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Eerste Bibian Mentelplayground 
komt in Loosdrecht
Door: Natascha Rienks

LOOSDRECHT
Eind juni wordt de droom 
van de broers Ty en Jazz 
en Bibian Mentel werke-
lijkheid in Loosdrecht. 
Dan opent de eerste Bibi-
an Mentelplayground, een 
pumptrack en speeltuin in-
een, bij de sportvelden op ‘t 
Jagerspaadje. Dinsdag 12 
april ging de eerste schop 
de grond in.
 
Pumptrack
Een pumptrack is een kruising 
tussen een BMX baan en een 
skatepark. Alles op wielen is 
daar welkom, van loopfiets tot 
skateboard, en van fietsen tot 
rolstoel. Hiermee hadden de 
Loosdrechtse broertjes Ty en 
Jazz tijdens hun vakantie in 
Zwitserland, 2,5 jaar geleden, 

kennisgemaakt. Bij thuiskomst 
droomden zij van zo’n baan 
vlakbij huis. Hun moeder Jon-
na heeft toen samen met de 
jongens een actie opgezet om 
dit te kunnen realiseren.

Bibian Mentel
Deze actie trok de aandacht 
van Bibian Mentel. De Para-
lympische kampioene had de 
droom om speeltuinen te re-
aliseren waar ieder kind kon 
spelen. Waar kinderen met en 
zonder lichamelijke uitdaging 
elkaar kunnen ontmoeten en 
samen kunnen spelen. Het 
idee van een pumptrack past 
volgens Edwin Spee, directeur 
van de Mentelityfoundation en 
partner van Bibian Mentel, he-
lemaal bij Bibian. De sporten 
die op een pumptrack beoe-
fent kunnen worden lijken op 
snowboarden, de sport waar zij 

bekend mee is geworden. Ook 
het feit dat het niets uitmaakt 
of je een lichamelijke uitdaging 
hebt of niet. Dat je het samen 
kan doen, de profs helpen de 
beginners, sprak Bibian aan.

“DREAM COME TRUE”

Locatie
Het samen doen komt niet al-
leen terug in de activiteiten, 
maar ook qua plaats waar de 
playground komt te liggen. Het 
is namelijk op een stukje grond 
van Hilversum wat in Wijdeme-
ren ligt. Beide gemeente trek-
ken voor dit project met elkaar 
op. En over het onderhoud 
hoeft niemand in Wijdemeren 
zich zorgen te maken. Deze 
is voor rekening van de ge-
meente Hilversum. Wethouder 
Scheepers (Hilversum) heeft 
beloofd dat dit zo blijft zo lang 

als dat de playground blijft lig-
gen.

Volgens Wethouder Van Rijn 
is het een erg geschikte loca-
tie, het komt te liggen tussen 
de verschillende sportvelden. 
“Je kan met je broertje of zus-
je mee naar het voetbal of het 
volleybal en dan zelf naar de 
pumptrack met je fiets,” aldus 
de wethouder.

Sneeuw uit de hemel
Volgens de planning wordt in 
week 19, de week van 9 mei, 
begonnen met de aanleg van 
het eerste Bibian Mentelplay-
ground en is hij eind juni/ begin 
juli klaar voor gebruik. Edwin 
Spee: “In die periode is het 
vaak mooi weer, maar op het 
moment van de opening komt 
er een beetje sneeuw uit de 
hemel.”

  

Recordop-
brengst paas-
markt Joseph 
Lokinschool
ANKEVEEN
Na twee jaar annuleren van-
wege Corona,  kon op 14 april 
de paasmarkt op de Joseph 
Lokinschool weer doorgaan. 
We zagen lammetjes en 
pony’s op het schoolplein, er 
werd geschminkt en er waren 
volop knutsels, lekkernijen en 
tal van spelletjes voor en door 
kinderen. De middag werd af-
gesloten met mooie prijzen 
in de grote loterij. Onder de 
prijswinnaars zat verrassend 
genoeg ook de directrice van 
de school, Géry Keizer. Ze 
vertelde bij het kopen van haar 
lootjes dat ze nooit eerder prijs 
heeft gehad, maar dit jaar viel 
ze met haar neus in de boter. 
Ze ging naar huis met één van 
de mooie dinerbonnen plus 
een pizzabon van Symon, te 
besteden bij ‘de 12 uur van An-
keveen’, op 9 juli aanstaande. 
Het was een gezellige middag 
met verse baksels, warme kof-
fie en oud-Hollandse gezellig-
heid bij onder meer de fanatie-
ke deelnemers bij de sjoelbak. 
Na een zinderende finale was 
het Giselèle Gerhardus die de 
sjoelbokaal op haar schoor-
steenmantel kon plaatsen. Er 
werd met alle festiviteiten een 
recordopbrengst van bijna € 
2.300,- behaald! De opbrengst 
wordt dit jaar besteed aan een 
speeltoestel bij de vernieuwing 
van het schoolplein. We dan-
ken alle sponsoren en vrien-
den van de school hartelijk 
voor het beschikbaar stellen 
van hun vee, de vele mooie 
cadeaus, hun inzet en het suc-
ces van deze onvergetelijke 
middag. 
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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.

Heeft u vragen over uitvaartverzorging,
uitvaartverzekeringen en/of uitvaartkosten?
Komt u dan gerust naar ons inloopspreekuur

elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 25 april t/m vrijdag 29 april 2022.

WAARNEMING, (alleen voor SPOEDGEVALLEN):
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen

Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 0294-251203
De praktijkondersteuner houdt wel spreekuur op de praktijk, alleen op afspraak.

Denkt u eraan herhalingsrecepten op tijd voor de vakantie aan te vragen. 

zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met: 

Elke week Markt in Ankeveen

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

bonbons, siroop en koffie to go
en van 9.00 tot 13.00 Carolines Viskraam 

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
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00

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

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88
Tandartsenpraktijk Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27
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 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek 035 - 683 03 00

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Loosdrecht paul.stoove@politie.nl
Wijkagent Kortenhoef / ’s-Graveland  merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg / Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN
OLV Hemelvaart
   Zo. 24 april: 9.30 uur:
   Liturgiegroep
H. Antonius
   Za. 23 april: 19.00 uur:
   W. Balk
   Wo. 27 april: 9.30 uur:
   J. Dresmé
St. Martinus
   Zo. 24 april: 9.30 uur:
   W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Do. 24 april: 10.00 uur:
   Ds. Stella Muns
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 24 april: 10.00 uur:
   Ds. H.J.P. De Pater  H.J.P. De Pater  H.J.P. De Pater
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 24 april: 9.30 uur:
   Ds. A. Christ
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 15 mei: 11.15 uur:
   Wout van der Spek          Wout van der Spek          Wout van der Spek
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 24 april: 10.00 uur:
   Ds. A. Parmentier

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur, in geval van
        weekendactiviteiten in overleg
Aanleverformat: Alleen in Word, alle andere formats

             worden retour gestuurd
Aantal woorden artikelen: max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
        naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín
het Word-bestand invoegen!
Foto’s: jpeg formaat; minimaal 500 kb.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving: John Voogd & Mariël Dunnebier
UitAgenda: uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl
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25 april nieuws van de informateur
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Waar overal in de regio 
berichten over onderhan-
delingen na de verkiezin-
gen in de media waren te 

lezen, was het opvallend 
stil in Wijdemeren. Dat had 
te maken met een stevige 
griep van informateur Gert 
Zagt, hij was een week aan 
het bed gekluisterd.

Inmiddels is de informateur 
van de grote winnaar De Lo-
kale Partij weer aan de slag. 
In de week voor Pasen. “Ik 
ben nu bezig met een tweede 
ronde met alle partijen, na een 
eerste inventarisatie. Alle par-

tijen mochten twee speerpun-
ten naar voren brengen. Daar 
zijn veel vragen en analyses 
voor nodig.” Zagt denkt op ui-
terlijk maandag 25 april meer 
duidelijkheid te hebben. Dan 
is bekend met welke twee par-

tijen De Lokale Partij ( 8 van 
de 19 zetels) in zee zal gaan 
voor het gemeentebestuur 
met 4 wethouders (waarvan 
2x DLP).

   

Twee jonge Wijdemeerders ontvangen De Optimist 
WIJDEMEREN
Op donderdag 14 april 
heeft burgemeester Crys 
Larson aan twee Wijde-
meerse jongeren ‘De Opti-
mist’ uitgereikt. Een onder-
scheiding speciaal  voor 
jonge inwoners die iets 
bijzonders doen voor hun 
dorp, straat, vereniging 
of school.  Deze jongeren 
komen nog niet in aan-
merking voor bijvoorbeeld 
een lintje. Om te laten zien 
dat de gemeente trots is 
op deze jonge inwoners is 
De Optimist ontstaan; een 
speciale onderscheiding 
voor Wijdemeerders van 6 
tot 18  jaar.  

Julian Hendriks (15) uit 
Kortenhoef 
Julian is geboren met een 
open ruggetje. Ondanks zijn 
handicap, sport hij al op jonge 
leeftijd. Nadat hij zijn zwem-
diploma haalde bij de huidige 
zwemschool Waterrijk, is hij 
doorgegaan met wedstrijd-
zwemmen onder leiding van 
oud paralympiër Gilbert Ver-
weij. Julian traint zes keer in 
de week. Hij werd afgelopen 
december Nederlands kam-
pioen bij de Para junioren op 
de 200m en 400m vrije slag. 
In het Pieter van den Hoogen-
band Zwemstadion in Eindho-
ven zwom de 15-jarige twee 
keer naar goud en drie keer 
ontving hij de bronzen plak. 

Zijn droom is om ooit op de 
paralympische spelen uit te 
komen voor Nederland en net 
als zijn grote voorbeeld Bibian 
Mentel, paralympisch kampi-
oen worden. 

Damian van Wigcherden (10)
uit Ankeveen 
Damian krijgt De Optimist 
omdat hij zich inzet voor zijn 
dorp Ankeveen, omdat hij veel 
doet voor andere dorpsbewo-
ners. Zo ging hij op 1 januari 
van dit jaar met zijn skelter op 
pad om alle rommel van Oud 
en Nieuw op te ruimen. Op 
school steekt hij zijn handen 
graag uit de mouwen om te 
helpen. Ook gaat hij regelma-
tig langs bij een oudere buur-

vrouw om haar lege flessen 
weg te brengen of om een 
praatje te maken. Vriendjes 
uit de buurt  worden vaak mee 
naar huis genomen voor wat 
drinken en een snoepje of om-

dat  iemand een pleister nodig 
heeft. Damian is een zorg-
zame jongen die altijd voor 
je klaarstaat. Een groot voor-
beeld voor anderen.  

   

Mijn Plek

Herinneringsmonument Tweede Wereldoorlog 
in Nederhorst den Berg
Tekst en foto: Karin Wesselink

Daniël (11) uit Nederhorst den 
Berg

“Wij hebben dat beeldje een 
jaar in school gehad”

“Helemaal nu, door de oorlog 
in Oekraïne, denk ik nog va-
ker na over de Tweede We-
reldoorlog. Ik kijk elke dag het 
Jeugdjournaal en heb zelf van 

mijn spaarrekening wat geld 
gedoneerd aan Giro 555. Hier 
in het dorp is in de Tweede 
Wereldoorlog een bommen-
werper van de geallieerden 
neergestort. Niemand over-
leefde. Ongeveer op die plek 
is nu een monument, met nog 
wat stukken van onderdelen 
van dat vliegtuig. En je ziet op 
een plaatje de foto’s en na-
men van de omgekomen vier 
Canadezen en één Brit. De 

kunstenaar van het monument 
heeft ook een klein beeldje 
gemaakt van een vliegtuig dat 
crasht. Wij hebben dat beeldje 
een jaar in school gehad. Toen 
moesten wij ook zorgen voor 
het monument. Vorig jaar sep-
tember mocht ik namens de 
Warinschool het beeld aan de 
Jozefschool geven. Dat was tij-
dens een herdenkingsmoment 
toen we ook bloemen neer-
legden. Mijn moeder had een 

bosje bij de bloemist gekocht, 
ik weet niet wat voor bloemen 
het waren. Het beeldje blijft nu 
een jaar bij die andere school 
en zij zorgen nu voor die plek. 
We zijn met de school nog één 
keer naar deze plek gegaan 
en hebben het toen met elkaar 
over de Tweede Wereldoorlog 
gehad.”

Datum: donderdag 21 april

Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten* 

Hamerstukken  

6.   Beëindiging Onderzoek Vaarverbinding Loosdrechtse

      Plassen 

7.   Vaststellen subsidieverordening Groene Daken 2022-2023

8.   Vaststelling bestemmingsplan Dammerweg 61

Bespreekstukken

9.   Installatie commissieleden gemeenteraad Wijdemeren

      2022-2026

Overig

10. Vragenhalfuur

11. Moties vreemd aan de agenda

12. Sluiting

De audio van de raadsvergadering wordt ook uitgezonden

en kunt u volgen www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’).

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda veegraadsvergadering  

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

> Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

> Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

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

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering
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Fietsboten gaan weer varen
LOOSDRECHT
Op 29 april gaan de fiets-
boten op de Vecht en  de 
Loosdrechtse Plassen 
weer varen.

Tot en met zondag 12 juni va-
ren de boten vrijdag, zaterdag 
en zondag. Vanaf maandag 
13 juni varen wij iedere dag 
(behalve de Vecht, die vaart 
op  maandag niet) tot en met 
zondag 18 september. Daarna 
weer vrijdag, zaterdag en zon-
dag tot en met 2 oktober. 
Op 13 mei zal burgemeester 
Reinders met de Fietsboot 
meevaren. De burgemeester 
zal om 12.15 uur opstappen 
op onze halte in Geesberge/
Maarssen en meevaren tot 
Breukelen waar hij om 13.05 
weer zal afstappen.

Route op de Vecht
aangepast
Op de Vecht hebben wij op 
veler verzoek de route aange-

past. Wij varen van Nieuwer-
sluis via Breukelen en Gees-
berge naar Maarssen Dorp. 
Daar is onze nieuw halte naast 
restaurant de Brasseur. Deze 
route varen wij twee keer per 
dag. Een enkele reis van Nieu-
wersluis naar Maarssen Dorp 
duurt 1 uur en 50 minuten. Wij 
verwachten dat een vaartje 
met de Fietsboot hierdoor nog 
aantrekkelijker wordt en dat de 
aanwezigheid van de Brasseur 
bij deze halte een mooie plaats 
is om voor of na de tocht een 
kop koffie of lunch te bestellen. 
De halte bij het gemeentehuis/
Goudestein is vervallen. Uiter-
aard is de boot weer (deels) 
overkapt zodat bij eventuele 
regen de passagiers droog 
kunnen meevaren.

Duurzaam varen in
Loosdrecht
Vorige seizoen was de boot al 
verduurzaamd en met behulp 
van twee lithium accu’s en zon-

nepanelen waren wij in staat 
om ongeveer 60% van de tijd 
elektrisch en geruisloos te va-
ren. Dit seizoen hebben wij vier 
extra accu’s, mede mogelijk 
gemaakt door Waternet,  geïn-
stalleerd. De boot beschikt nu 
over in totaal 6 accu’s. Deze 
stellen ons in staat om de hele 
dag elektrisch en geruisloos te 
varen. Door het overweldigen-
de succes van onze ‘vroegevo-
gel’ vaart op de zondag hebben 
wij de periode van varen van 
deze vaart uitgebreid van 15 
mei tot en met 29 augustus. In 
deze periode varen wij iedere 
zondag van 07.00 – 09.00 uur 
elektrisch en stil door de mooi-
ste plekjes van Loosdrecht. 
In Loosdrecht hebben wij een 
AED aan boord . Dit is in goe-
de samenwerking met de ge-
meente Wijdemeren mogelijk 
gemaakt. Via onze website 
www.defietsboot.nl is te volgen 
waar de boot zich bevindt. Ook 
treft u hier verdere informatie.

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

Meer informatie of meedoen?

Administratie / financiën
Selina Duikersloot | 06 506 846 72 | sduikersloot@versawelzijn.nl

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is. 
Vrijwilligers halen/brengen in u hun eigen auto.

Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00uTel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

www.versawelzijn.nl

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

Meer informatie of meedoen?

Boeken, Baby- & 
kindercadeautjes

Elke 1e & 3e zaterdag 
van de maand

Willie-Dasplein, 
Nederhorst den Berg

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

Oranje 
slagroomrol

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Oranje 
tompouces

Witte bollen Hartig 
desempistoletje

Oranje boven
met gele- en slagroom

zak van 6 stuks

ALLEEN ONZE WINKEL IN KORTENHOEF IS OPEN  OP KONINGSDAG VAN 08.00 UUR TOT 13.00 UURALLEEN ONZE WINKEL IN KORTENHOEF IS OPEN  OP KONINGSDAG VAN 08.00 UUR TOT 13.00 UURALLEEN ONZE WINKEL IN KORTENHOEF IS OPEN  OP KONINGSDAG VAN 08.00 UUR TOT 13.00 UURALLEEN ONZE WINKEL IN KORTENHOEF IS OPEN  OP KONINGSDAG VAN 08.00 UUR TOT 13.00 UUR

ONZE BEROEMDE

met gele- en slagroom

PER STUK
€  2,20

slagroomrol

€ 12,95
2E ZAKGRATIS

2 STUKS
€  1,50

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

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!

Paul Klaver Fysiotherapie
p/a Burg. van Hasseltlaan 2
1412 GN Naarden

Onze kinderfysiotherapeuten adviseren u graag. 

Paul Klaver Kinderfysiotherapie 
Het Zandkasteel 
Noordereinde 54c
1243 JJ ’s-Graveland

035-69 50422 | info@paulklaver.nl  | www.paulklaver.nl    

Maakt u zich zorgen over deMaakt u zich zorgen over de
lichamelijke ontwikkeling van uw kind?
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Open dag Brandweer
NEDERHORST DEN BERG
Brandweer Nederhorst den 
Berg bestaat 100 jaar! Dit vie-
ren wij groots met een open 
dag op zaterdag 7 mei. Van 
10:00-16:00 is iedereen van 
harte welkom op de Blijklaan 
in Nederhorst den Berg

Het wordt een spectaculai-
re open dag waarin naast 
demonstraties, zelf actief 
meegedaan kan worden. 
We zullen genoeg te doen/
zien hebben voor zowel 
jong en oud.

Tijdens de open dag zijn er 
niet alleen demonstraties 
maar kun je ook de kazerne en 
ons materieel bezichtigen, kun 
je mee omhoog met de ladder-
wagen, zelf proefduiken, door 
een ruimte gevuld met rook 
lopen en nog veel meer! Voor 
kinderen is er een heuse puz-
zeltocht met als hoofdprijs zelf 
een autobrand blussen.

Het globale programma:
10.00 uur begin open dag
11.00 uur demonstratie: Keu-
kenbrand

12.00 uur demonstratie: 
Jeugdbrandweer – Vliegtuig-
brand lage druk
13.00 uur demonstratie: Ver-
keersongeval met beknelling
14.00 uur demonstratie: 
Jeugdbrandweer – Autobrand 
hoge druk
15.00 uur demonstratie: Keu-
kenbrand
15.45 uur Finale kinderpuzzel-
tocht (blussen autobrand)
16.00 uur einde open dag 

Doorlopend:
•  Rondleiding kazerne / be-
zichtigen materieel
• First Responder en zelf re-
animeren
• Ladderwagen
• Duikcontainer en zelf proef-
duiken
• Kleine blusmiddelen
• Effect gasflesjes/deo-busjes 
bij brand en afgaan airbags
• Historische voertuigen, kle-
ding en media (i.s.m. histori-
sche kring)
• Door rook gevulde ruimte lo-
pen
• Laboratoriumproefjes
• Uitleg gevaarlijke stoffen
• Rietenkapbrandbestrijding

• Speciale voertuigen (Drone, 
robot, Hoogtereddingsteam en 
meer)
• Waterspelletjes en groot 
springkussen
• Overige voertuigen: Bergnet, 
Amerikaanse brandweervoer-
tuigen.

•   Brandveiligheid
• Kraam van Brandweetjes 
(verkoop brandweergadgets)

De dag wordt georganiseerd 
door korpsleden en hun part-
ners en oud-leden. Daarnaast 
is in het sociaal cultureel cen-

trum (gelegen naast de brand-
weerkazerne) een gedeelte 
van de historische kring waar 
zij oude foto’s en krantenknip-
sels etc. tentoonstellen. Kort-
om een dag waarbij veel te 
doen en veel te zien is! Tot 7 
mei!

  

Erepenning voor 101-jarige   
voetbalclub
Door: Herman Stuijver

‘S-GRAVELAND
Vol verwachting keek 
een bonte verzameling 
‘s- Graveland-leden in het 
blauw-witte clubhuis op 
Witte Donderdag uit naar 
de komst van de Commis-
saris van de Koning van 
Noord-Holland. Burge-
meester Crys Larson en 
sportwethouder Rosalie 
van Rijn waren ook aanwe-
zig.

De CdK, Arthur van Dijk, kwam 
op bezoek ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van 
SV ‘s- Graveland, de voetbal-
club die op 22 april 1921 werd 
opgericht in café Sientje Baar 
aan de Kerklaan te Kortenhoef. 
Weliswaar bijna een jaar later, 
maar dat had te maken met de 
corona-omstandigheden. Het 
gezelschap werd in de histori-
sche sfeer getrokken door een 
filmpje waaruit de betrokken-
heid van de blauw-witten voor 

hun club tot uiting kwam. Voor 
de ‘weledelgestrenge’ heer 
Van Dijk was het duidelijk dat 
bij de bijna 700 leden van de 
eeuweling het sociale en het 
sportieve aspect het familiege-
voel versterken. “Een warme 
club waar kinderen opgroeien 
en waar de vele vrijwilligers de 
draagkracht van deze vereni-
ging aantonen”, merkte Arthur 
van Dijk op. Het had Zijne Ma-
jesteit dan ook behaagd om de 
vereniging te vereren met een 
Koninklijke Erepenning en een 
oorkonde om de waardering 
voor 100 jaar samen sporten 
te uiten. Burgemeester Larson 
overhandigde namens de ge-
meente Wijdemeren een net 

vol met ballen. Een geschenk 
dat ballenbeheerder Arjan 
Borst snel tot zich nam, er is 
altijd behoefte aan meer. 

Op hun beurt ontvingen de 
commissaris en de burge-
meester uit handen van voor-
zitter Marc Degekamp het ju-
bileumboek dat de eeuw van 
SV ‘s -Graveland op kleurrijke 
wijze beschrijft. Na een suc-
cesvolle veiling eindigt het 
blauw-witte jubileumjaar deze 
week met een reünie, een fo-
to-expositie en een knallend 
feest op het terrein van de club.

FOTO: (v.l.n.r.) De CdK, de 
voorzitter en de burgemeester

Heel Nieuw  
Herbegin
‘S-GRAVELAND
Loop je vast, voel je dat 
het anders kan en mag… 
dan is Heel Nieuw Herbe-
gin, lichaamsgerichte trau-
mapraktijk, een begin.

In de Siertuin op buitenplaats 
Gooilust houd ik praktijk. Deze 
magische plek nodigt uit jezelf 
te herontdekken. Ingrijpende 
(jeugd)ervaringen kunnen een 
langdurig impact hebben op 
onze mentale- en lichamelij-
ke gezondheid.De therapie 
Somatic Experiencing neemt 
lichaamssensaties en -herin-
neringen als vertrekpunt. Het 
hoofd met alle dwalingen van 
gedachten/overtuigingen lost 
trauma niet op. Het wijze lijf 
wijst feilloos de weg naar de 
pijn en biedt ruimte voor her-
stel en groei. Het ontspannen 
van autonome zenuwstelsel 
transformeert trauma, een 
nieuw begin aan stevigheid, 
verbinding en levenskracht.

“Trauma is not what happens 
to you, it is what happens insi-
des you as a result what hap-
pens to you”.

www.heelnieuwherbegin.nl

Ik ontmoet je graag in mijn 
praktijk.

Anne Marie Krekels
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Zonnebloem stapt uit landelijke 
vereniging
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
De afdeling Kortenhoef 
van de Zonnebloem is van-
af 20 april geen onderdeel 
meer van de landelijke ver-
eniging De Zonnebloem. 
Een conflict over het pro-
ject Toffe Peren ligt daar-
aan ten grondslag, vertelt 
voorzitter Jan Nijnuis. Ver-
enigingsconsulent Nora 
Dankers hoopt dat de par-
tijen toch weer aan tafel 
gaan zitten.

In ´t Achterom achter de r.k. 
Antoniuskerk in Kortenhoef 
verzorgen Jan Nijnuis c.s. 
regelmatig maaltijden voor 
mensen die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. 
Een ontmoetingsplek van het 
project Toffe Peren dat ook 
gesubsidieerd wordt door de 
gemeente Wijdemeren. Het 
bestuur kreeg van de lande-
lijke Zonnebloem te horen dat 
de maaltijden niet passen in 
de missie van de Zonnebloem. 
“Ik was verbolgen’, zegt Jan 
Nijnuis “het is toch ook een 
moment om verbinding te zoe-
ken. Niet alleen voor mensen 
met een beperking.” Na di-
verse gesprekken bleek dat 
de landelijke vereniging niet 
akkoord was met dit project. 
Waarop bestuur en leden van 

de afdeling besloten om uit de 
Zonnebloem te stappen. Van-
af nu worden de activiteiten 
uitgevoerd onder de paraplu 
van de stichting ‘Vrienden van 
Veenstaete’. Dat is nodig om 
de subsidie te blijven ontvan-
gen. 

Geen kookclub
Nora Dankers is als vereni-
gingsconsulent van Utrecht 
en ’t Gooi verantwoordelijk 
voor de contacten met de af-
delingen. Ze vindt het jammer 
dat het zover is gekomen. “Wij 
wisten niets van de Toffe Pe-
ren, alleen zagen we dat er 
geld werd besteed aan inko-
pen voor de maaltijden. Dat is 
niet onze corebusiness. Onze 
doelgroep zijn de mensen met 
een fysieke beperking. We zijn 
geen kookclub.” De vermen-
ging met de gemeentelijke 
subsidie was ook verwarrend. 
Dat er een week later een 
landelijke folder met de kop 

‘Bakken met de Zonnebloem’ 
op de deurmat van Jan Nijnuis 
belandde, deed de deur dicht 
voor de lokale afdeling. “We 
moeten toch vrij zijn in de keu-
ze welke hulp wij bieden. Daar 
kan koken ook bij horen.” Nora 
Dankers vindt een keer bak-
ken met een deelnemer uiter-
aard niet verkeerd, vandaar 
die folder. “Maar het kan geen 
structurele activiteit zijn.”

Aan tafel
Jan Nijnuis hoopt dat de 
bingo’s, bloemschikken, huis-
bezoeken met de circa 100 
gasten gewoon blijven door-
gaan.” Op 19 april was er een 
etentje ter afsluiting van de 
Zonnebloem-periode. Nora 
Dankers: “Ik vind dit echt niet 
leuk. Ik hoop dat er na een af-
koelingsperiode weer ruimte 
komt om met elkaar in gesprek 
te komen.”

Brugstraat 2, Nederhorst den Berg | Tel. 0294 - 25 12 04

Varkenshaas
medaillons

4 voor € 5,95
 
Biefstuk
medaillons

4 voor € 7,95
Aanbieding geldig van donderdag 21 t/m zaterdag 23 april

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Terug van weggeweest:

Appelcake met
amandelspijs

2 plakken € 2,58

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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The Travel Club José, Volle Vaart Vooruit!

LOOSDRECHT
Heeft u ook zo’n zin om 
weer te reizen? Na 2 moei-
lijke jaren komen er weer 

veel reisaanvragen binnen. 
Vooral de verdere bestem-
mingen en cruises zijn in 
trek. 

Na de coronaperiode merk ik 
dat er meer vragen zijn van 
klanten. Een goed, duidelijk 
en eerlijk reisadvies wordt op 

prijs gesteld. Voor iedere klant 
maak ik uitgebreid de tijd, de 
reispapieren breng ik aan huis 
en ik check dan of alle docu-
menten voor het betreffende 
land in orde zijn. Zo kunt u ge-
rust op reis! Mocht er op reis 
iets aan de hand zijn dan kunt 
u mij goed bereiken.

Wilt u nog boeken voor de ko-
mende zomer? Wacht dan niet 
langer, de beschikbaarheid is 
al beperkt! Maar ook voor de 
komende winter adviseer ik 
u om op tijd te reserveren. Er 
wordt meer gereisd dan ooit. 
Vroeg boeken loont!

Jubilea
Sinds 1980 ben ik werkzaam 
in de reiswereld, in 2020 had 
ik mijn 40-jarig jubileum. Sinds 
2007 ben ik aangesloten als 
Persoonlijk Reisadviseur bij 
The Travel Club. Eerst samen 
met mijn lieve oud collega 
Alice van de Water en sinds 
2021 alleen. Ook dit is dus een 
jubileum! 15 jaar The Travel 
Club José. Daarom heb ik een 
leuke actie op touw gezet. Op 

30 april a.s. nodig ik u uit om 
langs te komen bij de feesttent 
op het feestterrein in Loos-
drecht. Bezoek “het strand” 
van The Travel Club José! 
Maak hier een originele foto 
en post deze op Facebook, 
tagg @thetravelclubjose en 
wordt vriend van deze pagina. 
De maker van de foto die er 
het meest uitspringt, wint een 
mooie prijs.

Meer over The Travel Club 
José weten of contact opne-
men? Scan onderstaande 
QR-code en bekijk mijn web-
site.

Graag zie ik u op 30 april!

Foto van de week

  

Fotocollage: Ton Keizer   Onder het toeziend oog van de schooljeugd mogen bij boerderij ‘T Veldhoen van de fam. Kemp op de Kwakel de koeien weer de wei in
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  GooiTV
REGIO
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 
20 april:

Deze week is er weer een af-
levering van het politiek-maat-
schappelijke discussiepro-
gramma In Derde Termijn met 
Ruud Bochardt. Herman Stuij-
ver is In Gesprek Met Crys 
Larson, de burgemeester van 
Wijdemeren. In TV Magazine 
is er onder andere aandacht 
aan gebeurtenissen die zich 
rond Pasen afspeelden. Voor 
diegenen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is te vinden op ka-
naal 48. Via KPN is dat kanaal 
1432. Via T-Mobile is dat ka-
naal 842.

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

FAMILIEBERICHTEN

Ria van den Broeck - Beijaard
4 December 1961  - 15 April 2022

Haar doel was om zo lang mogelijk bij ons te blijven. Altijd gezond 
en ineens zó ziek. Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons 

heeft betekend. Haar liefde dragen wij in mooie herinneringen met 
ons mee, nu zij ons en het leven heeft moeten loslaten.

Martin
Floris en Cynthia

Marinka, Loek en Duuk

Ria is thuis, alwaar geen bezoek.

Het afscheid en condoleren vindt plaats op zaterdag 23 april 
om 11:00 uur in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua, 

Kerklaan 26, 1241 CM Kortenhoef. Aansluitend volgt de begrafenis 
op het parochiële kerkhof aldaar.

Ria hield van bloemen, wij vinden het mooi als iedereen één bloem 
meeneemt (onverpakt). Om haar te omringen met bloemen. 

Onze dank gaat uit naar de zorgzame dames van Buurtzorg, 
de huisartsen en assistentes van Siebeling en Suijker Huisartsen 

en de medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek.

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

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar 
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar 
Tandprothetische praktijk Weesp

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

Gezocht bij ouder 
echtpaar expertise om

telecommunicatie in orde 
krijgen TEL 035 8883521

Een DJ op uw feest? Kijk 
www.GO-Products.nl

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Tuinvrouw zoekt Tuintjes?
06-43460212. €17,50

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgericht
Ontspanning 

www.donnalife.nl
06 27 48 41 42

www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen

H.van Gelderen 0651406217

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

ning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel.

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
 vrijwi�iger!
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Geluk met een blauwe borst
Het was liefde op het eerste 
gezicht! Het moment dat ik ‘m 
-jaren geleden- in mijn vizier 
kreeg, kan ik me nog goed her-
inneren: een mengeling van 
blije verrassing, verwondering 
en een geluksgevoel. Mijn al-
lereerste blauwborst! Hoewel 
er na die eerste kennismaking 
veel méér ontmoetingen met 
dit zeldzaam mooie vogeltje 
zijn geweest, is het geluksge-
voel altijd gebleven!

Het mannetje is echt een be-
auty met -de naam zegt het 
al- een blauwe borst. Alsof die 
hemelsblauwe kleur nog niet 
mooi genoeg was, kun je ook 
zwarte, witte en oranjebruine 
strepen in zijn verenkleed ont-
dekken. Een beetje mazzel heb 
je trouwens wel nodig als je de 
blauwborst wil bekijken. Dit is 
hét moment waarop de manne-
tjes hoog in het riet of in de top 
van een struik om het hardst 
zingen met het doel een vrouw-
tje te lokken. Als je er in deze 
dagen op uit wilt trekken met 
een verrekijker, let dan goed op 
gefladder in het riet. De blauw-
borst-mannetjes zijn deze we-
ken nog bezig met het maken 
van baltsvluchtjes. Ze vliegen 
luid zingend op uit het riet en 
strijken een eindje verder weer 
neer met gespreide vleugels 
en staart. Zodra de heren een 
geschikte dame hebben ge-
vonden, laten ze zich echter 
minder vaak zien en horen.

Nog meer geluk: het gaat ei-
genlijk ontzettend goed met 
de blauwborst in Nederland. In 
tien jaar tijd is het aantal waar-
nemingen verdriedubbeld van 
bijna 10.000 naar 30.000 ge-
spotte vogels per jaar. Terwijl 

veel dieren in ons land steeds 
meer leefgebied verliezen, is 
de habitat van de blauwborst 
juist flink toegenomen. Als de 
blauwborsten rond begin april 
arriveren vanuit West-Afrika of 
het Iberisch schiereiland, gaan 
ze op zoek naar mooie plek. 
Overgangen van rietmoeras 
naar moerasbos zijn favoriet. 
En juist dat soort natuur is in 
de afgelopen decennia be-
hoorlijk toegenomen. Denk aan 
de Oostvaardersplassen en 
de Biesbosch. Maar ook van 
de natuurontwikkeling in pol-
der Groot-Mijdrecht heeft de 
blauwborst flink geprofiteerd. 
Collega Dirk-Jan telde begin 
april nog 21 exemplaren in het 
riet van Waverhoek.
Lukt het niet om de komende 
dagen op zoek te gaan naar 
de blauwborst? Niet getreurd! 
In de Vechtplassen is de ko-
mende tijd nog zoveel méér 
te beleven als het gaat om 
rietvogels. Wandelend of va-
rend langs rietkragen kun je 
sinds kort weer het geluid van 
een kookwekker horen. Een 
teken dat de snor weer in het 
land is. De eerste rietzangers 
hebben hun weg vanuit Afrika 
naar onze plassen ook weer 
gevonden. Binnenkort kunnen 
we kleine karekiet en hopelijk 
ook de zeldzame grote karekiet 
feestelijk verwelkomen. Maar: 
hoe prachtig die rietvogels ook 
zijn, mooier dan het geluk met 
de blauwe borst gaat het niet 
worden.

Kijktip: mooie plekken om riet-
vogels te kijken en te luisteren 
zijn de Kortenhoefse Plassen 
(te voet of per kano), Waver-
hoek of langs de Radioweg in 
de Horstermeerpolder.

Kliko ophaaldata gewijzigd
WIJDEMEREN
Komende feestdagen zul-
len de diverse kliko’s niet 
geleegd worden en zijn de 
scheidingsstations en het 
hoofdkantoor van de GAD 
gesloten.

Legen kliko’s pmd, gfe+t en 
restafval
18 april, tweede Paasdag, 
wordt 19 april
27 april, Koningsdag
wordt 26 april
26 mei, Hemelvaart
wordt 25 mei

6 juni, tweede Pinksterdag 
wordt 7 juni

Legen kliko’s papier en kar-
ton
18 en 19 april
wordt zaterdag 23 april
26 en 27 april 
wordt zaterdag 30 april
25 en 26 mei wordt
zaterdag 28 mei
6 en 7 juni wordt
zaterdag 11 juni

Alle GAD scheidingsstations 
en het hoofdkantoor zijn op 

de feestdagen gesloten. Er 
zijn geen extra openingstij-
den.

Inzamelkalender en GAD 
app
De persoonlijke inzamel-
kalender is op postcode en 
huisnummer in te zien op de 
website gad.nl en via de gra-
tis GAD app. Alle wijzingen 
rondom de feestdagen zijn in 
de inzamelkalender verwerkt.

‘s-Graveland bevrijd door het
Russische leger!

Het is gezien in het licht van de huidige 
gebeurtenissen in Oekraïne nauwelijks 
voor te stellen dat wij in Nederland eens 
het Russische leger hartelijk hebben ver-
welkomd als bevrijders en dat onze kroon-
prins Willem II zelfs trouwde met de doch-
ter van de Tsaar prinses Anna Paulowna. 
En toch gebeurde dit eind 1813 toen het 
Geallieerde leger bestaande uit Russen 
en Pruisen de Fransen van Napoleon 
uit Nederland verdreven en uiteindelijk 
Parijs innamen. De Fransen in Naarden 
weigerden te vertrekken en roofden en 
plunderden in de omgeving waardoor er in 
het Gooi een ‘Landstorm’ werd opgericht 
waarover de Ankeveense schilder Pieter 
Gerardus van Os de leiding kreeg. Hij was 

vooral bekend als schilder van landschap-
pen en vee maar heeft vele tekeningen en 
schilderijen gemaakt van vooral de kleur-
rijke ‘Kozakken’ van het Russische leger. 
Deze van oorsprong vrije boeren kwamen 
onder meer uit het gebied dat wij nu ken-
nen als ‘Oekraïne’. In het Streekarchief 
bevind zich een prachtige nota uit 1816 
waarop de Burgermeester van Nederhorst 
den Berg kosten in rekening brengt bij het 
Rijk voor eten en (vooral veel) drinken van 
deze Kozakken en ‘Baskieren’ die in zijn 
gemeente enige tijd waren ingekwartierd. 
Deze Baskieren waren islamitische troe-
pen en vormen nog steeds een aparte ge-
meenschap in Rusland. P.G. van Os werd 
na de oorlog weer snel schilder en heeft 
korte tijd later het volgens kenners, mooi-
ste schilderij van de vroege 19de eeuw ge-
maakt ‘gezicht op de ‘s-Gravelandse Vaart’.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp
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Inschrijven Avondvierdaagse  
Kortenhoef
KORTENHOEF
Na twee coronajaren kan 
de Avondvierdaagse Kor-
tenhoef dit jaar gelukkig 
weer doorgaan. Het evene-
ment wordt gehouden van 
dinsdag 17 t/m vrijdag 20 
mei.
 
Inschrijven 
Deelnemers kunnen zich 
t/m 20 mei inschrijven via de 
website https://kortenhoef.sg-
wb-a4d.nl. Naast algemene 
informatie over de Avondvier-
daagse vind je hier onder het 
tabblad ‘inschrijven’ alle in-
formatie om je in te schrijven. 
Daarbij kun je kiezen uit 5 of 
10 km per avond. De kosten 
voor deelname zijn € 5,50 per 
loper. 

Starttijden
De Avondvierdaagse start en 
eindigt bij sporthal De Fuik. De 
10 km start daar elke avond 

om 18.15 uur. De 5 km begint 
de eerste drie avonden om 
18.30 uur. Op de slotavond 
vertrekt de 5 km tussen 19.00 
en 19.15 uur. Dit in verband 
met het defilé. Het verzoek 
aan alle lopers is om telkens 
15 minuten voor de start aan-
wezig te zijn. 

Slotavond
Vrijdag 20 mei start het de-
filé rond 20.00 uur bij de 
hoek Kwakel/Kerklaan. De 
wandelaars lopen onder be-
geleiding van muziek via de 
Krabbescheer, Dodaarslaan, 

Lepelaarslaan, Reigerlaan en 
Zuidsingel naar De Fuik.

Mooie wandelingen
De Plaatselijke Regelingscom-
missie Avondvierdaagse Kor-
tenhoef hoopt natuurlijk dat 
veel kinderen en volwassenen 
deelnemen aan de 47e editie. 
Met medewerking van Natuur-
monumenten en het Goois 
Natuurreservaat zijn weer 
mooie wandelingen uitgezet in 
de bosrijke omgeving. Volg @
A4DKortenhoef op Facebook 
om op de hoogte te blijven van 
actuele informatie.

   

De Wijdemeren Wandel Challenge 
2022
WIJDEMEREN
Team Sportservice orga-
niseert samen met eerste-
lijnszorg de Wijdemeren 
Wandel Challenge 2022. 
Wandelen is goed voor je 
lijf en voor je geest. Dat 
hoor je overal maar toch is 
er soms een drempel.

Een drempel als liever niet al-
leen lopen, niet weten welke 
route te nemen of je hebt mis-
schien een gezondheidspro-
bleem waardoor je denkt ‘kan 
ik dat wel’. De Wijdemeren 
Wandel Challenge kan mis-
schien de eerste stap zijn om 
over deze drempel te komen.

Wandel Challenge 2022
Samen met de eerstelijnszorg 
in Wijdemeren gaan we vanaf 
2 mei 2022 vanuit de kernen 
van Wijdemeren gedurende 
20 weken elke maandagavond 
op stap om iedereen kennis 
te laten maken met alle voor-

delen die wandelen biedt. De 
afstanden zijn 3 tot 5 kilome-
ter en wij zorgen dat iedereen 
erbij kan blijven. Team Sport-
service werkt samen met de 
Nationale Diabetes Challen-
ge en daarom is er voor alle 
deelnemers aan het einde een 
slotmanifestatie.

Loop je mee?
Meld je aan als deelnemer via 
https://bvdgf.planjeevent.nl/in-
schrijven/479055. Wil je graag 
een handje helpen tijdens de 
Wandel Challenge? Dat kan 
ook! Meld je aan als begelei-
der bij buurtsportcoach Ron 
Buisman van Team Sportser-
vice via rbuisman@teamsport-
service.nl.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ jose

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

BETROUWBAAR 
REISADVIES!

Ankeveen 
035 53 39 155
restaurant1244.nlrestaurant1244.nl

Culinair 1244Culinair 1244
Geniet vrijdag 29 april Geniet vrijdag 29 april 
van een culinair 
6-gangen diner incl. 
wijnarrangement voorwijnarrangement voor

€ 125 p.p.
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Handballers ASV HC1 
op plek 1!
Enige tijd geleden meldde ik in 
dit weekblad, dat de jongens 
teams van ASV uit Ankeveen 
en WeHaVe uit Weesp zijn 
samengevoegd, omdat beide 
verenigingen te weinig jon-
gens hebben voor een volledig 
team.

Dat de samenwerking heel 
goed gaat, blijkt wel uit het feit 
dat ze op de 1e plaats staan 
in de zaalcompetitie met nog 1 

wedstrijd te gaan! Deze com-
petitie is uitgelopen, vanwege 
de maatregelen die er waren 
en dat er niet binnen gesport 
mocht worden.
Zondag 8 mei om 15.15 uur 
spelen de heren C1 de laat-
ste wedstrijd thuis in Sporthal 
Weespersluis.
Zet hem op Thomas, Thijs, 
Florian, Owen, Milan, Ewout, 
Jesse, Thom, Casper, Ilay, Si-
brand en Diederik

   

A.S.V. PETANQUE ’91
ANKEVEEN
Zaterdag 16 april werd de 2e 
wedstrijd gespeeld om het 
open Ankeveens kampioen-
schap Jeu de boules. 

Zoals vaak, was het nu ook 
weer een prachtige dag om 
de wedstrijd te spelen op het 
Piet Koster plein, gelegen op 
het sportcomplex van A.S.V. 
Om 11.00 uur vond de loting 
plaats. Hele mooie aan elkaar 
gewaagde partijen kwamen 
uit de eerste ronde. Uitslagen 
zoals 13/12 – 13/11 – 8/13 zijn 
een mooi begin van de eerste 
ronde. De tweede en de derde 
ronde waren minder specta-
culair, maar het plezier en en-
thousiasme was er niet minder 
om. Barbara was ook weer 
van de partij met haar lekkere 
hapjes, wat keer op keer ge-
waardeerd werd.

Zo rond 15.00 uur was de uit-

slag bekend. Heel spannend 
is het niet geworden, want 
slechts één speler die alle drie 
de partijen wist te winnen en 
dat was Felix Flameling met 
een mooi saldo van 22 punten. 
Tussen de nummers twee en 
drie was het spannend: Etien-
ne Callenbach werd tweede 
met twee gewonnen partijen 
en een plus van 14 punten. 
John Hagen werd de nummer 
drie met eveneens twee ge-
wonnen partijen en een plus 
van 13 punten. Laatste werd 
Ellie Wilhelmus, zij wist geen 
enkele partij te winnen en sloot 
af met een negatief saldo van 
27 punten. De prijzen beston-
den uit eieren, en er was voor 
iedere speler ook een doosje 
eieren, wat zeer op prijs ge-
steld werd. 
Eerstvolgende speeldag is za-
terdag 21 mei a.s. Leuk, dat U 
mee komt spelen, ja toch? Tot 
dan!!!!!

   

CLUB 4711
NEDERHORST DEN BERG
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 14 april: P. van ’t 
Klooster – T. Otten 0-2, K. Ja-
cobs – M. Verlaan 3-0, H. v.d. 
Berg – W. Clements 0-3
Stand aan kop: H. v.d. Berg 
18-50, H. Stalenhoef 18-49, 
M. Verlaan 18-37

Uitslag maandtoernooi kop-
pelklaverjassen
Zondag 10 april (bovenste 3 
plaatsen, 24 deelnemers) 1. 
Mw. T. Vahrmeier & Dhr. W. 
Vahrmeier (5653 pt.), 2. Mw. 

D. Giavarra & Mw. R. Schaap 
(5136 pt), 3. Mw. S. van Greu-
ningen & Mw. E. Worp (5030 
pt.) Eerstvolgende maandtoer-
nooi: zondag 8 mei a.s.

Programma + contact
Donderdag 21 april 19.30 
uur: onderlinge competitie BV 
Overmeer, zaterdag 23 april 
16.00 uur: weektoernooi bil-
jarten, zondag 24 april 16.00 
uur: maandtoernooi harten-
jagen, dinsdag 26 april 19.30 
uur: onderlinge competitie Bil-
jartclub 4711 Contact + info: 
06.53621718/06.20408058

 S.V. ’s-Graveland Nieuws
’S-GRAVELAND
Het paastweeluik heeft ‘s-Gra-
veland een overwinning en 
een gelijkspel opgeleverd. 
Op paaszaterdag boekte het 
een recordzege van 16-0 in 
de uitwedstrijd bij OSO en op 
tweede paasdag werd met 1-1 
gelijk gespeeld tegen Forza 
Almere, dat pas in de laatste 
minuut een doelpunt van Sam 
Torsing moest toestaan. Door 
het puntverlies moet ’s-Gra-
veland even pas op de plaats 
maken in de strijd om het kam-
pioenschap. Aanstaande za-
terdag komt het niet in actie, 
omdat het slotfeest gepland 
staat van het jubileumjaar. 

Op eerste paasdag is de ten-
toonstelling over 100 jaar S.V. 
’s-Graveland geopend door 
demissionair wethouder Rosa-
lie van Rijn. Tot en met don-
derdag 21 april is de tentoon-
stelling in de kantine van 11.00 
– 21.00 uur geopend.

Tijdens de reünie op tweede 
paasdag zijn vele herinne-
ringen opgehaald. Het was 
een drukbezette bijeenkomst 
waarin vele generaties aan-
wezig waren. Er werd ook stil-
gestaan bij het Elftal van de 
Eeuw. En de vereniging kreeg 
van de broers Raymond en 

Pascal Jongsma het door hun 
tijdens de Veiling van de Eeuw 
aangekochte jubileumshirt met 
alle handtekeningen van de 
spelers van de eeuw aange-
boden. Het ingelijste shirt krijgt 
een mooie plek in de bestuurs-
kamer.

Tot spelers van de eeuw zijn 
verkozen: Henk de Kloet, 
Harry Brandsen, Jos Schaap, 
Peter Reijnders, Theo Koop-
manschap, Pascal Jongsma, 
Jimmy Sikking, Hans Noppen, 
Sander de Leeuw, Theo Hesp 
en John de Ruig.

   

ASV Nieuws
ANKEVEEN
Voor de wedstrijd BVV 31 – 
ASV 1 kwamen om 12:30 spe-
lers en begeleiders bij elkaar 
in Ankeveen op de club. Hier 
werd vooraf de wedstrijdbe-
spreking gehouden voor deze 
belangrijke pot voor ASV. Bij 
winst zouden de spelers van 
trainer Yoeri Tol zich stevig 
kunnen nestelen op de 4e 
plaats welke einde seizoen 
recht geeft op nacompetitie. 
Rond 13 uur ging de karavaan 
van Ankeveen door Bussum 
richting Blaricum.

De wedstrijd ging van start in 

mooi voetbalweer op een kurk-
droog kunstgrasveld aldaar. 
Helaas was de eerste helft 
een festival van fouten aan de 
kant van ASV, wat resulteer-
de in een 2-0 achterstand in 
de rust. Nadat de teamleiding 
de spelers had toegesproken 
en nogmaals duidelijk maakte 
dat er echt gewonnen moest 
worden kwam er een ander 
ASV uit de kleedkamer. In de 
58e en 65e minuut kon ASV 
de stand gelijk trekken door 
respectievelijk Nanto en Argil. 
Helaas kwam BVV direct na 
de door hun genomen aftrap 
gelijk vrij voor de Ankeveense 

goal, 66e min 3-2. Toen brak 
er iets in de ploeg waardoor 
in de 72e minuut ook de 4-2 
door BVV kon worden binnen-
gewerkt ASV kon het gat nog 
verkleinen naar 4-3 door Sher-
rick in de 75e , maar dit bleek 
niet genoeg. ASV moet nu de 
punten halen bij de top drie in 
het kampioenschap.

23-4 // Eemnes uit om 14:30 
uur, de huidige nummer 2 in 
de competitie
30-4 // ‘s-Graveland thuis in 
Ankeveen om 15:00 uur, de 
huidige nummer 3 in de com-
petitie

   

Odis Volleybal maandag wasdag
KORTENHOEF
Maandag 11 april kwamen 
zowel de heren als de dames 
van Odis in actie. De dames 
speelden uit in Eemnes en de 
heren thuis in Kortenhoef.

De wedstrijd van Heren 1 was 
op zijn minst enerverend te 
noemen. De tribune zat/stond 
vol publiek. En dat voor een 
gewone doordeweekse maan-
dagavond. De heren speelden 
voor een volgende bekerron-
de. De tegenstander had mo-
gelijk nog meer publiek dan 
Odis. Supporters van Odis zijn 
nu overigens wel doof aan het 
rechteroor. De supporters van 
de gasten hadden een echte 
trommel meegenomen. Wat 
een herrie kwam daarvan af. 
Gelukkig (nou ja, gelukkig?) 

werd de trommel eveneens 
niet zachtzinnig voor de Odis 
heren beroerd. Wel sportief. 
Maar thanks, but no thanks!

Over het spel kunnen we kort 
zijn. Het was een hele span-
nende wedstrijd. Hoe het de 
Odis heren is gelukt om het 
goed geoliede team uit Koc-
kengen op de knieën te krij-
gen, blijft gissen. De eerste 
twee sets werden zwaar be-
vochten: 29-27 en 24-26. De 
derde en vierde set werden 
beide met 25-15 gewonnen. 
Eén ding is zeker: het hoeft 
niet altijd hard te zijn, zachte 
ballen zijn ook lekker! 

Dames 1 mocht in Huizen 
gespelen. Gelukkig voor hen 
hoefden ze niet in de sporthal 

van de Huizermaat te spelen. 
Daar hebben we geen goede 
herinneringen aan. Huizen is 
een groot dorp en heeft derhal-
ve meerdere sporthallen. He-
laas bracht de sporthal bij de 
Wolfskamer niet de gewenste 
vibe. De eerste en derde set 
werden gewonnen. Het kostte 
wat zweetdruppels, maar dan 
heb je ook wat. De tweede en 
vierde set werden met behoor-
lijk verschil verloren. De vijfde 
was nog spannend. Deze leid-
de helaas niet tot winst.

Komende wedstrijden: woens-
dag 20 april DS1 uit, vrijdag 
Recreanten2 en HS1 uit, za-
terdag 23 april DS1 uit, maan-
dag 25 april HS thuis om 21.00 
uur.
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‘Het Koningsei’ brengt geschiedenis tot leven
2e jeugdroman van Hetty Brouwer

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Vanaf 1 mei kunt u weer 
genieten van een histori-
sche (jeugd) roman van de 
Kortenhoefse Hetty Brou-
wer. Bij haar vorige boek 
‘Het Geheim van Gooilust’ 
waren er opvallend veel 
volwassenen onder haar 
lezersschare. Nu gaat het 
om ‘Het Koningsei’ waarbij 
de magische krachten van 
een kartonnen ei de 13- ja-
rige Lucas inkijkjes geeft in 
het verleden.

Hetty deed erg veel aan rese-
arch om drie verhalen uit de 
Tweede Wereldoorlog in een 
roman door te vertellen. Het be-
gint met het beruchte V-1-wa-
pen dat op Tweede Kerstdag 
1944 neerstortte op landgoed 
Hilverbeek aan de Leeuwen-
laan. Ook de ondergrondse 
activiteiten van jonker Pieter 

Jacob Six vanuit Jagtlust, even 
verderop, en de moord op 80 
Joodse kinderen die vanuit de 
Rüdelsheimstichting in de na-
bij gelegen wijk Trompenburg 
werden weggevoerd naar een 
Duits vernietigingskamp spe-
len een vooraanstaande rol in 
het boek. “Als de lezer, net als 
m’n hoofdpersoon Lucas, leert 
inzien wat de waarde is van 
herdenken, ben ik geslaagd”, 
zegt Hetty die een passie heeft 
voor lokale historie. Zij kan 
als schrijfster gebeurtenissen 
aan elkaar vastknopen, met 
verhaallijnen uit heden en ver-
leden, waargebeurd en fanta-
sie vormen een combinatie in 
deze roman van 167 pagina’s. 
Het verhaal wordt verteld door 
de ogen van Lucas die gebruik 
maakt van een koningsei waar-
mee hij op magische wijze het 
verleden kan bekijken. Niet 
meedoen, alleen maar obser-
veren. Dat idee van het koning-
sei kreeg Hetty na een gesprek 

met de familie Six die jaarlijks 
met Pasen iemand voor een 
dag koning liet zijn.

‘WAARGEBEURD EN 
FANTASIE VORMEN 
EEN COMBINATIE’

Herkenbaar en spannend
Die combinatie van de prik-
kelende fantasieën van Hetty 
Brouwer en de afschuwelijke 
taferelen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog leveren een 
spannend en emotioneel ver-
haal op. Je leeft mee met de 
gevoelens van Lucas de Graaf 
en vriendin Loes. Lucas ervaart 
wat de impact is op de verschil-
lende gebeurtenissen. Ook 
herkenbaar, veel speelt zich af 
in de directe omgeving, waarbij 
de illustraties van Janny Land-
heer uit Nederhorst den Berg 
het leesplezier vergroten. Het 
boek eindigt met een herden-
king op de plek waar ooit de 
80 kinderen werden afgevoerd 

tegenover de voormalige Blas-
kowitz- bunker in Hilversum. 
Daar draagt Lucas het mooie 
gedicht ‘Vaag’ voor. Een fraai 
boek over helden en slachtof-
fers.

Het Koningsei; ISBN 978-94-
6443- 408-8; € 18,95; Pumbo.nl, 
te bestellen bij: www.boeken-
bestellen.nl. Ook bij boekhan-
del CW’76 in De Meenthof, 
Kortenhoef.
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Muziek op Koningsdag 
bij de Fuik
Plaatselijke muzikanten kleuren Koningsdag 

bij de Fuik in Kortenhoef

KORTENHOEF
Het Oranjecomité is er in 
geslaagd om op Konings-
dag in de middag een fraai 
muzikaal programma sa-
men te stellen. Vanaf half 
twee verzorgt ‘Fibe’ de mu-
zikale warming-up. Fibe is 
een Kortenhoefs muzikaal 
duo bestaand uit Peter Fi-
scher en Erik Beemster. 
Beiden uitgerust met een 
gitaar spelen zij bekende 
nummers van onder ande-
re Crowded House, De Dijk 
en Golden Earring 

Vanaf 15.00 uur is het de 
beurt aan TripleXL. Deze ge-

renommeerde band bestaat 
uit professionele muzikanten 
afkomstig van het conserva-
torium in Haarlem. Onder hen 
onze plaatselijke Henk van ter 
Meij. TripleXL staat voor een 
zeer groot repertoire dat zich 
in sneltreinvaart afspeelt. De 
energieke medleys zijn sa-
mengesteld uit allerlei genres 
en variëren van Bon Jovi tot en 
met Armin van Buuren. Door 
gebruik te maken van special 
effects en moderne technie-
ken zorgt TripleXL er voor dat 
het niet alleen een feest is om 
naar te luisteren, maar ook om 
naar te kijken. Komt dat zien 
op Koningsdag bij de Fuik. 

   

Geslaagde oud papier actie 
Amicitia
KORTENHOEF
Maar liefst € 847,50 bracht 
de laatste oud papier actie 
van Amicitia op. Na bijna 70 
jaar maandelijks oud papier 
te hebben opgehaald, moest 
de vereniging hier op 1 janu-
ari mee stoppen. In plaats van 
kranten ophalen, bezorgden 
de muzikanten toen eenmalig 
een brief in ‘hun wijk’. Daar-
in bedankten zij de inwoners 
voor het jarenlang trouw spa-
ren van papier. Wie wil, kon de 
club nu op een andere manier 
steunen: met een eenmalige 
bijdrage of door donateur te 
worden. Deze oproep leverde 
dus een mooi bedrag op.

Om het resultaat te vieren, 
kregen de leden dinsdag taart 
bij de repetitie. Een feestelijk 

gebaar, in aanloop naar het ju-
bileumconcert op 21 mei. Vo-
rig jaar kon het eeuwfeest door 
corona niet doorgaan, maar dit 
jaar gaat de 100-jarige fanfare 
in de herkansing. Houd deze 
datum dus vrij in uw agenda. 
Al treft u de muzikanten waar-
schijnlijk al eerder, want op 
Koningsdag zijn zij ook weer 
van de partij!

St. Antoniusschool heeft interactief 
speelplein
‘Beter in balans met 

een Fuzefield op het 

schoolplein’

KORTENHOEF
Dinsdag 12 april is het Fu-
zefield feestelijk geopend 
door Jos Kea, wethouder 
Onderwijs van gemeente 
Wijdemeren. Leerlingen 
van de St. Antoniusschool 
in Kortenhoef worden hier-
mee extra gestimuleerd 
om bewegend te leren. 

‘We geloven echt in bewegend 
leren’, aldus Carole van Zui-
len, directeur. ‘Het is bewezen 
dat kinderen zo beter de les-
stof kunnen onthouden. Ook is 
het heerlijk dat kinderen extra 
naar buiten kunnen en spelen-
derwijs leren.’

Voor iedere leeftijdscategorie 

wordt er een ander program-
ma ingesteld zodat er altijd 
voldoende uitdaging is. Er 
kan gekozen worden uit taal, 
rekenen, topografie maar ook 
leuke spellen als memorie bij-
voorbeeld.

Het Fuzefield sluit mooi aan bij 

de Leader in Me, kern van het 
onderwijs op de St. Antonius-
school. Carole van Zuilen: ‘Je 
leert, bent aan het sporten en 
het is leuk. Zo houd je je zaag 
scherp, zoals de kinderen wel 
eens zeggen. Ze bedoelen dan 
dat door te spelen en sporten 
je beter in balans bent.’

   

Expositie in de Oude School
Expositie van schilder Rob Jacobs en fotograaf Dolf Enters

KORTENHOEF
Op zaterdag 30 april en 
zondag 1 mei vindt in de 
Oude School aan de Kor-
tenhoefsedijk 145 een dub-
belexpositie plaats, geïn-
spireerd op het landschap 
in het warme zuiden van 
Europa.

De Hilversumse schilder Rob 
Jacobs neemt u denkbeeldig 
mee naar warme oorden, waar 
het landschap blikkert on-
der een strak-blauwe hemel. 
Het zijn geen geschilderde 
snapshots van bepaalde stre-
ken of dorpen, maar improvi-
saties die bij hem opwellen als 
hij het thema overdenkt. Op 

haast meditatieve wijze schept 
hij zo een eigen landschap dat 
zich in elk willekeurig zuid-eu-
ropees land zou kunnen bevin-
den. Grote vormen en warme 
kleuren bepalen zijn werk.

Op tegenovergestelde wijze 
werkt fotograaf Dolf Enters. 
Van huis uit documentaire- en 
filmmaker richt hij zijn camera 
op de realiteit van het zuidelij-
ke landschap. Maar dan wel 
met een persoonlijke touch. 
Zijn foto’s van Umbrië bijvoor-
beeld, zijn pure sfeerschetsen 
van het landschap rondom 
eeuwenoude stadjes, zoals 
Perugia en Assisi. Het moment 
van de dag kun je eruit proe-

ven, zoals een vroege ochtend 
als de hele omgeving nog in 
nevelen gehuld is. 

De weekend-tentoonstelling 
‘Mediterraanse sfeer in schil-
derijen en foto’s’ is gratis te be-
zoeken. Uiteraard zijn de schil-
derijen en foto’s ook te koop.

Oude School, Kortenhoefse-
dijk 145, Kortenhoef, zaterdag 
30 april en zondag 1 mei van 
10.00 – 17.00 u. 

Voor verdere info: Rob Jacobs 
06-44572104 (www.rob-ja-
cobs.nl)

   

Concert Carezza Kwartet/Kwintet
LOOSDRECHT
Zondagmiddag 24 april 
15.00 uur speelt het kwar-
tet in Vermeulen Art Gal-
lery het Beethoven Strijk-
kwartet Nr.7 in F groot 
op.59 nr.1 “Rasumovs-
ky”. Als kwintet spelen zij 
Dvorák Strijkkwartet nr.3 in 

Es groot op.97

De musici zijn Alexander van 
den Tol viool, Dana Mihailescu 
viool, Annemarie Konijnenburg 
altviool, Huub Beckers altviool 
en Anneke Janssen cello.
Alle 5 zijn professionele musici 
van het Radio Filharmonisch 

Orkest.
Locatie is Vermeulen Art Gal-
lery, De Zodde 20, 1231MB 
Loosdrecht.
Er zijn slechts 30 plaatsen. 
Reserveren is noodzakelijk 
op info@vermeulenart.nl of op 
035 5821730. Entree € 20.--
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Wij bedanken onze sponsoren 
Bakker Jeroen, Bloemenhuis Lobelia, Buildsight, CTAC Resourcing , De Beus installatietechniek, De 

Krakeelakker B.V., Dijck- de Ridder, Dirk’s Sportcafé, Eurocept Homecare, Gerliko Wapeningsstaal BV, Gizmo 
Retail, One Two Finance, Musicplant, Oogzorg Briljant, RB Instruments, RVB Schoonmaak, Smallenburg 

Schilderwerken, Timmerbedrijf Allround, Veilinghuis Van Spengen, W. De Jongh Rijwielen 

START VRIJMARKT  09.00 
09.30 ZAALVOETBAL TOERNOOI 

11.00 KINDERSPELLETJES 
ORANJEBITTER & SOEZEN 

13.00 FIFA TOERNOOI 
ORANJE GAMES 

vanaf  vanaf 

13.30 
 

FIBE 
Triple XL Triple XL&Triple XL&Triple XL&Triple XL 
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Rommelmarkt   
Ankeveen
ANKEVEEN
Komt u ook naar onze ge-
zellige rommelmarkt in 
Ankeveen op zaterdag 23 
april a.s.?

Voor de 3e keer op rij organi-
seren een aantal bewoners 
van de Herenweg een gezelli-
ge rommelmarkt, waarbij men-
sen elkaar ontmoeten en met 
elkaar een kopje koffie drin-
ken. Deze keer vindt u naast 
de gebruikelijke huisraad en 
2e hands kleding, ook curiosa, 
sieraden, zelfgemaakte bon-
bons, Aziatische hapjes, kera-
miek en houtkachels!

Roeiteam
“Ankeveen Buiten”
Daarnaast gaan deze actieve 
Herenwegbewoners dit jaar 

ook weer meedoen met het 
roeifestijn “de 12 uur van An-
keveen” op 9 juli a.s. Dit en-
thousiaste team gaat hopelijk 
veel geld inzamelen voor “de 
Hersenstichting”. Tijdens de 
rommelmarkt is er gelegen-
heid om ons promotieteam te 
ontmoeten en wie weet wilt u 
ons team vast sponsoren. U 
raakt vast gemotiveerd om op 
deze dag ons team aan te ko-
men moedigen of gezellig een 
rondje mee te roeien!

Kortom, altijd leuk & gezellig 
om u te zien op zaterdag 23 
april van 10-16 uur, op Heren-
weg 1, Ankeveen en natuurlijk 
is de toegang gratis!

Illusie in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN
Kom op maandag 25 april naar 
Theater De Dillewijn en beleef 
een buitengewoon ongewone 
maandagavond. Laat u mee-
voeren in de wereld van illu-
sies en suggestie. Carlo is een 
mentalist die experimenten 
met zijn publiek doet welke de 
illusie creëren dat hij over bui-
tengewone mentale vaardig-
heden en vermogens beschikt. 
Carlo is met name bezig met 
het opbouwen van suggestie 
door middel van interactief en-
tertainment dat onvergetelijk 
is. Aanvang 20.15 uur. Tickets 
€ 15,- via www.dedillwijn.nl
   

Rommelmarkt rond de     
O.L.V. Hemelvaartkerk
NEDERHORST DEN BERG
Op 10 september is er een 
rommelmarkt bij de O.L.V. 
Hemelvaartkerk in Neder-
horst den Berg. 

Heeft u nog mooie spullen 
waar u niets meer mee doet, 
wij zijn hier heel erg blij mee. 
Grote, maar ook kleine meu-

belen kunnen wij helaas niet 
innemen daar wij hiervoor 
geen opslag- en verkoopruim-
te hebben.
 
Inleveren van spullen kan op 
zaterdag 23 april van 8.30 uur 
tot 12.30 uur bij Transportbe-
drijf Van den Broek, Midden-
weg 11.

Bent u niet in de gelegenheid 
het zelf te komen brengen, 
dan kunnen wij het ook op af-
spraak bij u ophalen. Hiervoor 
kunt u bellen naar Petra 0294-
251606, Anita 06-30471361 of 
Francis 06-21906830

   

Oranje Comité zoekt nieuwe leden
KORTENHOEF
Sinds 2015 is een vaste groep 
vrijwilligers verenigd in het 
Oranje Comité Kortenhoef. 
Deze groep zorgt voor de acti-
viteiten op en rond Koningsdag 
en Dodenherdenking. Doden-
herdenking wordt met name 
verzorgd door Pieter Luijer. 
Voor de organisatie van Ko-
ningsdag zijn sinds 2015 Miep 
Steenvoorden, Wilma Mate-

man, Raimon Knip, Bram de 
Kloet, John Spaan en Sander 
de Leeuw verantwoordelijk. 
Sinds vorig jaar is Anne Wop-
penkamp-Bakker het comité 
komen versterken en daar zijn 
we heel blij mee. De meeste 
personen van de groep die al 
sinds 2015 betrokken is, wil 
zich vanaf volgend jaar lang-
zaam gaan terugtrekken en 
daarom zijn we op zoek naar 

nog meer versterking naast 
Anne. Vind je het leuk om op 
Koningsdag en/of Dodenher-
denking festiviteiten te organi-
seren voor je dorpsgenoten, je 
zelf en wellicht je eigen kinde-
ren of heb je eerst nog wat vra-
gen? Ga naar facebook oranje 
comité kortenhoef of stuur een 
mail naar info@oranjecomite-
kortenhoef.nl

   

Paaspuzzeltocht
NEDERHORST DEN BERG
Met stralend weer werd op 
paaszaterdag de paaspuz-
zeltocht in Nederhorst den 
Berg gehouden.

Met heel veel enthousiaste 
kinderen met ouders is deze 
puzzeltocht een groot succes 
geworden. De foto schetst 
een pauzeplek in de puzzel-
tocht voor een drankje en 

een snoepje. De tocht werd 
georganiseerd door de Spot-

fabriek, in samenwerking met 
Kindervakantiewerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespeel jij een instrument, of kan je lekker zingen? 

Speel, zing mee! 

Of kom gewoon lekker swingen!kom gewoon lekker swingen! 

 

5 jarig jubileum aanbieding: Een wijntje voor een geintje! 
De witte droge huiswijn voor € 2,50 



KONINGSDAG  KERMIS  VRIJMARKTKINDERSPELEN  BRADERIE  MUZIEK 2022
NEDERHORST DEN BERG

22    29 APRIL
T/M

BRADERIE
Op de Voorstraat

TIM'S MAGISCHE
GOOCHELAVONTUUR
Podium bij Spieghelhuys

Podium bij Spieghelhuys

OPTREDENS
VAN DAVE GROENENDIJK, SASKIA SOULFUL, 
DAVE MILLER, BOB VAN VEEN, DAVEY 
BUSMAN, RANDY BLOMMAERT

KINDERVRIJMARKT07.30 TOT 10.00

09.00 TOT 16.00

13.00 TOT 14.00

14.00 TOT 20.00

Kerkstraat en Brugstraat

11.00 TOT 24.00KERMISWiiie Dasplein en parkeerterrein

BLIJF OP DE HOOGTE EN VOLG HET OP

FACEBOOK.COM/ZOMERSPEKTAKEL

WOENSDAG 27 APRIL

KONINGSDAG


