruising down the river’, 
het Tabé en het allerbekendste 
‘Kleine café’ blijven de stem-
banden uitdagen om samen 
feest te vieren. Jong en oud 
straalt, ook de mooie vrouwen 
die spreekstalmeester Rob de 
Sain betitelt als La Bella Lola.
 
Esperanto
De acht vrouwen van Esperan-
to, in tijgerprints, deden hun 
stinkende best om goed voor 
de dag te komen. Ze zongen 
prachtig als je dichtbij stond. 
Maar voor driekwart van het 
café waren de liedjes helaas 
onverstaanbaar, mede door 
de gebrekkige geluidskwaliteit. 
Het viel natuurlijk niet mee om 
tegen alle bargeluiden in te 
zingen. De medley van ABBA- 
songs klonk fraai meerstem-
mig, ondersteund door uitge-
kiende danspassen. Jammer 
dat de nuances zo niet tot hun 
recht kwamen, want zingen 

kunnen ze, dit dameskoor uit 
Bussum. ‘Somebody to Love’ 
van Queen was een goede uit-
smijter voor de pauze.
 

Ankeveense plassen
De ruim 40 zeemansstem-
men hadden geen moeite om 
boven het drukke café heen 
te komen. Het loflied op de 

Ankeveense plassen, samen 
met Esperanto, was een mooi 
emotioneel slot van de mid-
dag.

Pluto flashback bij SFG- feest
‘S- GRAVELAND  
Een hele generatie groeide 
er mee op in ‘s-Graveland: 
jeugdsoos Pluto. Bijna 
veertig jaar geleden be-
dacht het bestuur van de 
destijds razend populaire 
ontmoetingsplek voor jon-
geren het plan om een bra-
derie/veemarkt te organi-
seren met aansluitend een 
feestje in een tent achter 
het oude schoolgebouw 
aan het Noordereinde. Dat 
bleek een schot in de roos.
 
Op 8 en 9 mei zal de 38e edi-
tie plaatsvinden waarbij de za-
terdagavond het thema Pluto 
Flashback zal kennen.
 
Organisator SFG heeft inmid-
dels acts als The Gibson Bro-
thers (bekend van Que Sera 
Mi Vida en Non Stop Dance) 
en Anita Meijer vastgelegd. 
“Zij doet eigenlijk geen grote 
tentfeesten meer, maar Anita 
was één van de allereerste ar-
tiesten in onze feesttent en ze 
vond het zo’n leuk verhaal en 
zei ja”, aldus voorzitter Maar-

ten Steinkamp.
 
Gratis kramen
De Jaarmarkt zal dit jaar wor-
den georganiseerd in samen-
werking met de firma Don 

Events uit Maarssen. “We 
voelen dat de markt een nieuw 
impuls nodig heeft en deze 
mensen doen niet anders dan 
markten organiseren. En via 
hen komt er dit jaar ook een 

antiek & curiosa gedeelte bij”, 
vertelt penningmeester Dirk 
van den Broek. SFG stelt dit 
jaar tien kramen gratis be-
schikbaar aan lokale vereni-
gingen en goede doelen. Bij 

interesse graag mailen naar 
secretariaat.sfg@gmail.com. 
Inschrijving voor overige kra-
men is begonnen via www.do-
nevents.nl.

 Foto: Maarten Steinkamp, Christa Bruin en Dirk vd Broek, SFG
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Collectecomité Kortenhoef
Zoekt collectanten voor ReumaNederland

KORTENHOEF  
In de week van 16 tot en 
met 21 maart is de jaarlijk-
se collecteweek van Reu-
maNederland.
 
Collectanten zijn daarbij on-
misbaar. ReumaNederland 
zoekt nog collectanten voor 
een aantal looproutes in Kor-
tenhoef. Door te collecteren 
helpt u mee om de levens van 
meer dan 2 miljoen Nederlan-

ders met reuma te verbeteren. 
Vorig jaar haalden alle collec-
tanten samen bijna 3 miljoen 
euro voor reumaonderzoek 
op!

Helpt u mee?
U kunt zich als collectant op-
geven bij collecteorganisa-
toren: Harriet Velzeboer / 06 
23747445 / 035 6561329, 
Gerard Som de Cerff / 06 
31202835 / 035 6564453.

Themaochtend Gedichten-
dag workshop

WEESP   
Met Gedichtendag op don-
derdag 30 januari gaat 
traditiegetrouw de Poëzie-
week van start.
 
Hoe poëzie verrast en ver-
wondert, het hart kan raken 

en kleur geeft aan de dag laat 
Mieke  Vermeulen,  docent
poëzie je graag zien. Ze daagt 
je tijdens deze praktische 
workshop uit om gedichten te 
lezen en zelf te schrijven. Ze 
inspireert je om dat te doen 
vanuit fantasie, een denkbeeld 

of door een kunstwerk. Beleef 
het mee en ontdek wat poëzie 
voor jou kan betekenen. Bi-
bliotheek Gooi en meer, ves-
tiging Weesp. Donderdag 30 
januari van 10:00 – 12:00 uur. 
Iedereen is van harte welkom, 
de entree is vrij.

   

Struinen en knutselen met 
de boswachter
OERRR

S’-GRAVELAND  
Wandel zondag 26 januari 
mee met de boswachter 
over de buitenplaatsen van 
‘s-Graveland. Deze gezins-
wandeling is speciaal voor 
gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar en duurt an-
derhalf uur.
 
Ga samen met de boswachter 
op ontdekkingsreis door de 
‘s-Gravelandse Buitenplaat-
sen Boekesteyn en Schaep 
en Burgh. Ontdek wie de be-
woners van het bos zijn en 
hoe zij leven. De boswachter 
weet antwoord op al je vra-
gen. Neem een tasje mee 
om onderweg de mooiste bos 
schatten te verzamelen. Met je 
vondsten ga je in het bezoe-
kerscentrum knutselen en krijg 
je een glaasje limo.
 
Handig om te weten:
Dit is een gezinsexcursie, zo-
wel volwassenen als kinderen 
melden zich aan als deelne-
mer. Deze activiteit is geschikt 
voor gezinnen met kinderen 

vanaf 4 jaar. Koop van te voren 
je tickets online. Honden kun-
nen niet mee. Zorg dat je een 
kwartier van tevoren aanwezig 
bent. Wil je zelf met een groep 
op pad? Neem dan contact op 
met het bezoekerscentrum.
Bezoekerscentrum Gooi en 

Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ ‘s-Graveland. Da-
tum en tijd: Zondag 26 januari 
2020 van 11:00 uur tot 12:30 
uur. Voor prijzen en meer info: 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

 Foto: Rob Doolaard               

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus 
0626252434

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 
Gemalen veengrond, menggra-
nulaat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den Berg. 

0294-251451.

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

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

035-6566623

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

MET NAALD EN DRAAD 
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen. 

Anneke de Kwant / Ankeveen 
06-51997751

CURA PEDICURE & MANICURE 
ProVoet - Wendy Brockhoff
Kortenhoef, tel: 06-51102957 
www.curapedicuremanicure.nl

Engelse taal leren bijles
mamdouh544@hotmail.com

Kevercentrum Kortenhoef
Uw adres voor APK, Airco

en Onderhoud aan uw auto. 
www.kevercentrum.nl

035-69 38 454

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
Gratis waarde indicatie?

035 - 656 0235

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 94

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

**Weekblad Wijdemeren**
zoekt een bezorger om op
woensdag in de dorpskern

van Ned. den Berg
ons weekblad te bezorgen.

Info: 06- 80 05 12 25

Klassieke auto/motorfiets
gevraagd, roest of lange 
stilstand geen bezwaar.

Tel: 06-52640865

Ben jij DE gezochte hulp?
Voor schoonhouden groot 
huis,wassen,strijken ed.
minimaal 20 uur/week, 

17 EUR/uur bel 0653711439

Gezocht: - personeel FT/PT
- personeel voor de zaterdag
voor slagerij H’sumse Meent

- PT flinke hulp voor in
worstmakerij op Nw. Walden
– flinke hulp voor om het huis  

035-6918697.

Helmut Smits voor al uw 
tuin-aanleg/onderhoud, snoei-

werk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598
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Ilse naar de Kilimanjaro
Klimmen voor het goede doel
Door: Anja Lodder
 
KORTENHOEF  
In 2016 werkte Ilse de Boer 
als kinderverpleegkundige 
enige tijd als vrijwilliger 
op de kinderafdeling van 
een ziekenhuis in Kampa-
la, Oeganda. Daarnaast 
is ze door Artsen zonder 
Grenzen enkele malen uit-
gezonden. Afrika zit in haar 
hart.
 
Vorig jaar zette ze de knop om 
en besloot gezonder te gaan 
leven en haar overgewicht aan 
te pakken. Ze kwam weer in 
contact met de Stichting Doin-
goood die projecten in Afrika 
ondersteunt op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg, 
crisisopvang en maatschappe-
lijke projecten. Dit jaar wordt 
Ilse 40 en wat zou een mooier 
cadeau zijn voor haarzelf om 
haar passie voor Afrika, geld 
op te halen voor Doingoood 
en werken aan een gezonde-

re, fitte levensstijl te combine-
ren? Ze meldde zich aan voor 
de Kilimanjaro Charity Climb 
die dit jaar voor de 4e maal 
wordt gehouden. Ilse: “Ik ben 
vorig jaar begonnen met een 
fitness programma en loop 
veel door de mooie gebieden 
van ‘s-Graveland, Ankeveen, 
Kortenhoef, Loosdrecht en het 
Gooi.
 
‘AFRIKA ZIT IN MIJN 
HART’
 
Mijn doel is om € 2.500,- op 
te halen aan sponsorgeld. 
29 Februari starten we met 
een groepje van 6, waaron-
der mensen uit de verpleging 
maar ook het bedrijfsleven, de 
beklimming van de 5.898 me-
ter hoge Kilimanjaro in noord-
oost Tanzania. We zijn zo’n 7 
dagen onderweg, vergezeld 
van dragers. Het wordt onge-
twijfeld zwaar, maar ik zie er 
naar uit en hoop zo mijn steen-
tje voor het goede doel bij te 

dragen.” Wilt u Ilse en Doin-
goood ook ondersteunen? Bij 
de Jumbo in de Meenthof in 

Kortenhoef kunt u uw statie-
geldbonnen doneren tot en 
met eind januari. Op 26 januari 

staat Ilse op de rommelmarkt 
in De Fuik. Doneren kan ook 
op www.pifworld.com.

Violist Tim Kliphuis mixt muzikale 
meesters
NEDERHORST DEN BERG 
Liefhebbers van de klas-
sieke concertserie Concer-
ten op de Berg worden op 
zaterdag 8 februari getrak-
teerd op een memorabel 
muzikaal uitstapje. Violist 
Tim Kliphuis keert terug 
in de Willibrordkerk met 
een programma waarin hij 
klassiek mixt met gipsy 
jazz en volksmuziek.
 
Soms ontstaat de mooiste 
muziek door een toevallige sa-
menkomst van gewaardeerde 
muziekstijlen. Het trio speelt 
werken uit allerlei stijlen: gipsy 
jazz, Parijse swing uit jaren 
‘30, volksmuziek en klassieke 
stukken. Dat kun je het bes-
te in de praktijk ervaren. Het 
verrassingseffect zal groot 
zijn in de Willibrordkerk. Want 
hoe vaak gebeurt het dat een 
Noorse Dans van de compo-
nist Edvard Grieg op hetzelf-
de programma staat als de 

Franse chansonnier Charles 
Aznavour en zigeunergitarist 
Django Reinhardt?
 
Kliphuis: “Als ik twee favoriete 
werken moet noemen, dan zijn 
dat de bloedmooie wals Sou-
venir of Toronto van de Hon-
gaarse zigeunerviolist Sandor 
Jaroka en de Noorse Dans 
van Edvard Grieg. Dat stuk 
hebben we omgetoverd tot 
een licht swingende samba.”
 
Samen met bassist Roy Percy 
en gitarist Paulus Schäfer mikt 
Kliphuis op een avond vol ver-
rassingen. “Improvisatie was 
in de zeventiende en achttien-
de eeuw heel belangrijk: een 
componist was uitvoerende 
en een musicus componeerde 
vaak ook”, vertelt Kliphuis. “Er 
was volop creativiteit; bij Beet-
hoven, Chopin en Liszt, impro-
viseren hoort er gewoon bij. 
Wij zijn als hedendaags con-
certpubliek wellicht een beetje 

verstramd: we zijn opgegroeid 
met klassieke concerten waar-
bij het precies zo moet klinken 
als op de bladmuziek of op de 
cd. Onze muziek verrast juist: 
het klinkt altijd en overal an-
ders. Geen concert is hetzelf-
de.”

Kliphuis hoopt tijdens het con-
cert in Nederhorst dat er net 
zo intens van de muziek wordt 
genoten als zigeunermusi-
ci dat volgens hem doen. “Ik 
hoop in dit concert inspiratie 
en virtuositeit samen te bren-
gen. Eén ding is zeker: het 

wordt een spetterende eenma-
lige belevenis.”
Tim Kliphuis bij Concerten op 
de Berg, zaterdag 8 februa-
ri, aanvang 20.15 uur. Wilt u 
plaatsen reserveren voor dit 
concert? Ga dan naar www.
ConcertenopdeBerg.nl

 Foto: Ilse in training op weg naar het dak van de wereld
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24 januari
Winterconcert  bij het Concert in Tienhoven
Marietta Petkova “emotioneel, intens, virtuoos, Petkova ís muziek” 
De van oorsprong Bulgaarse Marietta Pet-
kova was 10 jaar toen zij de Grand Prix van 
de nationale pianocompetitie in Bulgarije 
won, waarna nog vele prijzen en onder-
scheidingen volgden.  Sinds 1990 woont 
ze in Nederland, waar ze in 1994 – met 
een 10 met onderscheiding - afstudeerde 
aan het Amsterdams Conservatorium, bij 
Jan Wijn. Deze zegt in een interview: “Ma-
rietta Petkova is een natuurtalent. Toen ik 
haar voor de eerste keer hoorde spelen, 
dacht ik dat ze in een vorig leven al pia-
nist moet zijn geweest. Ik had nog nooit 
iemand gezien met zoveel affiniteit met 
muziek en met de piano zelf. “   Marietta 
geeft concerten in heel Europa, de VS en 
Japan, in solorecitals en als solist met ge-
renommeerde orkesten. Haar CDopna-
mes (die zij altijd live speelt) van met name 
Rachmaninov zijn wereldberoemd.  Mari-
etta Petkova heeft een fenomenaal vermogen mensen werkelijk te raken. Voor kaarten zie: www.
concerttienhoven.nl

25 januari
Weet je nog wel... – Nederhorst den Berg

Maaike Widdershoven en Tony Neef 
zingen tijdloze Nederlandse liedjes en 
wisselen deze af met verhalen, terwijl 
pianist Ruud Bos zorgt voor de muzikale 
begeleiding. U hoort prachtige num-
mers van onder andere Robert Long, 
Wim Sonneveld, Annie M.G. Schmidt, 
Frans Halsema en Toon Hermans. Weet 
je nog wel……..,Super leuke show voor 
jong & oud! 
Dit zal plaats vinden, 25 januari 2020,  
De Bergplaats, te Nederhorst den Berg, 
van 14:00 tot +/- 17:00

26 januari
Nieuwjaarsreceptie Galerie Wijdemeren – Loosdrecht-Breukeleveen
2020 is niet alleen een 
nieuw jaar, maar ook het be-
gin van een nieuw decenni-
um. We willen dit bijzondere 
momentum niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom 
nodigen we u graag uit om 
samen met ons deze nieu-
we periode in te luiden op 
zondag 26 januari. Uiter-
aard staat er een heerlijk 
hapje en drankje voor u 
klaar. Wanneer u niets wilt 
missen van het unieke pro-
gramma doet u er goed aan 
om tussen 14.00 en 14.30 
uur al binnen te lopen. De 
eerste 50 bezoekers ver-
rassen wij met een bijzonder presentje. Graag tot ziens in onze galerie. Afbeelding: Jan Bakhoven, 
Carrousel. Herenweg 71-73 te Breukeleveen. www.galeriewijdemeren.nl

1 februari 
‘Reddeloos verloren aan de vecht’ – Nederhorst den Berg
Vanaf 21 uur, een heerlijke avond jammen met als basis band ‘Reddeloos verloren’. Iedereen is 
welkom om mee te komen jammen met deze rock en blues classics. Speel of zing je niet dan is het 
luisteren, dansen en genieten met andere ook heel gezellig.
Café Die 2 Vreelandseweg 42 Nederhorst den berg

Elke dinsdag
Filosofische kring in
Het Spieghelhuys -
Nederhorst den Berg
Filosofie kan de mens duide-
lijkheid verschaffen in de hecti-
sche wereld om ons heen.
Er zit meer wijsheid in de men-
sen onder ons dan men denkt.
Wilt u mee filosoferen , dan bent 
van harte welkom, van 14.00 tot 
16.00 uur.
De kosten zijn €5,00 , de koffie 
en thee zijn gratis.

23 januari
Thema-avond Aquathermie 
Ankeveen
Aquathermie is één van de 
warmtebronnen die het aard-
gas gaan vervangen. In Wij-
demeren is veel water, maar 
is dat ook te gebruiken voor 
aquathermie? Geeft dat geen 
schadelijke gevolgen voor de 
beschermde natuur? En hoe 
gaat dat dan met het aanleg-
gen van een warmtenet? We 
willen het allemaal weten en la-
ten ons graag informeren. Hoe 
kunnen we ons als bewoners 
voorbereiden op de energie-
transitie? 
Donderdagavond 23 januari 
19.30-22.00 uur Het Wapen 
van Ankeveen, Stichtse End 41 

Elke woensdag
’t Wijdehuis - Kortenhoef
Voor iedereen uit Wijdemeren 
die zin heeft in gezelligheid, 
anderen te ontmoeten en iets 
actiefs te doen. Waar: Veen-
staete, ingang Parklaan, Kor-
tenhoef. Meer weten of aan-
melden: Opgeven bij Christa 
Pos, 06-21983314 of c.pos@
inovum.nl

25 januari
Historische Kring “In de 
Gloriosa” - Ankeveen, 
`s-Graveland en Korten-
hoef
Op zaterdag 25 januari heb-
ben wij een opendag van 
13.00u tot 16.00u op het 
adres Kerklaan 89, te Korten-
hoef.
www.hk-kortenhoef.nl

Harpiste Regina Ederveen

26 januari
Galerie concert Regina 
Ederveen - Loosdrecht
Aanvang 15.00 uur, vooraf aan-
melden info@vermeulenart.nl 
of per telefoon 035-5821730
Vermeulen Art Gallery De 
Zodde 20, 1231 MB Loosdrecht 
www.vermeulenart.nl 

31 januari
Lezing Visserij - Kortenhoef
De lezing zal gegeven worden 
door Krijn Spaan. Krijn Spaan 
behoeft nauwelijks introductie 
en is bekend van zijn kweke-
rij maar ook van het schrijven 
van de serie boekjes over het 
Moleneind en de Kortenhoef-
sedijk. Krijn zal ons verrassen 
met mooie verhalen van vroe-
ger. De lezing begint om 20.00 
uur in de Nederlands Her-
vormde kerk, Noordereinde 14 
te ’s-Graveland. Toegang voor 
leden € 5,- en niet leden €8,-. 
Koffie in de pauze is voor ieder-
een gratis. Na afloop ontvangt 
u ook een hapje en drankje.

Aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan 
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl

Kunst a/d vijfde Plas
In-/v���oop �uns� & �n���
��s��u����- / lijs��n���li��

������s n�l���nsch�p / v��z����ing

Op�n: �l�� v�ijd�g �n op �fsp����
H���nw�g 73, B��u��l�v��n

Op�n: �l�� v�ijd�g �n op �fsp����

www.g�l��i�wijd�m���n.nl


