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Gigawinst voor De Lokale Partij
Laagste opkomst sinds jaren

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
“Waanzinnig, dat we zo 
ruim zouden winnen”, 
zei een ontroerde Alet-
te Zandbergen, lijstaan-
voerder van De Lokale 
Partij toen op het scherm 

verscheen dat haar par-
tij verdubbelde van vier 
naar acht zetels. “Het is 
een enorme verantwoor-
delijkheid, maar dit is wat 
onze inwoners willen.” De 
DLP behaalde 36% van de 
stemmen.

Sneller dan verwacht kwamen 
de uitslagen van de 14 stem-
bureaus binnen in de raad-
zaal van het gemeentehuis. 
Coalitiepartijen CDA, Dorps-
belangen, VVD en D66 leden 
een fors verlies van bij elkaar 
vijf zetels (nu 8 zetels van de 
19). PvdA/GroenLinks verloor 
weliswaar stemmen, maar be-
hield de 2 zetels. “We zijn de 
enige stabiele partij”, juichte 
Stan Poels die ook zijn over-
buurvrouw feliciteerde. Esther 
Kaper van de ChristenUnie 
veroverde namelijk met 757 
stemmen een plekje in de 
gemeenteraad. “Ik ben er stil 
van”, zei de lijsttrekker die 
erop wees dat haar partij ruim 
300 stemmen meer kreeg dan 
in 2018 toen ze de kiesdeler 
niet haalde.

Esther de Haan-Luijer van het 
CDA verving de positief op co-
rona geteste Rosalie van Rijn. 
Weliswaar ging het CDA van 
vier naar 3 zetels, maar voor 
de voorzitter was dat geen 

ramp. “We zijn nog altijd de 2e 
partij die echt verankerd is in

de samenleving. Ik blijf ver-
trouwen hebben in onze men-
sen.” In mineur was Jan-Jaap 
de Kloet van Dorpsbelangen 
die zijn zetelaantal zag halve-
ren van vier naar twee: “Zon-
der meer teleurstellend, ik 
kan het niet anders duiden.” 
Wel steeg het totaal van de 
lokalo’s van 8 naar 10 (52%). 
“Het Bo- effect heb ik helaas 
niet gezien”, constateerde 
de jonge VVD- lijsttrekker Bo 
de Kruijff (23) die hoopte dat 
een frisse jonge voorman zijn 
partij stemmen zou bezorgen. 
De liberalen moesten ook 
een zetel inleveren van, drie 
naar twee. Geheel in zak en 
as was Nanne Roosenschoon 
van D66, die zakte van twee 
naar één zetel. De democra-
ten konden hier niet meegol-
ven op de landelijke groei 
van D66. Maar Nanne sloot 
positief af: “We hebben hier 
gelukkig allemaal partijen die 

het beste voor hebben met 
Wijdemeren.”

Lagere opkomst
Hoewel het opkomstpercenta-
ge lager was dan ooit (van 61 
naar 59%) was burgemeester 
Crys Larson tevreden over 
de gang van zaken. “We zit-
ten nog altijd boven het lan-
delijk gemiddeld. Ik had ook 
de indruk dat de verkiezings-
campagne prettig is verlo-
pen.” In de zes dorpen kwa-
men 11.558 inwoners van de 
19.713 opgeroepen kiezers 
naar de stembus.

Samenvattend
DLP: 8; CDA: 3; DB: 2; PvdA/
GrL: 2; VVD: 2; D66: 1; CU: 1

De komende weken zal de ge-
meente een startprogramma 
opzetten voor nieuwe raads-
leden. De onderhandelingen 
voor een nieuwe coalitie zijn 
al gestart, mogelijk volgt er 
een Raadsakkoord met alle 
partijen.

  

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN 

VOOR EEN DROOMPRIJS

UTRECHT 
IEDERE

ZONDAG 
GEOPEND

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

Weekblad Wĳ demeren 
zoekt een bezorger
om op woensdag in
de dorpskern van
Kortenhoef
ons weekblad  te
bezorgen.

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

bezorger gezocht!! !

Volop tuinmeubelen en parasols
Meenthof 42a
Kortenhoef
035 - 656 04 91

De lente begint bij Blokker Kortenhoef!
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Ingezonden brief 

Stemwijzer ? 
Zoekend naar de stemwijzer 
van Wijdemeren, wie weet kon 
dat mijn gedachten over de 
verkiezingen nog veranderen, 
kon ik er nergens één vinden. 
Ik kwam wel een artikel te-
gen in de Gooi en Eemlander 
waarin staat dat de gemeente 

Wijdemeren geen meerwaar-
de ziet in dat medium. Kortom, 
geloof onze beloften, maar 
vraag niet naar wat niet in 
de programma’s staat. Is dat 
een nieuwe bestuurscultuur 
of gewoon minachting van de 
bevolking tijdens het democra-

tisch proces? Daar ik dus geen 
goede keus kon maken heb ik 
mijn blanco formulier naast de 
stembus op de grond gelegd. 
Veel plezier daarmee. 

Patrick Kreuning

alle zaterdagen van 8.00 tot 12.30
Markt in Ankeveen

Met groenten en fruit, brood en gebak, 
bloemen, bonbons, kaas, noten, olijven, 

siroop en heerlijke koffie

Houd 1,5 m. 
afstand, ook 
op de markt

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Monique Houtzager

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,

ongeacht welke uitvaartverzekering

Uitvaartwensen én inzicht in de uitvaartkosten?
bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

bij overlijden dag en nacht
T 06 233 09 339

bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

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.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

RK WIJDEMEREN
 OLV Hemelvaart

Do. 24 maart: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 27 maart: 9.30 uur:
L. Wenneker

 H. Antonius
Zo. 26 maart: 19.00 uur:
J. Dresmé

 St. Martinus
Zo. 27 maart: 9.30 uur:
J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
 Willibrordkerk

Wo. 23 maart: 19.30 uur:
Voorganger niet bekend
Zo. 27 maart: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 

Zo. 27 maart: 10.00 uur:
Ds. C. Vreugdenhil-Mijnarends
Wo. 30 maart: 19.30 uur:
Vesper
www.hervormdegemeen

     tesgraveland.nl

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 

Zo. 27 maart: 9.30 uur:
Dhr. J. v.d. Kamp

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 

Zo. 27 maart: 11.15 uur:
Dienst met Sytze de Vries

       
 Graankorrel ‘s-Graveland 

Zo. 27 maart: 10.00 uur:
Ds. A. Parmentier

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

035-6566623

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met 
een scherp tarief!

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Uw kapster aan huis!
Bel/App 06-37445476

www.heleenshairstyling.nl

Paardencoachjeugd.nl 
Hulp met paarden

Hulp nodig bij opruimen &
ontspullen? Krijg rust in
huis & hoofd. Lotte van 
Aerle, opruimcoach. Vrij-

blijvend contact 06122279
info@lottevanaerle.nl

Aangeboden : Hulp in de
Huishouding. 06-30235649

Goede referenties.

Easy Moving verhuisbedrijf
Ankeveen is op zoek naar

sterke en vriendelijke 
verhuizers! Bel voor info
met Hugo 06-45648795

HOE BLIJF IK GEZOND 
Cursus 4 middagen april &
mei - www.wimvoorbij.nl

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Massage op maat: DUO,

Klachtgericht/Ontspanning
www.donnalife.nl

0627484142

Te huur: centrum Nederh
Kantoor/praktijk 50m2

tel: 0640298774

RunderLust / Lokaal vlees
Open; zat. 11 tot 15 uur

www.runder-lust.nl 
ook kaas/zuivel/chocola

Sloep & trailer te koop 
Mythos 420, 06-53245354 

of reeker@ziggo.nl

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

werk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via weekbladwijdeme-
ren.nl, inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 10.00 uur 

voor verschijning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel.

WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Burgemeester stelt onderzoek in naar datalek
 WIJDEMEREN
Zaterdagochtend bleek, na 
een publicatie in de Gooi- 
en Eemlander, dat een 
opname van een geheime 
raadsvergadering op 5 
maart 2020 via de website 
van de gemeente toegan-
kelijk is geweest.

Journalist Ronald Frisart kon 
tot en met vrijdagavond de 
geluidsopname gewoon be-
luisteren. Het ging o.a. over 
de bedragen die de gemeente 
kwijt is aan drie omwonenden 
van het bouwproject Porse-
leinhaven in Oud-Loosdrecht. 
In totaal moest Wijdemeren 
1.585.000 euro betalen, ex-

clusief de kosten voor extern 
advies. Aan de familie Van 
der Wurf ging het om 985.000 
euro en aan de buren Veer-
man en Pijnaker om respec-
tievelijk 3,5 en 2,5 ton. Nog 
afgezien van de kosten van de 
ruilovereenkomst die gemeen-
te eerder met deze bewoners 
sloot. Ook privégegevens over 

de gezondheid van Ruud van 
der Wurf kwamen tijdens de 
geheime vergadering aan de 
orde.  

N.a.v. deze blunder heeft 
burgemeester Crys Larson 
direct opdracht gegeven de 
opnames offline te halen, be-
trokkenen te informeren en 

onderzoek naar de oorzaak te 
starten. Vervolgens heeft zij de 
fractievoorzitters op de hoogte 
gebracht en de gemeenteraad 
geïnformeerd. Het datalek is 
gemeld bij de Autoriteit Per-
soonsgegevens

   

Tekort van 1,1 miljoen
WIJDEMEREN
Vorige week werden de 
hoofdlijnen van de finan-
ciële resultaten van de 
gemeente Wijdemeren be-
kend. Reden voor het col-
lege om zo snel mogelijk 
de nieuwe gemeenteraad 
te informeren. Het voorlo-

pige resultaat van de jaar-
rekening 2021 laat op dit 
moment een tekort zien 
van 1,1 miljoen euro.

Met een algemene reserve 
van 1,6 miljoen geeft dit een 
zorgwekkend beeld. Het be-
kend worden hiervan komt 

op het moment dat de eerste 
coalitiebesprekingen bezig 
zijn. Dat is dan ook de reden 
voor het college om dit voor-
lopige resultaat nu al met de 
gemeenteraad te delen. Dan 
kunnen de partijen hun plan-
nen plaatsen binnen een strak 
financieel kader.

Wethouder Jos Kea: “Het is 
voor de partijen tijdens de 
coalitievorming van belang 
om de financiële positie van 
de gemeente te kennen zo-
dat deze in de besprekingen 
meegenomen kan worden”. 
De komende weken wordt de 
jaarrekening grondig geanaly-

seerd om een gedetailleerd in-
zicht te krijgen in de oorzaken 
en de gevolgen voor de lange 
termijn.

   

Nationale Opruimweek 
WIJDEMEREN
Opruimen, ontspullen, je 
administratie aanpakken 
en overzicht krijgen zorgt 
voor minder stress en 
geeft rust en overzicht. De 
Nationale Opruimweek, die 
heel toepasselijk plaats-
vindt van 21 t/m 25 maart, 
is een mooi moment om 
nu voor eens en voor altijd 
schoon schip te maken.

Een professional organizer of 
opruimcoach kan helpen om 
net even dat zetje in de rug te 
krijgen om nu echt te begin-
nen. Vaak heeft men het idee 
dat het inschakelen van een 
opruimcoach duur is. Dat valt 
reuze mee. Bovendien zorgt 
de hulp van een professional 
organizer ervoor dat het resul-
taat blijvend en duurzaam is. 
Er raken minder dingen kwijt, 
er hoeft dus ook minder dubbel 

gekocht worden, ineens komt 
naar voren dat er nog allerlei 
abonnementen e.d. lopen die 
opgezegd kunnen worden, of 
bepaalde spullen kunnen ver-
kocht worden. Kortom: van 
opruimen word je gezond in 
lijf en leden en het levert vaak 
nog geld op ook!

3 tips om zelf te starten:
- Begin klein. Opruimen is de 
weg van de geleidelijkheid. 

Het liefst doet iedereen alles in 
1 keer, maar als je achterloopt 
met opruimen kan het beter 
zijn om klein te beginnen en in 
kleine stappen verder te gaan.

- Sorteer op categorie. Vaak 
liggen spullen van dezelfde 
categorie verspreid over ver-
schillende ruimtes. Leg die 
voortaan bij elkaar.

- Leg spullen altijd weer terug 

op hun vaste plek. Bepaal voor 
alles wat hun vaste plek wordt 
en bouw de discipline op om 
het altijd op dezelfde plek weer 
terug te leggen.

Meer informatie: www.lotte-
vanaerle.nl. Lotte van Aerle, 
professional organizer

   

Versa Welzijn zoekt vrijwilligers
Eenzaamheid bestrijden? Word vrijwilliger!

WIJDEMEREN
Het voorjaar is in aantocht, 
de samenleving is weer open, 
voor ons aanleiding om de Vrij-
willige Thuishulp in Wijdeme-
ren extra onder de aandacht te 
brengen. Lange tijd is het niet 
mogelijk geweest om intensief 
één-op-één contact te hebben. 
Gelukkig kan er steeds meer. 
De afgelopen jaren heeft vrij-

willigerswerk, onder andere in 
de zorgsector, het flink te ver-
duren gehad. De behoefte aan 
contact is daarentegen niet 
afgenomen, maar juist groter 
geworden. Het aantal mensen 
dat zich eenzaam voelt is sterk 
toegenomen de afgelopen ja-
ren. Vrijwillige Thuishulp Wij-
demeren heeft uw hulp nodig 
om dit probleem tegen te gaan 

en is op zoek naar vrijwilligers. 
Denk aan bijvoorbeeld het bie-
den van hulp in de vorm van 
vriendschappelijk contact, het 
bieden van wat gezelligheid. 
Een luisterend oor, of samen 
iets ondernemen. Je kunt al 
helpen met een uurtje per 
week.U biedt bij de Vrijwillige 
Thuishulp ondersteuning aan 
iemand met een belemmering, 

waarbij  het meer lukt om al-
les alleen te doen. Wij kijken 
goed naar uw wensen én de 
behoeften van de hulpvrager, 
zodat vraag en aanbod goed 
op elkaar aansluiten. Vrijwil-
lige Thuishulp kan flexibel in-
gezet worden zodat het goed 
in het dagelijks leven is in te 
passen. Als vrijwilliger krijgt u 
begeleiding en ondersteuning 

vanuit Versa Welzijn en kunt u 
gebruik maken van ons scho-
lingsaanbod.

Meer weten? Neem vrijblijvend 
contact op met Heleen van der 
Laan, coördinator Vrijwillige 
Thuishulp Wijdemeren;  06 – 
8229 7357 of hlaanwijdeme-
ren@versawelzijn.nl.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Rondje Wijdemeren

Musicus Rieteke Hölscher    
componeert het liefst
Er zijn veel redenen om in 
Kortenhoef te gaan wonen. 
Bijvoorbeeld omdat je er 
geboren en getogen bent. 
Of in de buurt werkt. Ook 
kan het zijn dat de liefde 
voor een vrouw of man je 
naar Kortenhoef brengt. 
Maar dit alles speelde niet 
bij Rieteke Hölscher. Zij 
zocht simpelweg een huis 
met ruimte voor haar vleu-
gel in de huiskamer.

‘We woonden in Hilversum, 
de kinderen werden groter en 
de combinatie van ons ge-
zin met een vleugel op zolder 
ging knellen. Aan de zuidkant 
van Kortenhoef werd toen ge-
bouwd.’

Musicus
Rieteke volgde een opleiding 
Klassieke Muziek op het Hil-
versums conservatorium, voor 
docerend musicus. Em om 
zich te scholen als uitvoerend 

musicus, pianist vooral, kreeg 
ze zes jaar lang privéles van 
de (in 2011 overleden) concert-
pianist Rian de Waal. ‘Intussen 
heb ik op muzikaal gebied van 
alles gedaan. Gewerkt op een 
muziekschool, een eigen le-
spraktijk gestart, koren bege-
leid, kinderkoren opgericht en 
zo nog wel meer. Leuk, maar 
voor mij niet voldoende. Ik wil-
de graag componeren en werd 
tot mijn geluk toegelaten tot 
een driejarige masteropleiding 
componeren in Utrecht. Die 
volgde ik naast mijn werk en 
mijn drukke gezin. Dat was wel 
pittig. In 2016 studeerde ik af en 
sindsdien heb ik mij ook op het 
componeren gestort.’ Omdat 
ze zoveel verschillende dingen 
doet, noemt Rieteke zichzelf: 
musicus. Het grootste aandeel 
in haar werkzaamheden zijn 
de lessen. Ze heeft zo’n dertig 
leerlingen, van 6 tot 86. ‘Het is 
niet alleen klassieke muziek in 
de lessen. Ook jazz en pop. En 

aan een enkele leerling geef ik 
ook compositieles.’

Opdrachten
De muziekwereld staat niet 
bekend als een sector waar de 
opdrachten je komen aanwaai-
en. ‘Dat klopt. Het was in mijn 
begintijd al moeilijk om werk 
te vinden in de muziek, en nu 
is het nog moeilijker. Ook als 
componst is het niet gemak-
kelijk. Maar soms krijg ik wel 
eervolle opdrachten, zoals vo-
rig jaar voor het Internationale 
Fagotfestival. Het helpt ook om 
aan wedstrijden mee te doen. 
Dat vergroot je naamsbekend-
heid. Maar het aantal festivals 
en wedstrijden op het gebied 
van hedendaagse muziek is 
de laatste tijd wel afgenomen, 
mede door de pandemie.’

Chinese belangstelling
Het werk van Rieteke wordt 
uigegeven door Donemus, een 
uitgever die gespecialiseerd is 
in Nederlandse en hedendaag-
se muziek. ‘Ja, en soms is er 
dan ineens een verrassende 
koper: een Chinees koor dat 
mijn werk in zijn repertoirev 
opneemt. Maar ook het Ne-
derlandse Groot Omroepkoor 
heeft werk van mij uitgevoerd. 
Dat is eervol. Tegelijk moet ik 
zeggen dat je als componist in 
dit genre geen hoge verwach-
tingen moet hebben. De markt 
is klein. Positief is dat er 16 juni 
a.s. voor het eerst ‘De Dag van 
de Componist’ zal zijn. Dat le-
vert promotie op. Ik ga er met 
een collega-vriendin ook met 
eigen composities optreden, in 
Splendor (Amsterdam).’

Peter en de Wolf
Rieteke is ook betrokken bij 
maatschappelijke initiatieven 
die bedoeld zijn om kinderen, 
met name via het onderwijs, 
met muziek in aanraking te 
brengen. ‘Ja, daar maak ik me 
graag sterk voor. Ik ben bij-
voorbeeld betrokken bij een ini-
tiatief van het orkest van BMOL 
om Peter en de Wolf te gaan 
spelen voor kinderen. Het liefst 
in combinatie met lessen op 
scholen. Daar wil ik ook graag 
een rol in spelen. En voor de 
rest wil ik gewoon heel veel 
muziek schrijven. Daar zit mijn 
passie.’

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556
info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680
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000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef  |  De Meent - 1218 CB Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum  | Markt van Ankeveen & Vreeland

Paasbrioche

Geldig van donderdag 24 maart t/m zondag 10 april.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Paas proefstol Paas tulband Mini paas-

afbakbroodjesmet fruitmix, chocodrups 
en Victoriabeslag

Vrolijk Pasen

NU VOOR 
€  4,95

met fruitmix, chocodrups 
en Victoriabeslag

€  4,95 €  8,95

afbakbroodjes

10 STUKS
VOOR 

€  3,95



Bekendmaking terinzagelegging  

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de inspraakverordening van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat van 21 maart tot en met 1 mei 2022 het ontwerp Natura 2000-beheerplan 
voor de Oostelijke Vechtplassen ter inzage ligt.

Natura 2000-beheerplan Oostelijke 
Vechtplassen 
In de Natura 2000-gebieden draait het om 
het beleven, gebruiken en beschermen van 
de hoogwaardige natuur. De 161 Natura 
2000-gebieden in Nederland maken deel uit van 
een samenhangend netwerk van natuurgebieden in 
de Europese Unie. 

In samenwerking met diverse partijen hebben de 
provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht 
voor de Oostelijke Vechtplassen een ontwerp 
Natura 2000-beheerplan opgesteld. Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland hebben dit beheerplan 
op 1 maart 2022 vastgesteld. Gedeputeerde Staten 
van Utrecht hebben dat op 15 maart 2022 eveneens 
gedaan.

Het beheerplan geeft aan welke maatregelen 
nodig zijn om de Natura 2000-doelen die het 
Rijk voor dit gebied heeft vastgesteld te bereiken. 
Voor gebruikers van het gebied maakt het 
beheerplan duidelijk welke activiteiten zonder 
meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder 
voorwaarden zijn toegestaan en voor welke 
activiteiten een vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming nodig is. Het beheerplan heeft 
een looptijd van zes jaar.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt het beheerplan van 21 maart tot en met  
1 mei downloaden van de website van de provincie 
Noord-Holland: https://www.noord-holland.nl/
Actueel/Terinzageleggingen en van de website  
van de provincie Utrecht:  
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage. 
U kunt het beheerplan in de genoemde periode ook 
inzien op de volgende locaties:
•  het provinciekantoor van Noord-Holland, 

Houtplein 33, 2012 DE, Haarlem
•  het Huis van de provincie Utrecht, 

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
•  Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173,  

3721 AB Bilthoven
•  Gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1,  

3601 GR  Maarssen
•  Gemeente Wijdemeren, Rading 1,  

1231 KB Loosdrecht
•  Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23,  

1217 JB Hilversum
•  Gemeente Weesp, Nieuwstraat 70a,  

1381 BD Weesp

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Iedereen kan binnen de gestelde termijn een 
zienswijze op het ontwerp beheerplan indienen. 
Op de begrenzing en de Natura 2000-doelen 
kan niet worden ingesproken. Deze is door de 
staatssecretaris van Economische Zaken al eerder 
vastgesteld bij de definitieve aanwijzing van het 
gebied. 

Uw zienswijze kunt u digitaal verzenden via 
een webformulier. Dit kunt u vinden op onze 
website: https://www.noord-holland.nl/Actueel/
Terinzageleggingen Indien u niet beschikt over 
internet kunt u uw zienswijze ook sturen aan 
Gedeputeerde Staten, ter attentie van mevrouw 
J. Groen, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder 
vermelding van ‘Zaaknummer 1776366 Zienswijze 
ontwerp Natura 2000–beheerplan Oostelijke 
Vechtplassen’.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Iedereen die een zienswijze heeft ingediend 
ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin 
meer informatie over de vervolgprocedure. Mede 
op basis van de ingediende zienswijzen stellen 
Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-
Holland en Utrecht het definitieve beheerplan vast. 
Als indiener van een zienswijze krijgt u hier bericht 
over.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over het ontwerp  
beheerplan kunt u op werkdagen bellen  
met mevrouw J. Groen, tel.nr: 023-514 4654. Meer 
informatie is ook te vinden op de internetpagina 
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/
Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natura_2000.
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Meester Kremerschool
Open dag – Zaterdag 26 maart van 13.00 – 15.30u

Dit zeggen ouders van de 
Meester Kremerschool.

Dit vinden ouders zo prettig 
aan de Meester Kremerschool:
* Kleine groepen, veel per-
soonlijke aandacht.
* Hybride onderwijs/digitaal 
onderwijs: Het maakt voor ons 
niet uit waar een leerling of 
leerkracht is.
* Blink onderwijs: Net als bij 
IPC werken we thematisch aan 
de zaakvakken. Kinderen wer-
ken met eigen onderzoeksvra-
gen het aangeboden thema uit 
en leren dit op diverse manie-
ren te presenteren.
* Moestuin: Kinderen zien waar 
een deel van ons voedsel van-
daan komt en leren ergens 
zorg voor te dragen.
* Afval scheiden: Wij scheiden 
ons afval net als thuis. Het 

gft-afval gaat op de compost-
hoop.
* Duurzaamheid
* Gezonde school
* Uitjes met de groepen

Talentvol, zelfbewust en per-
soonlijk
De Meester Kremerschool is 
een persoonlijke, talentvolle en 
zelfbewuste school. Vanuit een 
holistisch beeld kijken wij naar 
een kind en naar een groep 
kinderen. Hiervoor gebruiken 
we de STERmethode.

De STERmethode
De STERmethode stelt ons in 
staat om de echte onderwijsbe-
hoefte van uw kind te kunnen 
vinden. Via observatielijsten 
krijgen we op onderstaande 
punten een breed en holistisch 
beeld van een kind. Als bijvoor-

beeld een kind een rekentoets 
onvoldoende heeft gemaakt, 
wil dat niet altijd zeggen dat 
de sommen niet begrepen zijn 
en dat we dus meer sommen 
moeten oefenen. Het kan ook 
zijn dat er in de leer- of leefom-
geving iets aan de hand is.
De STER kent dan ook vijf 
deelgebieden: 
1. Positief leefklimaat / welbe-
vinden
 2. Positief leerklimaat / betrok-
kenheid
3. Zelfstandig en verantwoor-
delijk gedrag van leerlingen
4. Sociaal vaardig gedrag
5. Leeropbrengsten die recht 
doen aan het potentieel van de 
kinderen

Nieuwsgierig geworden? Kom 
langs op de open dag of maak 
een afspraak.

   
Mijn Plek

Paddenpoel in Kortenhoef
Door: Karin Wesselink Wessel (11) uit ‘s-Graveland

“DE PADDENPOEL 
MAAKTE ALLES MIN-
DER INGEWIKKELD”

“Naast mijn school is de Pad-
denpoel gekomen, ik weet niet 
meer precies wanneer. Er was 
al water, een soort riviertje. 
Daar hebben ze een steiger ge-
bouwd, er zijn sporttoestellen 
neergezet, een klimwand, een 
pannaveld en een jeu de bou-
les baan. Ik denk dat het be-
doeld is om mensen meer naar 
buiten te halen om wat leuks te 
gaan doen. Vooral tijdens coro-
na zat ik de hele tijd binnen. Je 
kon niks, niet naar de bioscoop 
ofzo. En bij vrienden thuis af-
spreken was vaak gedoe. Dan 
had er weer iemand corona, 
ofzo. Nu konden we tenmin-
ste altijd bij De Paddenpoel 
afspreken. Het leukste was 

dat een keer iemand een spel 
van hout had meegenomen, 
met stokken en houten paaltjes 
die je moest proberen om te 
gooien. Dat gingen we met z’n 
twaalven doen. Dat was lekker 
actief en spannend, want je wil 
natuurlijk wel winnen. Normaal 
zitten we gewoon, een beetje 
op onze telefoon en af en toe 
gaan we naar de winkels. Er 
komen veel mensen, van alle 
leeftijden. Ouderen later er ook 
hun hond uit. Dat mag alleen 
niet, maar gelukkig ruimen ze 
wel de poep op. Je mag er ook 
niet zwemmen, maar dat heb 
ik vorig jaar wel gedaan. En je 
mag er niet vissen. Maar dat 
heb ik nog nooit iemand zien 
doen. Ik zie er altijd dezelfde 
mensen, maar dat is leuk. Ook 
al ga ik er alleen naartoe, ik 
kom altijd wel bekenden tegen. 
Maar ik heb er nog geen kikker 
of pad gezien.”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lenteweer!

Diverse smaken 
schepijs

Vanaf € 1,20 per bolletje

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



Gaat uw kind binnenkort naar de

basisschool? Kom dan langs op onze open

dag op zaterdag 26 maart aanstaande.

Een mooie gelegenheid om op een

ongedwongen manier kennis te maken met

onze school en het team.

U bent van harte welkom tussen 13.00 -

15.30  uur. Graag tot ziens! 

Open dag
26 maart 2022 | 13:00 uur - 15:30 uur | 

Het kiezen van een

basisschool die past bij u

en uw kind is belangrijk.

De basisschoolperiode is

een periode die zo

leerzaam en leuk mogelijk

moet zijn. Overwegingen

om te kiezen voor een

school zijn heel

persoonlijk.

Daarom is het belangrijk

dat u zelf de sfeer op

school kan ervaren. En

neem vooral u kind(eren)

mee, zodat ook zij kunnen

ervaren hoe het bij ons op

school is!

De Meester Kremerschool

is dé openbare

basisschool in Nederhorst

den Berg.

Binnenkort naar de basisschooL??

Meester Kremerschool

Reigerlaan 7

1394 CK Nederhorst den Berg

www.meesterkremerschool.nl/
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Ingezonden brieven

Grote verantwoordelijkheid
WIJDEMEREN
Wat een overweldigend re-
sultaat. Maar liefst 8 van 
de 19 raadszetels voor De 
Lokale Partij. Een verdub-
beling. Een heftig signaal 
naar ons idee. Maar wij be-
seffen ons ook het geluid 
achter de andere 11 zetels. 
Ook dat verdient de ko-
mende 4 jaar aandacht.

Wat ons positief stemt zijn de 
onderlinge verhoudingen. Wij 
bemerken daar een aanzien-
lijke positieve verandering in 

ten opzichte van 4 jaar gele-
den. Dat willen we graag vast-
houden. Met die insteek is De 
Lokale Partij direct ook de on-
derhandelingen ingegaan. We 
staan voor een stevige klus. 
Dat vermeldden we al in ons 
programma.

De uitslag is nog maar net be-
kend en we hebben de eerste 
2 issues al op ons bord gekre-
gen. De dag na de verkiezin-
gen belde wethouder finan-
ciën Kea met de boodschap 
dat we € 800.000 extra verlies 

in 2021 hebben. En afgelopen 
zaterdag werd bekend dat de 
geheime afspraken van dos-
sier Porseleinhaven op straat 
liggen. 

Twee beschamende en zorg-
wekkende ontwikkelingen die 
druk leggen op de opgestar-
te gesprekken. Het datalek 
(dossier Porseleinhaven) van 
zaterdag was voor ons reden 
direct een extra raadsvergade-
ring te verlangen. De gemeen-
tewet geeft ons dat recht. Bij 
het ter persé van dit blad is de 

datum ervan nog niet bekend.

Het ambtelijk overdrachtsdo-
cument waar we al weken om 
vragen en wat eerder ook door 
de burgemeester toegezegd 
is, ontbreekt nog steeds. On-
voorstelbaar dat hier niet tijdig 
op ingezet is.

Ondertussen voeren we wel 
met alle partijen het gesprek 
om af te tasten met wie we tot 
een goede samenwerking kun-
nen komen. Donderdag tijdens 
het duidingsdebat benadruk-

ten we dat we vaart willen ma-
ken. De jongste realiteit maakt 
de urgentie overduidelijk.

Dank voor uw grote steun en 
de vele felicitaties. Beide ver-
sterken ons verantwoordelijk-
heidsbesef des te meer. Wij 
zetten de schouders eronder 
en houden u graag op de 
hoogte van de voortgang.

Alette Zandbergen, De Lokale 
Partij

   

Felicitaties met een boodschap
Luisteren naar en meeden-
ken met inwoners wordt 
gewaardeerd. De verkie-
zingsuitslag maakt dat 
glashelder. Inwoners van 
de gemeente Wijdeme-
ren worden graag serieus 
betrokken bij thema’s als 
wonen, verkeer, natuur en 
leefbaarheid. Niemand is 
tegen meer woonruimte 
die passend is.

Maar een dictaat van project-
ontwikkelaars met een vrijbrief 
van B&W is onacceptabel. Het 
op deze wijze doordrukken 
van (bouw)plannen is dan ook 
door de kiezer zwaar afge-
straft.

MinderHinder.nu feliciteert 
de De Lokale Partij met de 
knappe verdubbeling van haar 

raadszetels van vier naar acht. 
De ChristenUnie wist als nieu-
we partij een plek te veroveren 
in de gemeenteraad en PvdA/ 
GroenLinks consolideert haar 
twee zetels knap. De overeen-
komst tussen deze partijen? 
Zij gingen de afgelopen pe-
riode wel serieus en met een 
open houding de dialoog met 
bewoners, en dus met hun 
kiezers aan. Dat hebben wij 

bij MinderHinder.nu enorm ge-
waardeerd.

MinderHinder.nu is en blijft po-
litiek onafhankelijk. Wij gaan, 
samen met en gesteund door 
onze achterban, actief het 
gesprek aan met alle partijen 
die openstaan voor creatieve 
en kritische input op de dos-
siers wonen, verkeer, natuur 
en leefbaarheid. Participeren 

is in onze definitie niet alleen 
vrijblijvend meepraten over 
min of meer definitieve plan-
nen, maar ook in zekere mate 
meebeslissen bij het maken 
van die plannen. Wij nodigen 
alle partijen uit om daar in de 
komende raadsperiode open 
voor te staan en mee te doen.

Zeer recent hebben we in een 
persbericht kunnen lezen dat 
het financiële resultaat over 
2021 van de gemeente onge-
veer 1,1 miljoen Euro negatief 
zal zijn. Dat is 0,8 miljoen Euro 
meer dan eerder bekend was. 
Daarmee daalt de algemene 
reserve nog verder en moet 
het nieuwe college nog meer 
dan al het geval was scherpe 
keuzes maken in wat we als 
gemeente willen en vooral ook 
kunnen realiseren. Luisteren 
naar de inwoners en de juiste 
prioriteiten aanbrengen zullen 
voor het nieuwe college dus 
een nog grotere must worden!

Bestuur MinderHinder.nu

EEN GEWELDIG RESULTAATDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

STEMMERS BEDANKT!
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Het Roer Om
Door: Karin Wesselink

De één krijgt het duwtje in 
de rug door de coronapan-
demie. Bij de ander klopt 
een midlifecrisis aan de 
deur. Wat de reden ook 
is: deze geïnterviewden 
wagen een sprong in het 
diepe en doen iets totaal 
anders met hun leven.
Wil je ook in deze rubriek 
met je verhaal? Mail:
redactie@dunnebier.nl

Niels (45) uit ‘s-Graveland
Was: fulltime accountmanager 
bij een grote wasserij
Is nu: timmerman bij Van Hout 
& Nielson

“IK MISTE HET
MET MIJN HANDEN 

BEZIG ZIJN”

“Dat ik nu het resultaat van een 
dag werken meteen zie, is een 
van de leukste dingen. En ik 
kom tevreden moe thuis. Toen 
we zes jaar geleden ons huis 
kochten, kon ik me helemaal 
uitleven op alle elementen 
van hout. Die creatieve uiting 
miste ik in mijn dagelijks werk, 
net als het met mijn handen 
bezig zijn. Ik deed een basis-
opleiding houtbewerking om 
de belangrijkste technieken in 
de vingers te krijgen en in ja-
nuari 2021 schreef ik me in bij 
de KvK om er écht werk van 
te gaan maken. Via Werkspot 
kreeg ik mijn eerste klusjes en 

ook hier in de buurt. Ik had me 
nooit zo kunnen ontplooien als 
mijn buren me dit niet hadden 
gegund. Voor ik deze stap ging 
zetten, heb ik het overlegd met 
ze en ik probeer de geluids-
overlast te beperken. Ik heb nu 
nog mijn werkplaats aan huis, 
maar ga in de loop van dit jaar 
naar een grotere werkplaats. 
Tot nu toe heb ik vooral veel 
herstel klussen gedaan, zoals 
een verrotte dakgootomlijsting 
van een oud huis in Hilversum 
repareren. Er zat allerlei sier-
werk in met veel freeskantjes. 
Dat het daarna weer als nieuw 
is, was geweldig om te zien. 
En ik heb voor de sportschool 
van onze dochter vijf bankjes 
gemaakt. Dat ik nu zie hoe ze 
gebruikt worden en dat men-
sen ongevraagd complimen-
ten geven: dat is fantastisch. 
Omdat mijn werkgever liever 
niet had dat ik helemaal zou 
vertrekken, stelde hij een heel 
fijn compromis voor. Nu werk 
ik twee dagen nog daar en drie 
dagen voor mijn eigen bedrijf. 
Ik zie mezelf nu vooral als een 
allround klusjesman, maar ik 
doe een praktijkopleiding am-
bachtelijk meubelmaken. En 
op mijn site staat van allerlei 
ander werk dat ik al heb ge-
maakt en te koop is.”

www.vanhoutennielson.nl

Foto: Karin Wesselink

WIJDEMEREN
Eens in de twee weken zullen de bladen worden opgesierd met een Historische
Foto van de Week. Verzorgd door de drie historische kringen van Wijdemeren. 
Deze aflevering is voor de Historische Kring Nederhorst den Berg.

De eerste tonnen zand voor de Dam liggen er
Rond eind augustus 1967 begon in de vroege ochtend tegenover het huis en werk-
plaats van het schildersbedrijf R.J. Baar en Zn v/h Stijvers, gevestigd op de Over-
meerseweg 8 een zandschip haar lading in de Reevaart te lossen. De aanleg van 
de Dam was begonnen. Het na een dag of wat boven het water uitstekende lichte 
zand stak, hoe meer het opdroogde, fel af tegen het zwarte water. De hele rivier de 
Vecht was vanaf Utrecht tot Muiden in die dagen een stinkend open riool. Er dreef 
van alles langs, maar dat was niet de enige vorm van vervuiling. Op de bodem lagen 
allerlei door aanwonenden in het water gekieperde afgedankte zaken, je kon het zo 
gek niet bedenken. Scheepvaart was vanaf 1953 al niet meer aan de orde geweest, 
want de brug kon sinds dat jaar niet meer open. Twee zware ijzeren balken hadden 
haar zo lang als nodig verstevigd. Zij vond haar Waterloo toen de Ballastmij de Ree-
vaart in 1970 voor driekwart ging dichtspuiten om de infrastructuur van het dorp te 
verbeteren.

De foto stond in de Gooi- en Eemlander van 1 september 1967.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

Oude
meesters
aan de
muur!

Bestel nu met 25% korting!
Kortingscode WW/NS-422 (Geldig tot en met 30 april 2022)
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GooiTV
De programmering van-
af woensdag 23 maart van 
GooiTV:

Deze week is er ZinTV, waarin 
gesproken wordt met Heleen 
Zorgdrager van de Protestant-
se Theologische Universiteit in 

Amsterdam en Valeria Eijgen-
raam van de hulpactie Oekraï-
ne. Lijsbeth Siegersma gaat In 
Gesprek Met de burgemeester 
van Gooise Meren, Han ter 
Heegde over actuele zaken. 
In TV Magazine onder andere 
aandacht voor: NL Doet, her-

denking Comenius en Swim to 
Fight Cancer. Voor diegenen 
die kijken via Ziggo: GooiTV 
is te vinden op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842.

   

Basisscholen zingen voor Oekraïne
Door: Kim Tomeï

LOOSDRECHT
Op het schoolplein van basis-
school de Linde, kleurde het 
afgelopen woensdag 16 maart 
blauw en geel. Niet geheel 
toevallig in de kleuren van de 
Oekraïense vlag. Samen met 
basisschool de Sterrenwach-
ter, deden zij mij aan een 
landelijke actie. Precies om 
5 voor 12 brachten alle leer-
lingen het lied ‘Wij staan hier 
sterk’, op melodie van ‘We 
are the world’ ten gehore.Het 
weer was gunstig, de zon ver-
warmde het schoolplein. De 
kinderen zongen betoverend 
mooi. Je voelde de lading van 
het lied, vooral bij het couplet: 
“waar jullie ook zijn, we delen 
mee in jullie pijn. Er komt een 
dag, dan is dit weer voorbij. En 
wij uiten ons protest, tegen de 

oorlog en de rest. Samen 1, zo 
zijn we nooit alleen”. 

Toeschouwers waren zicht-
baar ontroerd en velen pink-
ten een traantje weg. De Oe-
kraïense vlag werd door twee 
leerlingen hoog gehouden. Dit 
lied is het startsein geweest 
voor de actie om statiegeld-

flessen in te zamelen voor 
Giro 555. 

Heeft u thuis nog lege fles-
sen? Lever ze tot 1 april in op 
basisschool de Linde aan de 
Lindelaan in Loosdrecht. De 
opbrengst wordt overgemaakt 
op Giro 555

   

Vrije kunst in het Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG
Dat een concertthema zo 
actueel zou zijn hadden 
we drie jaar geleden niet 
kunnen vermoeden. Het 
concert dat toen zou plaats 
vinden moest door de co-
ronamaatregelen worden 
afgezegd en uitgesteld. In-
middels staat het Charms 
Kwartet voor zondag 27 
maart op de agenda, met 
het programma ‘Humor 
om te huilen’: Vrije kunst 
onder een onvrij regime: 
Sjostakovitsj en Charms 
tijdens de Grote Terreur.

Schrijver Daniil Charms (1905-
1942) en componist Dmitri 
Sjostakovitsj (1906-1975) 
moesten allebei werken onder 
de dictatuur van Stalin. Hun 
artistieke vrijheid en die van 
andere avant-gardisten werd 
aan banden gelegd door de 
censuur. Al snel na de revolu-
tie werden de vrijere geesten 

in het dogmatische keurslijf 
gedwongen van het socialis-
tisch realisme. Stalins terreur 
ontzag geen enkele kunst-
vorm. Of toch wel? Humor, 
absurdisme en melancholie 
wisselen elkaar af, waarbij lite-
ratuur en muziek elkaar beïn-
vloeden en versterken. Daarbij 
wordt duidelijk dat in de zwaar-
ste tijden soms de mooiste 
kunst ontstaat.   Delen uit het 
1e, 7e en 11e strijkkwartet van 
Sjostakovitsj worden gespeeld 
door het Charms Kwartet: Art-

hur Ornée en Alexej Pevzner – 
viool, Bart Peters – altviool en 
Inge Grevink – cello.

Concert Charms Kwartet zon-
dag 27 maart 2022, aanvang 
15.30 uur, entree 20 euro (tot 
25 jaar 10 euro). Reserveren 
via de website www.jagthuis.
nl. De locatie van het concert 
is Het Jagthuis, Middenweg 
88, Nederhorst den Berg (Hor-
stermeer).

We willen jullie hartelijk bedanken voor de
steun die we mochten ervaren na het

overlijden van onze lieve Ineke.

De kaarten, troostende berichtjes en
die arm om ons heen hebben

ons veel kracht gegeven.

Het is hartverwarmend en troostend
om te voelen hoe geliefd zij was.

Namens de familie,
Ed Dunnebier

FAMILIEBERICHTEN

Achter tranen van verdriet,
schuilt de glimlach van herinnering.

Bedroefd, maar gesteund door onuitwisbare herinneringen, 
delen wij u mee dat te midden van hen die haar lief waren 
is overleden onze zorgzame moeder en fantastische oma

Louisa Maria Hendrika 
van Vliet - van Kampen

~ Louise ~
weduwe van Leo van Vliet

* Brunssum, † Hilversum,
10 oktober 1936 17 maart 2022

Lisette
   Kirsten en Sergio
   Ilona en Leroy

Tanja en Sander
   Allard, Ivo en Jort

Correspondentieadres:
Lisette van Vliet
Zuidsingel 91
1241 EL  Kortenhoef 

Louise is overgebracht naar Afscheidscentrum Van 
Vuure, Melkpad 23 in Hilversum, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
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Foto van de week

Foto: Helga Jansen
   

Dorpsbewoners aan het woord
Reacties bij een stembus

Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
We hebben vorige week 
gestemd voor onze lokale 
volksvertegenwoordigers. 
Tenminste de helft deed 
dat. Sommigen van dege-
nen die hiervoor naar de 
stembus bij Voetbalvereni-
ging Nederhorst kwamen, 
troffen buiten een reporter 
aan. Hier hun voorkeuren 
en beweegredenen.

Petra (63): 
De lokale Partij, Dingeman 
Goossen. Hij heeft goeie idee-
en, echt voor het dorp. Mijn 
man heeft trouwens hetzelfde 
gestemd. 

Alexander (54): 
“Goetheer. De naam zegt het 
al, het is een goeie man en hij 
komt altijd helder uit z’n woor-
den. Hij komt daarom verstan-
dig op mij over en het geeft me 
dus een prettig gevoel om mijn 

stem via hem aan De Lokale 
Partij te geven.

Carla & André (61 & 61):
Carla: CDA. Eigenlijk maakt 
het niet zoveel uit waarop je 
stemt, want alle partijen doen 
hun stinkende best. Maar ik 
hoop dat ze goed samen gaan 
werken. Het is wel belangrijk 
op wie je stemt maar ze noe-
men allemaal dezelfde belang-
rijke onderwerpen, zoals wo-
ningbouw. Ik heb op het CDA 
gestemd, op die mevrouw met 
die groene laarzen. André: Ja, 
die deden het. Rosalie van 
Rijn, da’s wel een goeie en 
een grotere partij heeft wat 
meer slagkracht.

“OP DIE MEVROUW 
MET DIE GROENE 

LAARZEN”

Kylie (26):
Dorpsbelangen, Rob Duiker-
sloot hier uit het dorp. Hij zet 
zich in voor woningen en dan 

ook voor de jeugd. Dat is best 
een groot probleem hier. Ik 
ben hier geboren en getogen 
en wil hier graag blijven wonen 
maar dat is bijna onmogelijk. 
Ik ben ook leerkracht op een 
basisschool dus ook via mijn 
werk verbonden. Verder vind 
ik Dorpsbelangen goed voor 
ons dorp.

Annemieke (48):
Wilma Snel van De Lokale 
Partij. Die doet heel veel voor 
Nederhorst en ik vind haar een 
heel leuk initiatiefrijk persoon.

Niels (39):
Ik heb op mijn vrouw gestemd, 
D66. Mariken Betsema heet 
ze. Het is de eerste keer dat ze 
op de lijst staat, dus als ‘man 
van’ wil ik haar wel steunen, 
anders wordt het thuis ook een 
beetje lastig. Gelukkig liggen 
we inhoudelijk wel op dezelfde 
lijn.

Marjan (62):
D66, de tweede op de lijst, dat 
was een vrouw. Ze maken zich 
sterk voor milieu en woning-
bouw. Ja, wel aan de randen 
van Wijdemeren. Ook bestuur-
lijk willen ze betere samen-
werkingen zodat de provincie 
uiteindelijk weg kan.

Rob (61):
Eigenlijk wilde ik op een vrouw 
van Groen Links uit het dorp 
stemmen, maar die was er 
niet. De gecombineerde lijst 
werd het dus. Ik stem altijd op 
een vrouw want er mogen wel 
meer vrouwen aan de macht 
komen.

Marian (55):
Kees Bosdijk van de PvdA. 
Dat is een vriend van mijn 
ouders. Ik ben lid van Groen 
Links maar omdat ik hem ken, 
weet ik dat hij goed is. Dochter 
Noa (22): D66, ene Rob uit het 
dorp (Koedijker, red.). Stukje 
onderwijs, ik ben zelf juf. Dat 

daar meer geld beschikbaar 
voor komt. Volgende keer ko-
men bewoners uit een van de 
andere dorpen aan het woord

Foto: stembus met stembiljet
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A.S.V. PETANQUE’91
ANKEVEEN
Een nieuw seizoen jeu de bou-
les is weer begonnen, hopelijk 
zonder beperkingen gaan we 
er weer een mooi seizoen van 
maken. Zaterdag 19 maart jl. 
zijn we van start gegaan met 
het 1e toernooi in een reeks 
van 8 die meetellenvoor het 
open clubkampioenschap. Het 
werd weer, zoals vanouds, een 
gezellige happening met veel 
zon en wind op het Piet Koster-
plein op het mooie sportcom-
plex in Ankeveen.

Er werden drie partijen ge-
speeld. Om 11 uur werd de lo-
ting gehouden en daar kwamen 
mooie partijen uit te voorschijn. 
Lange partijen, maar ook hele 
korte partijen, wat eigenlijk ook 
in de 2e en 3e ronde het geval 
was. Na korte pauzes tussen 
de partijen door, kwam onze 
onvolprezen Barbara weer met 
een hapje rond.

De winnaar van deze 1e dag 
werd Piet van Leijen met 3 
gewonnen partijen en met 
een plus van 29. Sjaak Leurs 
werd met een plus van 28 2e, 
en Wim Bornhijm met een plus 
van 17 werd 3e. Ben Pouwel, 
ons oudste lid in jaren, was 
op deze dag de minst gelukki-
ge, hij eindigde als laatste met 
geen enkele winstpartij en een 
negatief punten saldo van 24.

Al met al een hele gezellige 
geslaagde dag. Het volgende 
toernooi is op zaterdag 16 april 
aanvang 11.00 uur.

Denkt U nu van, goh, lijkt me 
toch wel leuk om eens mee te 
spelen, stap die drempel over 
en kom bijvoorbeeld eens kij-
ken en eventueel meespelen 
op de maandagmiddagen aan-
vang 14.00 uur. Wij zijn een 
kleine gezellige vereniging 
voor jong en oud, dus U bent 
welkom!

   

Jeugdschaatsen de 5 Dorpen
 WIJDEMEREN
Eerste plaats voor Keano en 
Esmee 
Zaterdag 12 maart heeft van 
de jeugd van Schaats- en 
hardrijdersvereniging De 5 
Dorpen de landelijke KNSB 
schaatsproeven afgelegd. Alle 
leden reden een slalom- en 
een start-rem-proef waar de 
tijd van opgemeten werd. Afge-
lopen zaterdag werd het laat-
ste onderdeel van de schaat-
sproef, ‘de Jagermeester’ voor 
het KNSB-diploma afgelegd. 
Bij de Jagermeester moeten 
een voorafgesteld aantal rond-
jes geschaatst worden in een 
oplopend tempo met alle ver-
enigingen tegelijk zonder dat 
er gestopt kan worden.Toen 
de laatste schaatsers van het 
ijs stapten werd het schaats-
seizoen feestelijk afgesloten 
met wat lekkers en kregen alle 
kinderen hun schaatsdiplo-
ma met daarop het behaalde 

schaatsniveau uitgereikt. Ke-
ano Meijer uit Kortenhoef en 
Esmee de Graaf uit Vreeland 
waren de snelste jeugdleden 
van de vereniging en mochten 
de felbegeerde bekers van de 
snelste jongen en het snelste 
meisje van het schaatsseizoen 
2021/2022 in ontvangst ne-
men. 

Met het uitreiken van de 
schaatsdiploma’s en de bekers 
zit dit schaatsseizoen van de 
jeugd er helaas al weer op. In 
de zomer staat echter nog wel 
een gezellig jubileumfeest op 
de agenda. Begin maart be-
stond de vereniging namelijk al 
weer 40 jaar!    
    
 De kinderen uit de hoogste 
groepen komen dit weekeind 
nog wel in actie op de Jaap 
Edenbaan tijdens het clubkam-
pioenschap van De 5 Dorpen.
  

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst heeft na een 
slechte serie eindelijk weer de 
volle winst behaald. De zege 
was dik verdiend maar kwam 
moeizaam tot stand.

Al in de 4e minuut weer een 
vroege achterstand voor de 
thuisploeg toen een hoek-
schop door de wind gedragen 
zomaar bij de 2e paal binnen-
viel. Nederhorst had duidelijk 
last om in het spel te komen 
en speelde ook te slap en on-
nauwkeurig, had veel de bal 
en ook het overwicht, maar 
grote kansen leverde dit niet 
op. In de 30e minuut dacht ie-
dereen de gelijkmaker te zien 
maar de keeper redde ter-
nauwernood op de harde in-
zet van Justin Wessels. Even 
later een vlot lopende aanval, 

Philip Halfhide stuurde Steven 
Stijvers diep en diens voorzet 
werd door Joris van Tol over 
geschoten.

Nederhorst zette na rust gelijk 
vol druk op de gasten, die Job 
van Wijk gelijk een goede kans 
zagen missen. Een scherp 
genomen hoekschop door 
Philip viel bij de tweede paal 
tussen een woud aan benen. 
Levi was attent en tikte de ge-
lijkmaker binnen. Nederhorst 
kende nu zijn beste fase en 
drukte door. De mee op geko-
men Steven Stijvers krulde de 
bal goed voor en Darryl Brus-
ter nam de voorzet ineens op 
zijn schoen en scoorde fraai 
de 2-1. Vechtzoom kon weinig 
uitrichten maar aangezien Ne-
derhorst verzuimde afstand te 
nemen bleef het onverwacht 

spannend.

Nederhorst 2 behaalde een 
regelmatige 4-0 overwinning 
op BZC 2 via o.a. treffers van 
Ruben Hogenberg, Sander 
Verheul en Darin Shabak.

Nederhorst 3 speelde een 
goede partij tegen Altius 4 
maar trokken met 2-0 aan het 
kortste eind. Nederhorst 4 ging 
op bezoek bij SDO en daar 
bleef het 0-0

Bij de jeugd een knape 3-2 
zege van de Meiden O17 en 
was er verlies voor de JO18 
tegen NVC. TOV 13-1 en Ne-
derhorst hielden het op een 
2-2 gelijkspel.

Voor meer info www.vvndere-
horst.org of facebook

   

 S.V. ’s-Graveland nieuws
‘s-Graveland overtuigde afge-
lopen zaterdag in de lastige 
uitwedstrijd bij Robin Hood. 
Dat het met een ruime 0-4 uit 
de hoofdstad vertrok, is een 
compliment voor het elftal. De 
doelpunten werden over de 
twee helften verdeeld. Voor 
rust zette Wilco de Birk de 
blauwwitten op voorsprong en 
na rust verdubbelden Twan 
Roorda en aanvoerder Wout 
Romeijn deze. In de slotfase 
debuteerden JO19-1 spelers 
Quinn Buitendijk en Ruben 
Verhoeven. Aanstaande zater-
dag komt BVV ‘31 op bezoek.
Het 2e heeft niet voor de twee-
de achtereenvolgende keer 
een van de koplopers pijn kun-
nen doen. Een min of meer 
uit het niets opgelopen 2-0 

achterstand kon na rust niet 
ongedaan worden gemaakt. 
De overige mannenteams 
wonnen hun wedstrijden: het 
3e nipt van NVC 2 (4-3), het 4e 
ruim met 1-8 van Loosdrecht 
5 en het 5e thuis met 3-1 van 
AS’80 3.

VR1 is de tweede periode pri-
ma begonnen. Nadat de eer-
ste periode werd besloten met 
twee gelijke spelen, werd BFC 
VR1 thuis met 3-1 verslagen. 
VR2 scoorde na een aantal 
wedstrijden gelukkig weer, 
maar het was niet genoeg voor 
een overwinning. Eemnes 
VR1 won met 2-5. VR3 deel-
de de punten met Loosdrecht 
VR1 (1-1).

Het team van de week was 
JO19-2 en de sfeer was er on-
danks de 0-7 nederlaag tegen 
SO Soest JO19-3 niet minder 
om. In dezelfde leeftijdscate-
gorie won JO19-3 knap met 
1-2 van Amstelveen/Heem-
raad en dezelfde overwinning 
boekte JO19-1 bij Wasmeer 
en voert daarom de ranglijst 
aan.

 Op zondag 27 maart zullen er 
mooie kavels onder de hamer 
komen tijdens de Veiling van 
de Eeuw. Kijk op onze website 
www.svsgraveland.nl welke 
dat zijn en meld je aan om de 
veiling bij te wonen!

   

Nieuws van ASV ‘65
ANKEVEEN
Het was een mooie zaterdag 
in Ankeveen, uitstekend weer 
voor een lekkere voetbalmid-
dag. Tijdens de opkomst op 
het veld werden de heren van 
het eerste begeleid door 2 pu-
pillen van de week, Eefje en 
Saartje. De spelers van ASV 
wisten vooraf dat de komende 
3 wedstrijden allemaal finales 
zijn om aansluiting bij de top -4 
te behouden. Helaas kon For-
za in de 4e minuut bij de eer-
ste kans in de wedstrijd de 0-1 
al binnen schieten. In de 10e 

minuut kwam Epitace Kraemer 
alleen voor de goal en schoot 
ook bij de eerste mogelijkheid 
voor ASV direct de 1-1 raak. 
ASV was duidelijk de betere 
deze middag op het veld in An-
keveen, maar kon niet genoeg 
creëren voor de goal van For-
za. Na een dubieuze vrije trap 
in de 37e min, 16 meter voor 
de goal van ASV schoot de 
aanvoerder van Forza de 1-2 
binnen, waardoor er in de rust 
veel te bespreken was voor de 
teamleiding van ASV. Ook in 
de 2de helft was ASV de be-

tere en maakte in de ogen van 
alle ASV ‘ers een goede zui-
vere goal maar de grensrech-
ter van Forza zag het anders 
en de scheidsrechter nam dit 
over, de goal werd afgekeurd. 
ASV- 1 verloor thuis van Forza 
en mag vanaf nu geen steken 
meer laten vallen om de na 
competitie nog te kunnen ha-
len. ASV-2 was naar Wasmeer 
afgereisd en moest daar de 
punten achterlaten, 3-1 voor 
Wasmeer.
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Odis Volleybal; 
testosteron in actie

‘S-GRAVELAND
Maandag 14 maart moes-
ten ze hun paspoort en gele 
boekje meenemen, want zij 
moesten een wereldreis ma-
ken naar Heerhugowaard om 
in sporthal De DRAAI de strijd 
aan te gaan voor de beker. 
Daarbij werd de provinciale 
grens niet overschreven (dus 
op zich geen reden voor pas-
poort), maar het accent van de 
plaatselijke inwoners is wel an-
ders. De mannen hebben on-
getwijfeld eten en drinken voor 
onderweg moeten meenemen. 
Zouden ze op maandagavond 
doorDRAAIen? Na een zwaar 
bevochten wedstrijd), die ge-
lukkig wel met 1-3 winst werd 
afgesloten, waren de mees-
te kerels na half twaalf weer 
thuis. De heren DRAAIen nog 
een rondje mee. De volgende 
bekerronde gloort al aan de 
horizon.

Zaterdag 19 maart was de 
reistijd naar de tegenstan-
der beduidend korter dan op 

maandag. Voleem in Eemnes 
stond aan de andere kant van 
het net. HS1 was te gast in 
het mooie multifunctionele ge-
bouw van Eemnes. Gelukkig 
werd volleybal gespeeld in het 
rechter gedeelte van de zaal 
en daar is een tribune. Over de 
wedstrijd kunnen we kort zijn. 
HS1 was met de minimale zes 
kerels aanwezig. Harde ballen 
zijn fijn. Soms zijn zachte tacti-
scher. De eerste set werd met 
overmacht gewonnen. Daarna 
maakten de heren het zichzelf 
wat lastiger, vooral in de derde 
set. Vierde set was weer op 
niveau. Mooie blokkeringen, 
weinig misverstanden en ser-
vicefouten. 0-4 winst. Voorals-
nog fier bovenaan in de pou-
le. Kanttekening: wel met de 
meest gespeelde wedstrijden.

Komende wedstrijden allemaal 
in De Fuik: vrijdag 25 maart 
Recreanten2 vanaf 19.30 uur, 
zaterdag 26 maart MB1 13.30 
uur, HS1 15.30 uur; maandag 
28 maart DS1 20.30 uur.

   

De Ferry Staal Bokaal
WIJDEMEREN
Afgelopen zaterdagavond 
werd er weer gestreden in de 
Manege Laanhoeve om de be-
kende Ferry Staal Bokaal.

De trofee is ingesteld ter her-
innering aan Ferry Staal, de 
helaas te vroeg gestorven 
voorzitter van de Rijvereniging 
Nederhorst den Berg.
Ieder jaar wordt deze speciale 
springwedstrijd gereden.
De deelnemers krijgen 2 minu-
ten de tijd om zo veel mogelijk 
de zeven speciaal opgezette 
en versierde hindernissen te 
springen.
Zo was er een hindernis met 
de naam Covid -19, stond ook 
een duidelijke Theo de Mol bij 
een van de hindernissen en 
daar stond ook de bekende 
tractor van Stan…
Er was zelfs een hindernis met 
de naam “First Dates”, maar 
dat bleek ook de “joker” te 
zijn. Er was een heuse spoor-
wegovergang.

Elke hindernis levert een be-
paald aantal punten op.
Springt de ruiter over de “jo-
ker”, dan verdubbelt het aantal 

tot dan behaalde punten.
De prachtige versierde hinder-
nissen waren bedacht door de 
Activiteiten Commissie.
Er deden dit jaar 13 ruiters 
mee. Allen waren dames…
De jury bestond uit Marco Gro-
tendorst en Gerrit Bergman.
Helaas kon de weduwe Joke 
Staal deze avond niet aan-
wezig zijn om de prijzen uit te 
reiken. Hopelijk lukt het haar 
volgend jaar weer wel.
Zij werden dit jaar uitgereikt 
door de huidige voorzitter Mar-
co Grotendorst.

Na een spannende strijd was 
de uitslag:
1: Nikki Bergman met 3360 
punten.
2: Demi Simons met 3358 
punten.
3: Samira Jonker met 2680 
punten.

De inschrijvingen waren weer 
geregeld door Marti Bergman 
en de administratie was weer 
in handen van Astrid Hagen.

De volgende wedstrijden zijn 
Dressuur op 3 april en het 
Paasspringen op 18 april.

Na 1099 dagen weer lekker hardlopen
Filmon Tesfu verbreekt record

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Groot was de blijdschap bij 
de Bergse Runnersclub dat 
er sinds 2019 weer hard-
loopwedstrijden op het 
programma stonden in het 
Vechtdorp. Na 1099 dagen 
deden 70 kinderen mee aan 
de ThuizBij Jeugdloop, wa-
ren er 43 deelnemers aan 
de 5 km. en liepen 153 man-
nen en vrouwen een rondje 
Spiegelplas van 10 km.

Om 12.15 uur stonden de jon-
gens en meisjes te popelen 
aan de start. Hoewel er een 
koude oostenwind woei, zorg-
de het voorjaarszonnetje voor 
een redelijk loopweer. De kin-
deren vlogen over de 1200 m. 
Al na 4.53 minuten stormde de 
12-jarige Siem Fecken over de 
finish, gevolgd door broer Kiek 
op de 2e plek (Seb werd 8e in 
deze loopfamilie). Maar ook 
bij de 6- tot 8-jarigen ging het 
snel, ook hier een Kortenhoefs 
succesje, want hier won Ru-
ben van den Broek, uit het bos. 
Voor alle kinderen was er veel 
waardering dat ze liepen alsof 
hun leven er vanaf hing. Dat 
de jeugd op een gegeven mo-
ment de gevestigde orde gaat 
overtreffen, is in de sport een 
vaststaand feit. Bij de 5 km. 
lieten twee jonge kerels, Lukas 
Renaud (17) en Lars Mol (20), 
de anderen op een afstand van 
minuten. Des te knapper was 
de prestatie van Berger Freek 
Valkonet die als 13-jarige net 

boven de 20 minuten als 4e 
eindigde. Ook de 3e plek bij de 
vrouwen 5 km. van de Bergse 
Bo Koolen mocht er zijn. Pet-
je af voor de 83-jarige Gaston 
Hébuterne die de rijen sloot op 
deze afstand.

Vrijwilligers en sponsors
Zonder sponsors als Seneca 
Formulierenserver (10 km.), 
Arens Makelaars (5 km.), kin-
deropvang ThuizBij en vele 
cosponsors kan een klein 
dorp als Nederhorst den Berg 
geen groots loopevenement 
organiseren. Maar ook de vele 
vrijwilligers van de BRC, de 
Bergse IJsclub en de EHBO 
‘s- Graveland zijn onmisbaar. 
Zij zorgen ervoor dat de lopers 
veilig en snel kunnen rennen. 

Om de loop aantrekkelijk te 
maken voor toplopers wordt 
er prijzengeld uitgekeerd. Voor 
de winnaar op de 10 km. is dat 
300 euro, plus de uitdaging 
om nog eens extra 100 euro te 
verdienen als je het record van 
30.12 minuten zou verbeteren. 
Daar had de 28-jarige Filmon 
Tesfu wel oren naar. De uit Erit-
rea gevluchte inwoner van Den 
Helder liep met een gemiddel-
de snelheid van 21 km per uur 
de exacte 10 km. in 29.45 mi-
nuten. Bijna een halve minuut 
sneller dan het oude record in 
2019. De BRC leeft weer, op 
naar de Sprinttriatlon in juni.

FOTO: De winnaar op 1 km. 
voor de finish

   

Jeugdtennis 2.0
Afgelopen week heeft Tennis-
vereniging Nederhorst Jeugd-
tennis 2.0 gepresenteerd. In dit 
programma wordt Tennis voor 
kinderen intensiever en aan-
trekkelijker gemaakt.

Jeugdtennis 2.0 geeft de kin-
deren de mogelijkheid in het 
buitenseizoen twee keer per 
week te lessen, volgens een 
vast schema, en in het binnen-
seizoen een keer per week. 
Daarnaast gaan ze competitie 
spelen in voor en na-seizoen 
en kunnen ze vrij spelen op 
ons prachtige tennispark.

Waarom deze verandering? 

Het zou fantastisch zijn als 
kinderen vaker op de club ko-
men, meer tennismaatjes leren 
kennen en meer spelen. Want 
tennis leer je namelijk niet door 
één keer per week te lessen. 
Ook door wedstrijdjes te spe-
len tegen kinderen van andere 
verenigingen word je beter en 
krijg je meer plezier in tennis. 

Op de site van TV Nederhorst 
zijn alle details te vinden (www.
tvnederhorst.nl/jeugd). Daar 
zie je ook de kosten staan en 
het (voorlopige) lesrooster voor 
buiten. Ook aanmelden kan via 
de site.

Wil of kan je kind toch maar 
één keer lessen, dan kan dit 
ook binnen dit concept. De 
kosten blijven gelijk. Wil je kind 
privéles, dan kun je dit zelf re-
gelen met RG sports, buiten dit 
concept. Wil je kind helemaal 
niet lessen, dan betaal je al-
leen contributie. 

De vereniging maakt met 
Jeugdtennis 2.0 een nieuwe 
start voor de jeugd, zodat kin-
deren met meer plezier spelen, 
beter worden en vaker komen.

Voor meer informatie: www.
tvnederhorst.nl/jeugd of Info@
tvnederhorst.nl
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Het rampjaar 1672 en 
Sypesteyn
LOOSDRECHT
In 2022 herdenkt ons land dat 
de welvarende Nederlandse 
Republiek driehonderdvijftig 
jaar geleden van alle kan-
ten werd aangevallen.In een 
speciale tentoonstelling toont 
Kasteel-Museum Sypesteyn 
hoe het geweld en de cha-
os de familie van Sypesteyn 
persoonlijk troffen en hoe 
de latere generaties van Sy-
pesteyn hiermee omgingen.
De tentoonstelling heeft twee 
kernen:In de Torenkamer staat 

het oproer in Haarlem en het 
geweld in Loosdrecht centraal.
Een volgende ruimte belicht 
de familie relatie met De Witt 
en de wijze waarop de latere 
jonkheren van Sypesteyn deze 
voor het voetlicht brachten.
Bijzondere objecten die wor-
den getoond zijn 17de-eeuw-
se portretten en schilderijen 
van de gewelddadigheden, 
authentieke nieuwsprenten, 
handgeschreven brieven, do-
cumenten en andere herinne-
ringsstukken.

Paasontbijt Rotary actie 2022
NEDERHORST DEN BERG
Verwen uzelf met een heer-
lijk Paasontbijt op 1e Paas-
dag. Kakelvers ‘s ochtends 
bij u thuis afgeleverd op 
het tijdstip dat u wil. Vo-
rig jaar was het een groot 
succes en hebben we heel 
veel complimentjes gekre-
gen over de inhoud van 
het Paasontbijt. Vers, lek-
ker, gevarieerd en meer 
dan voldoende. Het mooie 
is, u helpt met uw aankoop 
ook nog eens mee aan een 
goed doel.

Vorig jaar was de opbrengst 
van deze Rotary-actie be-
stemd voor een snoezelbad-
kamer in verzorgingstehuis 
de Kuijer in Nederhorst, dit 
jaar helpen we speeltuin “De 
Eekhoorn” in Kortenhoef. De 
opbrengst is bestemd voor de 
aankoop van nieuwe speel-
toestellen en omdat een grote 
schaduwboom met de laat-
ste storm is omgewaaid, een 
groot schaduwdoek om de 
allerkleinsten tegen de zon te 
beschermen.

We houden de inhoud nog een 
beetje een verrassing maar 
croissants, stoer brood, vruch-
tensap, heerlijke kaas en an-
der beleg en natuurlijk (paas-)
eitjes zullen zeker weer in de 
mooie Paas-ontbijttas zitten. 
We hopen ook dit jaar weer op 
sponsoring vanuit de Wijde-
meerse middenstand, mocht 
u iets lekkers of leuks willen 
bijdragen voor in de Paastas, 
stuur ons een mailtje.

Wilt u zeker zijn dat u een 
heerlijk Paasontbijt krijgt op 
1e Paasdag (we gaan veel 
ontbijttassen maken, maar 
op=op) dan kunt u nú al be-
stellen. Ga hiervoor naar de 
actiepagina: www.rotarywijde-

meren.nl/paasontbijt. Mocht u 
zelf geen email hebben, vraag 
dan familie of buren om de be-
stelling namens u te doen. Een 
Paastas voor 2 personen is 20 
euro, voor 1 persoon 10 euro. 
Voor het bezorgen binnen Wij-
demeren rekenen we 5 euro, 
maar ophalen kan ook. U zult 
blij verrast zijn met de inhoud 
van de tas en u helpt speeltuin 
“De Eekhoorn” op een gran-
dioze manier.

Heeft u een vraag over deze 
actie, stuur uw email naar: 
paasontbijt@rotarywijdeme-
ren.nl
Fijn dat u meedoet, namens 
speeltuin “De Eekhoorn” en 
Rotary Wijdemeren.

   

Gezellige ouderenmiddag
WIJDEMEREN
Uitnodiging voor een ge-
zellige middag voor oude-
ren georganiseerd door de 
Lokaal Samenwerkende 
Bonden van Ouderen Wij-
demeren op 5 april in De 
Bergplaats Kerkstraat Ne-
derhorst den Berg. De zaal 
gaat open om half 2.

De middag wordt verzorgd 
door de historische kringen 
van Nederhorst den Berg en 
Kortenhoef, de muzikale om-
lijsting is in handen van Martin 
Wewer.

Verder is er uiteraard koffie, 
thee, iets lekkers erbij en een 
hapje en drankje om na te pra-
ten.

Wilt u komen? Meldt u aan 
bij Lida Pouw (0294-253893); 
geef aan met hoeveel perso-
nen u komt.

Er rijdt tegenwoordig weer een 
bus van Kortenhoef naar Ne-
derhorst en u kunt ook gebruik 
maken van Automaatje. Hier-
voor belt u minimaal 2 dagen 
van tevoren met 035 694 74 

55 (telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 10 – 12 uur) 
De vrijwilliger komt op het af-
gesproken tijdstip voorrijden. 
De deelnemer rekent na af-
loop contant af met de vrijwil-
liger op basis van de gereden 
kilometers. Hiervoor wordt 30 
cent per kilometer gerekend.

Het aantal plaatsen in de 
Bergplaats is beperkt, wie het 
eerst komt, eerst maalt.

De feestcommissie en het 
bestuur

   

Nieuw informatiepunt VVV
LOOSDRECHT
Bezoekers en bewoners van 
Loosdrecht kunnen vanaf nu 
terecht bij Tabac & Gifts, ge-
vestigd op een steenworp af-
stand van de Porseleinhaven, 
voor onder meer brochures, 
routetips en recreatiekaar-
ten. Op vrijdag 11 maart is de 
nieuwe locatie in Loosdrecht 
geopend in aanwezigheid van 
wethouder Jan-Jaap de Kloet. 

Na enkele jaren afwezigheid 
heeft watersportwalhalla Loos-
drecht nu weer een eigen VVV, 
mooi op tijd voor het komende 
vaarseizoen.
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GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES

Groenestein Technoservice is een dynamisch bedrijf in Nederhorst den Berg met meer dan 30 jaar 
ervaring op het gebied van land-, tuin- en parkmachines. Al onze machines zijn geschikt voor 
zowel de particulier als de hovenier bij ons is nee geen optie.

Dus op uw knieën het onkruid tussen de 
tuintegels vandaan halen. De gevallen bladeren 
met een bezem op een hoop vegen en in plastic 
tassen doen. De tuinmeubelen met de hand 
schoonmaken en ziet u er tegenop om alles in uw 
tuin weer aan kant te maken? Met de machines 

van Groenestein Technoservice gaan alle 
tuinwerkzaamheden een stuk gemakkelijker. Als 
uw apparatuur kapot is of kuren vertoont, brengt 
u het bij ons langs voor machineonderhoud 
of reparatie. Verder kunt u voor al uw 
tuinwerkzaamheden machines bij ons huren.

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL

Wij verkopen onder andere:
• Maaimachines
• Bladblazers
• Veegmachines
• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl
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• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

GROENESTEIN TECHNO-SERVICE  20 JAAR!! 
Open dag op 9 April 10.00 - 17.00 uur

Houdt u ook zo van een goede kop koffie? Om de dag op te starten, Houdt u ook zo van een goede kop koffie? Om de dag op te starten, Houdt u ook zo van een goede kop koffie? Om de dag op te starten, 
om even pauze te houden of om gezellig samen te drinken? Bij Vink om even pauze te houden of om gezellig samen te drinken? Bij Vink om even pauze te houden of om gezellig samen te drinken? Bij Vink 
Witgoed worden we hier in elk geval blij van. We serveren u bij uw Witgoed worden we hier in elk geval blij van. We serveren u bij uw Witgoed worden we hier in elk geval blij van. We serveren u bij uw 
bezoek graag een kopje koffie. Vanzelfsprekend verkopen we de bezoek graag een kopje koffie. Vanzelfsprekend verkopen we de bezoek graag een kopje koffie. Vanzelfsprekend verkopen we de 
apparaten die deze heerlijke koffie maken ook in onze winkel.

(Koffie)tijd
In onze winkel nemen we graag de tijd om u te 
helpen. We zoeken in overleg de producten die bij 
uw wensen passen en proberen in oplossingen 
te denken. Misschien komt u voor advies over 
keukenapparatuur of wasmachines naar Vink 
Witgoed. Of wellicht heeft u de fietstocht naar onze 
winkel gemaakt voor huishoudelijke apparatuur – wij 
schenken daar altijd graag een kopje koffie of thee 
bij. Dat praat wel zo prettig.

Koffiezetters 
Elke koffiedrinker heeft zo zijn specifieke wensen. De een gaat voor 
filterkoffie, de ander heeft zijn zinnen gezet op een bonenapparaat 
of espressomachine. Wat u ook wenst – van één bakkie tot een grote 
pot: bij Vink Witgoed hebben we voor elke koffieleut een geschikt 
apparaat. Wilt u de kwaliteit vast voorproeven? Dat kan, want wij 
zetten onze koffie met apparatuur die wij zelf ook verkopen.

Wanneer komt u bij ons op de koffie?

Komt u bij ons op de koffie? 

NU BIJ NIVONA 
KOFFIEMACHINES

7, 8 & 9 SERIE
EEN CLEAN3BOX 

REINIGINGSPAKKET 
CADEAU*

apparaat. Wilt u de kwaliteit vast voorproeven? Dat kan, want wij 

*actie loopt t/m 2 april 2022

Vink Witgoed @vinkwitgoed


