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Dragon’s Den in
Wijdemeren

Ondernemend Wijdemeren is op zoek
naar nieuw talent.
WIJDEMEREN
Ben jij een startende, ambitieuze en enthousiaste ondernemer? Ben je
woonachtig of werkzaam
in Wijdemeren? Heb jij een
goed idee voor een onderneming, maar heb je geen
idee waar je moet beginnen?
Het antwoord is: hier. Dit artikel
kan jouw begin zijn naar een
succesvol bedrijf. Lees snel
verder en meld je aan voor de
kans van je leven: ‘Dragon’s
Den Wijdemeren’.
Onze gemeente telt relatief
veel ondernemers in allerlei
verschillende bedrijfstakken
en de ondernemers hebben
verschillende leeftijden. Ondernemen lijkt hier in het leidingwater te zitten. Voor jonge, startende ondernemers is
het soms lastig om te beginnen. Vaak hebben zij goede
ideeën en zijn goed in hun
vakgebied. Maar waar te beginnen? Er komt veel kijken bij
het opzetten van een onderneming. Denk bijvoorbeeld aan
een website, huisstijl, teksten,
hoe verkoop je je product of
dienst? Maar ook komt er een
papierwinkel aan administratie
bij. Ondernemend Wijdemeren
wil jonge ondernemers helpen.
Daarom organiseert bestuurslid Ramona Poort, samen met
Maarten Steinkamp, een Dragon’s Den.

Dragon’s Den
Dragon’s Den is een bekend
programma op televisie. Verschillende startende ondernemers, jong en oud, pitchen hun
idee aan doorgewinterde ondernemers. Zij kunnen bijvoorbeeld aandelen kopen van een
bedrijf en zo ontstaat er een
win-win situatie: de startende
ondernemer heeft als het ware
een springplank en de investeerder krijgt een deel van de
winst.
Ondernemend
Wijdemeren
gaat dit op kleine schaal organiseren, gericht op jonge Wijdemeerse ondernemers.
Begeleiding van a tot z
Alle aangemelde kandidaten
worden op woensdagavond 18
mei uitgenodigd bij restaurant
Vlaar voor een workshop. Op
deze avond krijg je uitleg wat
‘Ondernemend Wijdemeren’
kan betekenen voor startende
ondernemers. Ook wordt duidelijk verteld wat er van kandidaten verwacht wordt. Tevens
wordt er, kosteloos, een traject
aangeboden van ongeveer
5 maanden. In deze 5 maanden passeren diverse ondernemerslessen de revue, bijvoorbeeld leren pitchen. Ook
zullen er verschillende gastsprekers zijn en vinden er (bedrijfs) bezoeken plaats. Medio
september vindt de Dragon’s
Den plaats, waar de startende
ondernemers hun idee kunnen
pitchen aan ervaren ondernemers. Zo maken zij kans op

Foto: Erik Reis – IKOstudio

een samenwerking met een
doorgewinterde zakenman of
zakenvrouw, die uiteraard ook
voor de nodige begeleiding zal
zorgen.
Ondernemen is een werkwoord, laten we samen van
start gaan!
Ondernemend
Wijdemeren
creëert deze unieke kans om
de vele ondernemende talenten in Wijdemeren dat duwtje
in de rug te geven.
Heb jij een goed idee, maar
geen idee waar je moet beginnen? Begin hier.
Voel je de adrenaline al stromen en begint de ondernemersdrift te borrelen? Wacht
niet en meld je vóór 10 mei
aan. mail je CV, je idee en een
inventarisatie van wat jij nodig
denkt te hebben naar info@
ondernemendwijdemeren.nl.

Vrijdag 13 mei
v.a. 20.00 uur
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Zaterdag 14 mei

JAARMARKT

Met Live muziek v.a. 16:00 uur
Middag feest loopt door naar avond feest
Van 16:00 uur tot 24:00 uur

Recovery - Sven
Versteeg - Tape That
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

WEE

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
Tandartsenpraktijk Hoflaan
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Spoeddienst
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 - 15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

0294 -25 35 19
035 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
0294 - 25 58 38
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

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.

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
OLV Hemelvaart

Zo. 1 mei: 9.30 uur:
W. Vlooswijk
H. Antonius
Wo. 27 april: 9.30 uur:
J. Dresmé
Zo. 1 mei: 9.30 uur:
R. Simileer
St. Martinus
Za. 30 april: 19.00 uur:
E. Kaak
De Kuijer
Wo. 4 mei: 11.00 uur:
W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Zo. 1 mei: 10.00 uur:
Ds. Elsa Aarsen-Schiering
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 1 mei: 10.00 uur:
prof. dr. F.G. Immink
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 1 mei: 9.30 uur:
Ds. W.M. Schinkelshoek
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 15 mei: 11.15 uur:
Wout van der Spek
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 1 mei: 10.00 uur:
Ds. E. de Waard

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.
Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

bij overlijden dag en nacht

T 06 233 09 339

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,
ongeacht welke uitvaartverzekering

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

Elke week Markt in Ankeveen
Aanlevering advertenties:
Advertenties mailen naar:
advertentie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur
Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met:
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

Wijnands

Install
t
tall
a
atie
Service
vice
Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving: John Voogd & Mariël Dunnebier
UitAgenda: uitagenda@dunnebier.nl
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Wij ver
verzorgen al
l le voorkomende
werkzaam
kzaamheden op het gebied van:
Water, G as, Zink, sanitair, riolering
en dakb
akbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50
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Lichtpuntje in financiële malaise
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

sturen op het lopende begro-

| NEDERHORST
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NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
BERGde
tingsjaar
2022. DEN
Maar
reIn samenwerking met

WIJDEMEREN
Direct na de gemeenteraadsverkiezingen kwam
financieel wethouder Kea
met het gitzwarte nieuws
dat de gemeente op de
Jaarrekening 2021 een tekort heeft van 1,1 miljoen.
Recent kwam ‘de maartbrief 2022’ van de minister
van Binnenlandse Zaken.
Die geeft een indicatie van
een nieuwe verdeelsleutel voor gemeentes. Dat
zou inhouden dat Wijdemeren per 1 januari 2023
dan extra 1.105.000 zou
ontvangen. Een lichtpuntje in deze financieel zware
tijden voor de gemeente.
De demissionair wethouder laat weten dat dit effect
voorlopig is, een schatting
gemaakt door de gemeente. In mei komen de definitieve cijfers.
Het voorlopige tekort van 1,1
miljoen euro wordt veroorzaakt door tekorten op grondexploitaties en hogere kosten vanwege onderhoud aan
gebouwen, inhuur personeel
en ICT. De oorzaken van het
tekort van 2021 zijn incidenteel. Er zou om die reden
nog geen directe aanleiding
zijn om op dit moment bij te

serve van de gemeente raakt
op. Het is dan ook extra belangrijk op tijd te weten welke
veranderingen er in 2022 zijn
te verwachten. Normaal wordt
in juli bij de voorjaarsnota de
tussenbalans van het lopende
jaar opgemaakt. Nu wordt er
vanwege het tekort van 2021
al eerder vooruit gekeken.
Wethouder financiën Jos Kea:
”Juist omdat er nu een nieuwe
coalitie wordt gevormd, vinden
wij dat de gemeenteraad over
zoveel mogelijk realistische
informatie moet beschikken,
zodat een nieuwe coalitie snel
aan de slag kan om Wijdemeren weer een financieel gezonde basis te geven.“
Doorkijk 2022 ongunstig
De huidige doorkijk naar de
rest van het jaar geeft evenmin
een rooskleurig beeld. Door de
huidige krappe arbeidsmarkt
zullen de kosten voor inhuur
nog hoog blijven. Vaste vacatures worden nog niet allemaal
volgens planning ingevuld. In
plaats daarvan is inhuur noodzakelijk. En inhuur is duurder
dan vast personeel. Een prognose voor 2022 laat zien dat er
een tekort dreigt van 500.000
euro.
Aanvullend ziet het college

risico’s vanwege noodzakelijke herberekeningen voor
goed onderhoud aan wegen,
riolering en groen. Hiernaast
is een aantal te verwachten
kosten nog niet opgenomen in
de begroting 2022, zoals bijvoorbeeld de mogelijke kosten
die kunnen ontstaan vanwege
de rechtpositie van wethouders naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen.
Ook is er nog onzekerheid

over de vergoeding van de
totale kosten die de gemeente nu maakt met de opvang
van Oekraïense vluchtelingen.
Deze informatie is voor een
nieuwe coalitie van belang
zodat er gewerkt kan worden
aan een goed financieel plan
van aanpak.

€1.903.000 extra beschikbaar en voor 2025 gaat het
om €2.242.000. Het is dus afwachten waarmee de minister
in juni definitief zal komen. De
Jaarrekening 2021 presenteert
het college aan de gemeenteraad in juni. De voorjaarsnota
volgt in juli.

Nog meer cijfers
In de ‘maartbrief’ staan
meer cijfers. Voor 2024 is er

FOTO: Demissionair wethouder
financiën Jos Kea (foto: Saskia
Luijer)

Informateur Zagt is er nog niet uit
WIJDEMEREN
De planning dat informateur
Gert Zagt maandag jl. bekend
zou maken met wie De Lokale
Partij een coalitie gaat vormen,
is niet gehaald. “Het loopt iets
uit”, vertelt Zagt. Zijn DLP won

met 8 zetels ( van de 19) ruimschoots de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16
maart. De gesprekken met
alle partijen liepen t/m 21 april.
Er is meer tijd nodig, omdat
de meeste actuele informatie

over de staat van de gemeente, alsmede de zorgwekkende
financiële positie een grote
rol spelen in het onderzoek.
Naast het feit dat gesprekspartners niet altijd beschikbaar
zijn. Gert Zagt wil nu kort na

Koningsdag bekend maken
met welke twee partijen De
Lokale Partij een gemeentebestuur gaat vormen. “Met de
gerechtvaardigde verwachting
een daadkrachtig college te
vormen”, voegt hij eraan toe.

Daarmee is dan fase 2 afgesloten. Vervolgens start fase
3, samen met de twee andere
partijen het uitwerken van het
‘Coalitieakkoord-Plus’.

De gezamenlijke ouderenbonden					
gaan weer op stap
WIJDEMEREN
De gezamenlijke ouderenbonden gaan op maandag
13 juni weer op pad. Met
Gooi- en Eemland reizen
gaan wij naar Twente en de
grensstreek, waar legendes en folklore een grote
plaats innemen.

Ook bezoeken we de synagoge van Enschede en wordt de
inwendige mens niet vergeten met de traditionele koffie,
gebak en een heerlijke lunch.
Heeft u een dieet? Wees dan
zo goed om dit bij uw opgave
te vermelden. De kosten van
deze dag zijn 50 euro; u kunt
deze contant voldoen tijdens

de koffiestop.
Opgeven
Vanaf maandag 9 mei tot 21
mei kunt u zich telefonisch opgeven op onderstaande nummers tussen 18.00 en 19.00
uur . Er kunnen maximaal 60
mensen mee.

Herman van der Molen: 0294253402; Bep ten Berge : 0294267855.
De opstappunten zijn de volgende:
8.15 uur plein Dammerweg
(muziektent) Nederhorst den
Berg8.30 uur Overmeer, Nederhorst den Berg8.45 uur

Meenthof, Kortenhoef9.00 uur
Emtinckhof, Loosdrecht.
Om een goede start te verzorgen verzoeken we u om een
kwartier van te voren aanwezig te zijn op de opstapplaats.
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Succesvolle paasontbijt actie

WEE

NIEUWS VOOR AN

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

Samen
komen
Vrijwillige Thuishulp;
voor eenwe
maatjeer wel

Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Samen komen
we er
welis.
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder
mobiel

Vrijwilligers
u hun
eigen
auto.
ANWBhalen/brengen
AutoMaatje: voor wie in
minder
mobiel
is
Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

WIJDEMEREN
Rotary Wijdemeren en
Speeltuin De Eekhoorn
sloegen in de aanloop naar
Pasen de handen ineen.
Doel was geld op halen
voor de speeltuin. Om dit
doel te bereiken werden
er ontbijttassen verkocht.
Iedereen die woonachtig is
in de Wijdemeren kon een
ontbijt bestellen en ophalen of laten bezorgen.

Om dit ontbijt mogelijk te maken werd er sponsoring geregeld. De vrijwilligers van
de speeltuin hebben vele ondernemers, actief in en rond
Kortenhoef, benaderd met het
verzoek te sponsoren. Samen
met de sponsorende ondernemers waren we zo in staat
om een super goed ontbijt te
maken.

Uiteindelijk resulteerde dit in
een opbrengst van € 3.070,-. Een super mooi bedrag dat
Speeltuin De Eekhoorn nuttig
zal gebruiken.
De Rotary Wijdemeren en
Speeltuin de Eekhoorn bedanken al hun sponsors.

Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

www.versawelzijn.nl

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

Meer
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

€ 125 p.p.

atie? Bel 035 623
11 00
Ankeveen
rsawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

035 53 39 155
restaurant1244.nl

Winnaars van de Spotjes speurtocht
NEDERHORST DEN BERG
Zaterdag 16 april was de Spotjes-paas-puzzel-speurtocht
een groot succes. Natuurlijk
hielp het gezellige zonnetje ook mee, maar vooral het
aantal deelnemers was ongekend. Ruim 140 kinderen,
en uiteraard hun begeleiders
zoals (groot)ouders en andere
gezinsleden, vertrokken vanaf
het Willie Das-plein en volgden de pijlen richting de Horn
& Kuijer. Tijdens de – voor

sommigen toch wel lange –
speurtocht moesten een tiental
‘eieren’ met vragen worden gevonden. De antwoorden werden vervolgens ingevuld op
de vooraf mooi gekleurde en
versierde kleurplaat. De tocht
eindigde bij het kasteel, waar
in het park onder toeziend ook
van twee vrolijke paashazen
ook nog gezocht kon worden
naar door de twee paashazen
verstopte chocolade eieren.
Uit de ingeleverde kleurplaten

met antwoorden zijn inmiddels
de winnaars getrokken. Dit
zijn: Jongste groep: 1e prijs:
Beau van Oordt – 2e prijs: Julie Schoordijk – 3e prijs: Lynn
Schenk; Oudste groep: 1e
prijs: Remy Vos – 2e prijs: Mirte Marsman – 3e prijs: Jasmijn
Krijnen
Wij willen iedereen bedanken
voor de leuke reacties én voor
de donaties, waardoor dit soort
Spotjes mogelijk gemaakt kan
worden.

SeniorWeb maakt u wegwijs			
in digitale wereld
NEDERHORST DEN BERG
Het Sociaal Cultureel Centrum heeft in samenwerking
met SeniorWeb een inloopmiddag georganiseerd. om u
te helpen met digitale problemen. De eerste inloopmiddag
vond plaats op 3 november
2021. Aankomende woensdagmiddag 4 mei, bent u weer
van harte welkom van 14:00

tot 16:00 uur. Richard van
Kempen en Floor Roest van
SeniorWeb zijn dan weer aanwezig om u te helpen of adviseren met digitale vragen over
uw computer of laptop, maar
ook met vragen over uw mobiel of tablet bent u van harte
welkom. In dit digitale tijdperk
is het soms lastig om alles bij
te benen. Daarom kunt u hier

hulp krijgen, zodat u weer verder kunt.
Om de kosten te dekken vragen wij een vergoeding van €
5.00 per persoon. Het gebouw
ligt tussen de sporthal en de
brandweer: Blijklaan 1 1394
KA Nederhorst den Berg

NIEUWSSTER
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Persoonlijke mamacare bij Chilly Hilversum
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Saskia Luijer

enthousiasme

en

vasthou-
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dendheid
over deDEN
streep.
In samenwerking met

HILVERSUM
Voor elke vrouw is het fijn
om goed passende lingerie en badmode te vinden.
Ook, of misschien juist
wel, na een ingrijpende
borstoperatie. Daarom is
Chilly Hilversum gestart
met mamacare. Vrouwen
kunnen hiervoor op afspraak terecht in de winkel
op de Gijsbrecht van Amstelstraat 186-190.
“Dat vrouwen hier graag komen, blij worden, zich weer
mooi voelen,” dat was drie jaar
geleden de drive van Linda
Loenen om zich te verdiepen
in mamacare. Linda merkte
namelijk dat trouwe klanten
niet meer in de winkel kwamen
als ze borstkanker hadden gekregen. Ook voor hen wilde
Linda wat blijven betekenen.
Daarom stapte ze met haar
plan naar Renate Hansler, directeur van Chilly Hilversum.
Die had eerst wat aarzelingen,
maar Linda trok haar met haar

Mamacare adviseur
Linda meldde zich aan voor de
opleiding tot mamacare adviseur. Later sloot collega Siep
Voogd hierbij aan. Beiden leerden eerst de specifieke medische kennis over borstkanker en de gevolgen daarvan.
Daarna lag het accent op productkennis; op het aanmeten
en zoeken van de juiste borstprothese. De cupmaat, vorm
en het gewicht zijn immers belangrijk om de juiste symmetrie en de natuurlijke vormen
weer terug te brengen. Tijdens
de opleiding kwam ook een
stukje psychologie aan bod.
Linda: “Borstkanker overkomt
je, dat is voor vrouwen een
grote klap. Zij voelen zich heel
kwetsbaar. Gesprekken hierover zijn ook vaak persoonlijk
en emotioneel. Als mamacare
adviseurs willen we dit met
zorg begeleiden.”
Vertrouwde sfeer
Om een vertrouwde sfeer te

creëren, is in
de winkel van
Chilly
Hilversum een kleine
spreekkamer
ingericht. Een
knusse, haast
huiselijke ruimte, waarin Linda en Siep hun
klanten op hun
gemak kunnen
stellen.
Daar
nemen ze de
tijd om uitleg te
geven en om
te laten zien hoe
protheses eruitzien en voelen.
Ook helpen ze bij het zoeken
naar een passende bh. “Dat
zijn speciale bh’s die wat meer
comfort bieden,” legt Siep uit.
“Ze zijn wat steviger en zachter. We hebben hiervoor in de
winkel een speciale hoek ingericht met voor ieder wat wils.
Een collectie met klassieke
modellen, maar zeker ook leuke moderne bh’s, met kantdetails en hippe prints. Ook is er
mooie badkleding voor speciale zwemprothesen.”

Foto: Linda Loenen (links) en Siep Voogd

Op afspraak
Linda en Siep werken op afspraak. Klanten moeten daarbij een verwijsbrief meenemen
en hun verzekeringspas. Bij
medische noodzaak wordt
de prothese vergoed vanuit
de basisverzekering. Sommige aanvullende ziektekostenverzekeringen vergoeden
ook de bh’s. Voor het maken
van een afspraak of extra informatie kunt u bellen naar
035-2400127. Linda: “Voor
vrouwen is het dragen van een

prothese een spannende stap.
Wij helpen hen graag bij het
vinden van een goed passende borstprothese en lingerie.
Zodat ze hun vrouwelijke vormen terugkrijgen en daarmee
vaak ook meer zelfvertrouwen.
Dat maakt het werk heel mooi
en dankbaar.” Waarop Renate
aanvult: “Het is een persoonlijke manier van werken, waarin
rust, aandacht en goed luisteren centraal staat. De dames
werken echt vanuit hun hart.”

Bezorger in beeld: Fabiënne Hermsen
Door: Saskia Luijer

Als lezer van deze krant
kunt u de bezorger van de
Nieuwsster of het Weekblad Wijdemeren aanmelden voor de rubriek ‘bezorger in beeld’. Stuur een
e-mail naar saskialuijer@
hetnet.nl en beloon uw bezorger met een cadeaubon
van € 15,-.
Sinds één jaar bezorgt Fabiënne Hermsen het Weekblad Wijdemeren op het Noordereinde
in ’s-Graveland. Ze brengt de
kranten bij alle adressen tussen de Smidsbrug en de Klapbrug. Een fijne wijk, die ze als
vanzelfsprekend overnam van
haar zus Janine. Die volgde
haar zus Donathe op en daarvoor was het zus Marijke die
het blad bezorgde. Marijke
startte ruim elf jaar geleden
met de krantenwijk. Zij liep
eerst op de Kortenhoefsedijk
maar verruilde deze wijk al
snel toen het Noordereinde
vrijkwam. Elke zus nam ruim
drie jaar voor haar rekening.
De switch was meestal rond

de zomervakantie. In een druk
examenjaar, bij de start van
een studie of bij het beginnen
met een ander bijbaantje.
Op de fiets
De wijk Noordereinde is dus
al jarenlang in de familie en
wordt altijd trouw gelopen.
Om de kranten mee te nemen,
werden allerlei creatieve oplossingen bedacht. Zo liepen
Fabiënnes voorgangers met
een omgebouwde wandelwagen en zelfs met een robuuste
rollator met een kratje erop.
Fabiënne gaat het liefst op
haar eigen fiets. Die parkeert
ze dan halverwege de route en
neemt vervolgens de kranten
mee onder haar arm. Over de
wijk doet ze zo’n driekwartier
en als er folders bij zitten wordt
het een uurtje.
Veel vrijheid
Fabiënne vindt haar krantenwijk een leuke klus. Het geeft
veel vrijheid, want ze kan zelf
plannen wanneer ze op pad
gaat. Op andere momenten
spreekt ze graag af met haar
vriendinnen. Buiten schooltijd

uiteraard, want de 14-jarige zit
in havo 3 op het Vituscollege
in Bussum. Ze heeft net haar
vakkenpakket gekozen; de talen gaan eruit en ze houdt de
bètavakken, zoals natuurkunde. Dat gaat haar makkelijker
af. Wat ze als vervolgstudie
zou willen, of welk beroep ze
gaat kiezen, daarvan heeft Fabiënne nog geen idee.

Boerenbedrijf
Elke zaterdagavond helpt
Fabiënne thuis mee op de
boerderij. Aan ‘t einde van het
melken maakt ze de melkput
schoon, zodat alles weer netjes is voor de volgende dag.
Ook voert ze soms de kalfjes
of brengt ze de lammetjes naar
binnen zodat die veilig kunnen
overnachten. Zo leert Fabiën-

ne het boerenbedrijf ook goed
kennen. Haar broer Petrick is
daar nog vaker te vinden. Hij
ontbreekt dan ook als enig gezinslid in het rijtje bezorgers.
Maar hoe bijzonder is het dat
vier meiden uit één gezin dit
wel deden. Probeer dat maar
eens te evenaren!

NIE
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Terug van weggeweest:

Appelcake met
amandelspijs
2 plakken € 2,58

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Het Roer Om
Tekst en foto: Karin Wesselink

De één krijgt het duwtje in
de rug door de coronapandemie. 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
Margriet (57) uit Loosdrecht
Was: getrouwd op Sint Maarten
en werkte in het toerisme
Is nu: single in Loosdrecht en
werkt in de Thuiszorg.

Shoarma pakket voor
4 personen
vlees, pitabroodje
+ 2 soorten saus

€ 8,95

Biefstuk stroganoff

Malse biefstuk reepjes, gekruid met een heerlijke
stroganoff saus

250 gram

€ 7,45

Aanbieding geldig van donderdag 28 t/m zaterdag 30 april
Let op onze vaste dagelijkse aanbieding in de winkel!
Brugstraat 2, Nederhorst den Berg | Tel. 0294 - 25 12 04

“IK LEEF NU MIJN
EIGEN LEVEN”
“Twee weken voor de eerste
lockdown landde ik op Schiphol. Het ging slecht met mijn
moeder en ik was vrij gehaast
vertrokken, met alleen twee
tassen kleding. We woonden
al twaalf jaar op Sint Maarten,
mijn man kreeg daar een baan
en we zouden ‘tijdelijk’ blijven.
Het eiland werd steeds kleiner
voor me, ik wilde nog nieuwe
uitdagingen, mezelf ontwikkelen en er was altijd de dreiging
van orkanen. Ik miste ook mijn
dochter, zij was naar Neder-

Over smaak valt te twisten. En
dat is maar goed ook anders
werd het leven saai. Je smaak
wordt mede bepaald door je
referentiekader, hoe je bent
geworden die je bent en dat is
bij iedereen anders.

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

land vertrokken voor haar studie. Pas die laatste jaren op
Sint Maarten realiseerde ik me
dat ik mijn man altijd in alles
was gevolgd. Al vanaf m’n negentiende. Maar hij volgde mij
nu niet terug naar Nederland.
En dus zat ik in de zomer van
2020 in een rouwproces om
mijn moeder en om 34 jaar huwelijk.
Ik ben hier helemaal opnieuw
begonnen. En natuurlijk heb
ik mijn eenzame momenten,
maar ik leef nu mijn eigen leven. Ik heb een huis gevonden
in Loosdrecht. Ik wilde graag in
gemeente Wijdemeren wonen,
want ik ben vanaf m’n vijfde

opgegroeid op het landgoed
Jagtlust, mijn vader was de
laatste tuinbaas bij de familie
Six. Ik ben bij een koor in Hilversum gegaan. Dat was wel
even een drempel: me aansluiten bij een groep mensen
die ik alleen van gezicht kende. En ik doe nu een opleiding
en werk in de Thuiszorg. Dat
had ik ook nooit gedacht. Mijn
moeder was verpleegkundige
en daarom riep ik vanaf m’n
zestiende dat ik nooit in de
zorg zou gaan werken. Soms
waren de beslissingen die ik
moest nemen wel eng, maar ik
heb er alleen maar mooie momenten voor teruggekregen.”

Column
Door: Sijmen Brandsma (Land
& Boschzigt)

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

WEE

NIEUWS VOOR AN

Ik ben gevormd als tuinder en
hou van strak en recht. Dat
leerde ik van mijn voorganger.
Het werkt efficiënt en overzichtelijk. Een strakke tuin vind ik
verschrikkelijk mooi, al die
rechte rijtjes sla en peen.
Op die manier hebben we ook
de wijngaard ingericht. Rechte rijen, stalen palen i.p.v.
houten, mooi gesnoeide druivenplanten met rechte stammetjes en goed gesnoeide
koppen allemaal netjes op de

zelfde hoogte. Met onder de
rijen een zwartstrook, zo hebben de druiven geen last van
hoog opgroeiende (on)kruiden. Een plaatje van een wijngaard. Het vraagt echter wel
veel werk. 45 rijen schoffelen
lukt niet op een vrijdagochtend
als we in de wijngaard werken.
En voor je het weet is het geen
uitdaging meer maar een wekelijks “moeten”. Dus gaat na
12 jaar het roer om. We zaaien

komende week de stroken in
met Witte Klaver. Dat groeit als
het lukt helemaal dicht, vangt
stikstof uit de lucht, geeft witte bloemetjes en de bijen zijn
er gek op. Je hoeft het maar
twee maal per jaar met een
bosmaaier te maaien, en ja, er
zal wat brandnetel en zuring
doorheen groeien.
Mooi is voor mij nog anders,
maar ik ga anders vast nog
mooi vinden. .

Wijdemeren
informeren
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#mooiWijdemeren
@deruijter_photography

STAP-budget voor
cursus of opleiding

Volg ons ook op:

Bekendmakingen

Gewijzigde openingstijden
In verband met Bevrijdingsdag is het
gemeentehuis op donderdag 5 mei gesloten.
Wij helpen u graag weer op vrijdag 6 mei.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Gezocht: pleegouders

In de Gooi en Vechtstreek is er onvoldoende
opvang voor kinderen die tijdelijk niet bij hun
eigen ouders kunnen wonen. Daarom zijn er
meer pleegouders nodig. Wilt u meer weten
over de pleegzorg? Heeft u interesse om
pleegouder te worden? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van (pleeg)zorgaanbieders in
Gooi en Vechtstreek over pleegzorg op 11 mei
van 19.30 tot 21.30 uur op de Burgemeester de
Bordesstraat 80 in Bussum. Meer informatie en
aanmelden op www.pleegoudergv.nl.
>

Aanslag gemeentelijke belastingen
deze week in de brievenbus
Eind deze week ontvangen woningeigenaren de aanslag gemeentelijke
belastingen. We informeren u graag
over deze rekening en de manier
waarop u bezwaar kunt maken als
er iets niet klopt.

voudig het taxatieverslag van uw woning
downloaden. Wilt u deze taxatie goed controleren? Is de waarde van uw woning 30%
of meer gestegen? Dan krijgt u deze week
een brief van ons met daarin meer uitleg en
het taxatieverslag.

ge procedures moet voeren en torenhoge
proceskostenvergoedingen moet uitbetalen
aan deze bureaus. Uiteindelijk betalen de
inwoners namelijk gezamenlijk die kosten,
terwijl bezwaar maken bij de gemeente zelf
gratis is en net zo makkelijk”.

Bezwaar maken via de gemeente

Meer weten?

Gemeentelijke belastingen bestaan uit rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde van
uw woning bepaalt het bedrag dat u betaalt
aan onroerende zaakbelasting (OZB).

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?
Dan kunt u binnen 6 weken na het ontvangen van uw WOZ-beschikking bezwaar
maken. We raden u aan om dat direct bij ons
te doen en niet via een WOZ-bureau.
Jos Kea, wethouder Financiën: “Eigenaren
kunnen veel beter zelf contact met ons
opnemen. Dit levert zelfs vaker een verlaging
op en voorkomt dat de gemeente onnodi-

Meer informatie gemeentelijke belastingen
en over het bezwaar maken staat op de
aanslag of kunt u lezen op
wijdemeren.nl/belastingen. U kunt ons ook
bellen: (035) 62 92 695.

WOZ-waarde controleren
U kunt via de Digitale Belastingbalie een-

De afgelopen weken hebben we veel spullen
gekregen voor Oekraïense vluchtelingen. Ontzettend bedankt hiervoor! We zijn momenteel
nog op zoek naar fietsen voor de vluchtelingen.
Alle fietsen zijn welkom, zolang ze in goede
staat zijn. Heeft u een fiets over? Neem dan
contact op met Edwin Blom via
bikes@eblom.com. Kunt u het volgende
meesturen met uw mail? Een foto van de fiets,
het type fiets en de staat van de fiets. Als het
nodig is, maken we een afspraak om de fiets
op te halen.
>

Woont u in Wijdemeren en leeft u
van het sociaal minimum? Dan krijgt
u binnenkort eenmalig 800 euro
energietoeslag per huishouden. We
zijn inmiddels druk bezig met het
uitkeren van de toeslag.

minimaregeling ontvangen. Valt u in deze
categorie? Dan wordt het bedrag uiterlijk
1 mei op uw rekening gestort. U ontvangt
ook een brief waarin staat dat u recht hebt
op deze energietoeslag.

De energietoeslag is voor inwoners
die bij ons bekend zijn, omdat ze een
bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ, Bbz of

Heeft u een inkomen tot 120% van het
sociaal minimum en bent u niet bekend bij
de gemeente? Dan kunt u kijken of u recht

Aanvragen tot 120%

hebt op de toeslag via www.wijdemeren.nl/
aanvragenenergietoeslag. Hier kunt u ook
het aanvraagformulier invullen.
Let op, deze energietoeslag is specifiek
bedoeld om de stijgende energiekosten
op te vangen. Het kan zijn dat u de
energierekening pas later in het jaar krijgt.
Houd daar rekening mee.

11 mei: Alzheimer Café

Iedere tweede woensdag van de maand is er
van 19.30-21.00 uur een Alzheimer Café in
Wijkcentrum de Koepel (Kapittelweg 399a, bij
winkelcentrum Kerkelanden) in Hilversum. Het
is een trefpunt voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden en vrienden. Elke
bijeenkomst staat een thema centraal. Op
woensdag 11 mei gaat het over voeding en
dementie. Welke effecten, positief en negatief,
hebben sommige stoffen en voedingsmiddelen
op het verloop van de ziekte van Alzheimer?
Entree is gratis. Meer informatie:
alzheimercafe.hilversum@gmail.com.
>

Energietoeslag van 800 euro binnenkort uitgekeerd

Fietsen voor Oekraïense
vluchtelingen

Mobiliteitsplan ter inzage

De komende tijd ligt het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045 ter inzage. Hierin staan de ambities
en plannen voor de infrastructuur in Wijdemeren tot 2045. Er is aandacht voor leefbaarheid,
verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor alle
typen verkeer: fietsers, voetgangers, bussen,
auto’s en vrachtauto’s. Ook staat er welke
maatregelen hier, op hoofdlijnen, voor nodig
zijn. Na vaststelling vormt het Mobiliteitsplan
de leidraad voor de investeringen die we de
komende jaren doen. Het plan ligt tot en met
15 mei 2022 ter inzage.
Kijk op www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan.

Wijdemeren
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Regionale Veteranendag op 7 mei
Door de corona-pandemie ging 2 jaar
geleden de grote regionale viering
van Veteranendag niet door. Het was
toen precies 75 jaar na het einde van
de Tweede Wereldoorlog. Op 7 mei
2022 maken we dat goed.
Tijdens de regionale Veteranendag in Naarden Vesting vieren we 77 jaar vrijheid. De
Veteranendag is een gezamenlijke activiteit
van de zes gemeenten van de Gooi- en
Vechtstreek (Gooise Meren, Hilversum,
Wijdemeren, Huizen, Laren, Blaricum en
stadsgebied Weesp).

Veteranendag en Oekraïne
We kiezen er bewust voor om de Regionale
Veteranendag wel door te laten gaan.

Al doen we dit iets soberder dan eerst de
bedoeling was. Samen stilstaan bij de waarde en betekenis van internationale vrede
en vrijheid en de rol die veteranen daarbij
hebben gespeeld is belangrijker dan ooit.

Programma
De gehele dag is iedereen welkom op het
Adriaan Dortsmanplein in Naarden om
militaire voertuigen te bekijken, te speeddaten met veteranen om hun verhalen te
horen of de uitdaging aan te gaan op de
Obstacle stormbaan van maar liefst 50
meter. Ook op andere plekken in Naarden
zijn activiteiten, zoals concerten, tentoonstellingen en een film. Bekijk het gehele
programma op: www.gooisemeren.nl/
bijeenkomsten-en-evenementen en scroll
naar Regionale Veteranendag.

©Nederlands Veteranen Instituut

1 mei: nieuwe aanvraag STAP-budget voor cursus of opleiding
Met het STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden maximaal
1000 euro besteden aan een cursus,
opleiding of training. Daarmee wil
de overheid mensen de mogelijkheid
bieden om te werken aan de ontwikkeling van hun loopbaan. Op 1 mei is
de tweede aanvraagtermijn.
STAP staat voor Stimulering van de
ArbeidsmarktPositie (STAP). Het is een geldbedrag van maximaal 1000 euro dat u één
keer per jaar kunt gebruiken. Met het STAPbudget kan elke Nederlander vanaf 18 jaar
(tot de AOW-gerechtigde leeftijd) maximaal

1000 euro aanvragen voor een opleiding,
training of cursus.

Vraag op tijd aan
De volgende aanvraagtermijn start op 1
mei, daarna start iedere 2 maanden een
nieuw aanvraagtijdvak. Om STAP-budget aan te kunnen vragen, heeft u een
STAP-aanmeldingsbewijs van een opleider
nodig.
Kijk op www.stapbudget.nl voor vragen, de
voorwaarden en de opleidingen die binnen
het STAP-budget vallen.

Bekendmakingen
Nederhorst den Berg

Bouwen en wonen

>

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Harinxmahof 8 en 9: bouwen erker,
zaakkenmerk Z.71682 (07.04.22)
- Herenweg 17: uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.71844 (18.04.22)
- Herenweg 18: verbouwen woning,
zaakkenmerk Z.71843 (18.04.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: afwijken bestemmingsplan t.b.v. Wonderfeel op 15, 16 en 17 juli
2022, zaakkenmerk Z.71889 (19.04.22)
- Zuidereinde 43: kappen 7 bomen,
zaakkenmerk Z.71767 (11.04.22)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 122: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.71778 (12.04.22)
- Moleneind 33: vervangen beschoeiing,
zaakkenmerk Z.71786 (12.04.22)
- t.h.v. Oranjeweg 108: kappen 5 bomen,
zaakkenmerk Z.71808 (13.04.22)

Loosdrecht
- Graaf Wichmanlaan 6: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71895 (20.04.22)
- ’t Jagerspaadje 24a: plaatsen Opblaashal
voor periode van 10 jaar,
zaakkenmerk Z.71734 (09.04.22)

- Nieuw Walden 26 en 28: uitbreiden
bedrijfsruimte en verplaatsen laadkuil,
zaakkenmerk Z.71823 (14.04.22)
- Pieter de Hooghlaan 33: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71708 (07.04.22)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen
bezwaar maken tegen een aanvraag
omgevingsvergunning.
>

Verleende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

28 april 2022
>

Vastgesteld
paraplubestemmingsplan
Parkeren Wijdemeren 2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat het op 4 februari
2021 vastgestelde paraplubestemmingsplan
Parkeren Wijdemeren 2019 ter inzage wordt
gelegd.

Plan

- T.h.v. de Nieuweweg 28a: vervangen
beschoeiing (de Strook),
zaakkenmerk Z.71532 (20.04.22)

Het plan voorziet in het gedeeltelijke herziening
van meerdere bestaande bestemmingsplannen. Het parapluplan past en/of vult op slechts
één aspect de verschillende bestemmingsplannen aan, namelijk parkeren. Voor het overige
blijven de betreffende bestemmingplannen van
kracht. Dit parapluplan bevat bestaande regels
en geen nieuwe regels of beleid.

Kortenhoef

Inzage

Breukeleveen

- Wilhelminahof 1: uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.70451 (20.04.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 112a: verbouwen
woning, zaakkenmerk Z.70358 (08.04.22)
- Vrijheid 86: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70983 (08.04.22)

Het bestemmingsplan, met bijbehorende
stukken, ligt vanaf 27 april 2022 gedurende zes
weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP7600parkeren2019-va00)
of via www.wijdemeren.nl/terinzage.
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Beroep

Loosdrecht

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
tegen het bestemmingsplan beroep indienen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA,
’s-Gravenhage.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van
kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen
digitaal gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren,
maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig.

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen
met de administratie van het Fysiek Domein, tel. 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
(postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester
en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het
Fysiek Domein, tel. 14 035. Het indienen van een zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

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.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)
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Evi Tsitsoni biedt hulp bij geboortetrauma
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Saskia Luijer

geboortetrauma therapeut viel

| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DENEvi
BERGvolgde
alles op
zijn plek.
In samenwerking met

KORTENHOEF
Als je net een baby hebt
gekregen, moet je eigenlijk blij zijn en op een roze
wolk zitten. Maar voor veel
kraamvrouwen is dat niet
zo. Want één op de drie
vrouwen die in het ziekenhuis bevalt, ervaart haar
bevalling als traumatisch.
Om dat te voorkomen of te
herstellen biedt geboortetrauma consulent Evi Tsitsoni hulp.
Zestien jaar geleden werd Evi
Tsitsoni moeder van een zoon.
De geboorte en kraamtijd was
een nare ervaring die ontaarde
in een postnatale depressie.
Zij schreef er een boek over:
Kleine Glinsteringen. Om haar
ervaringen om te zetten in iets
goeds, ging Evi in de kraamzorg werken. Hoewel haar dat
voldoening gaf, had ze het gevoel dat er iets miste. Ze wilde vrouwen meer bieden en
zich daarin verdiepen. Toen
ze hoorde van de opleiding tot

de opleiding bij Brun Kuipers,
De Geboortespecialist en is
sinds kort gecertificeerd. Tijdens haar studie behandelde zij vier vrouwen, allen met
een positief eindresultaat. Geboortetrauma therapie is een
wetenschappelijk
bewezen,
specifieke omgevingstherapie,
waarbij 95% van de behandelde vrouwen herstelt.
Preventie en herstel
“Elke vrouw die zwanger is
geworden, is moeder geworden. Ongeacht hoe de zwangerschap is afgelopen. Op
deze wetenschap is de therapie gebouwd,” legt Evi uit. De
Kortenhoefse kan vrouwen al
tijdens de zwangerschap begeleiden om zo een geboortetrauma proberen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij vrouwen
die erg bang zijn voor de bevalling. Het traject bestaat dan
uit zes gesprekken: vier tijdens
en twee na de zwangerschap.
Daarnaast biedt Tsitsoni herstelgesprekken aan moeders

die (soms al lang geleden) bevallen zijn. Dit omvat een kennismakingsgesprek, het herstelgesprek zelf en nog twee
evaluatiegesprekken. Tijdens
de begeleiding geeft Evi informatie over hoe het lichaam
werkt, hoe hormonen veranderen bij de zwangerschap en
hoe de hersenen ervaringen
verwerken.
De verbeelding
Evi leidt het gesprek op zo’n
manier dat vrouwen kunnen
inbeelden hoe zij het moment
dat verkeerd is gegaan anders hadden willen zien. Dat
heet ‘de verbeelding’. “Deze
ervaring creëert andere verbindingen in de hersenen,
waardoor het gevoel over de
situatie ook anders kan worden,” verduidelijkt Evi. Ook het
stresssysteem komt hierdoor
tot rust. Dat staat na een trauma vaak nog aan, met hoge
hormoonstanden van cortisol
en adrenaline. Dat kan lichamelijke en geestelijke klachten
geven. Vaak onverklaarbare
klachten, die je niet per se linkt

Foto:

aan de nare ervaring. Tsitsoni:
“Het trauma hoeft niet herbeleefd te worden, het is geen
EMDR. De therapie is gericht
op het eigen herstellende vermogen van de vrouw. Zij bepaalt wat er besproken wordt,
wanneer en hoelang.”
Healing moms
Evi Tsitsoni wil graag meer

aandacht voor dit onderwerp
en vindt het belangrijk dat
vrouwen niet met hun klachten
blijven rondlopen. Mogelijke
signalen zijn: je herkent jezelf
niet meer na de bevalling, je
bent jezelf niet meer of je hebt
bepaalde klachten waar je
niets mee kunt. Kijk voor meer
informatie of contact op www.
healingmoms.nl.

Ondernemer aan het woord

Restaurant Fu: Aziatische lekkernijen
Klanten mogen meebeslissen

Foto:

Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Grootvader Fu kwam in de
jaren vijftig naar Nederland.
Hij verdiende de kost met
de verkoop van pinda’s en
loempia’s op het Centraal
Station in Amsterdam. Zijn
vader en moeder kwamen
in de jaren zeventig over.
Hun drie dochters en twee
zoons volgden later. De
derde zoon is Kortenhoever Kang Chung. Hij is de
enige uit het gezin Fu die

in Nederland is geboren.
Inmiddels is hij 42 en sinds
een kleine twee maanden
de nieuwe eigenaar van
het Aziatisch restaurant in
Nederhorst den Berg: Restaurant Fu (voorheen Asian
Deli en Golden Crown).
Familiebedrijf
Koken zit in het bloed van de
familie Fu. Ze zijn of waren dan
ook allemaal werkzaam in de
horeca en de kennis en kunde
van tientallen jaren ervaring
werd telkens doorgegeven.

Restaurant Fu heeft sinds vader Fu het overnam in de familie gezeten. Twee broers gingen vervolgens Kang-Chung
voor. “Toen ik hoorde dat mijn
broer ging stoppen, wilde ik
niet dat dit familiebedrijf verloren ging. Het is toch onze geschiedenis.” Hij is ook eigenaar
van restaurant Dynasty in Kortenhoef dat hij zo’n zestien jaar
geleden overnam van zijn zus.

“ZO ZAL IK EIGEN
RECEPTEN […] TOEVOEGEN”
Menukaart
Kang-Chung is een bescheiden en positieve figuur. Hij
houdt er van te experimenteren
en heeft onder andere bedacht
dat klanten mee mogen beslissen over de menukaart. “Zo zal
ik eigen recepten – alleen wanneer restaurantbezoekers positief zijn – aan de menukaart
toevoegen.” Ondergetekende
kreeg al meteen een voorproef-

je. Heerlijk mals rundvlees met
een licht pittig zeer smaakvol
jus-achtig sausje, geserveerd
met rijst, brood en wat groente. ‘Spicy beef’ heette het en
stond bovenaan de kaart onder de gezellig klinkende categorie ‘Proevertjes’. Allemaal
heerlijkheden voor rond de 7 á
8 euro. De gerechten zijn authentiek oosters. “Mijn kookstijl
ligt dichter bij China dan wat
je meestal aantreft bij Chinese
restaurants in Nederland.” Een
ander tophapje heet chim yim,
en wordt wel het ultieme Chinese gerecht genoemd. Het
zijn gefileerde kipstukjes met
onder meer knoflook en lichte sambal. Het is allemaal erg
smaakvol en daarom zeer aan
te raden zoveel mogelijk hapjes
en gerechten te proberen!
Plannen
Kang-Chung is net met Heineken rond over de levering van
een aantal speciaal bieren. Zo
zal het centrum van Nederhorst

er een druk en florerend terras
bij krijgen onder en langs de karakteristieke monumentale terrasoverdekking. “Eerst wil ik me
focussen op hapjes en kleinere
gerechten op het terras en natuurlijk onze afhaalmenukaart.
Er is overigens nog plek voor
enthousiast bedieningspersoneel.” Onder de afhaalgerechten vallen ook de zogeheten
poké bowls, die je desgewenst
zelf kan samenstellen. “Poké
bowls zijn eigenlijk Hawaïaanse maaltijdsalades met fijn gesneden plakjes (rauwe) vis en
bijvoorbeeld sushi rijst. De link
met de Japanse sushi maakte het een kleine stap voor mij
om het ook aan te bieden. En
ik vind het gewoon ook heel
lekker! Mijn restaurant krijgt
verder echt een Aziatische keuken met naast Chinese, ook
Japanse en bijvoorbeeld Indonesische gerechten.”
Bestellen kan via http://restaurantfu.nl
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4 mei		

FAMILIEBERICHTEN
Na een schitterend leven, waarbij hij de hele wereld over is
gevlogen, volgt hij nu zijn laatste reis.

Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlij
li den
lij
van onze moeder,
r schoonmoeder en oma
r,

Josephine Eleonora
Hansen - Raes

Tienus Stoker
* Aengwirden,
12 december 1932

† Nederhorst den Berg,
21 april 2022
Annie Stoker-Krijgsman
André & Patty
Ingmar
Jeroen
Frédérique

Jose
* Oostburg
31 maart 1936

weduwe van Wim
W Hansen
W zijn dankb
Wij
k aar voor alle liefd
kb
f e die zijiji ons heeft
fd
f gegeven.
ft
Martie en Vin
V cent
Steven en Anneloes
Joost en Nina
Sven
Dav
a id
av

Marianne & Rolf
Joris

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Myosotis
T.a.v. Mw. A. Stoker-Krijgsman
Utrechtseweg 110-B
1382 GT Weesp

† Nederhorst den Berg
15 april 2022

Ernst & Claudia
Anne & Joost
Ramon & Megan
Camila

Peter †
Senna en Joost
Milan
Marijijie en Arj
r an
rj

Mijn man is overgebracht naar Uitvaartcentrum Myosotis,
Utrechtseweg 110-B te Weesp, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29 april
om 14.30 uur in de aula van crematorium Laren,
Weg over Anna’s Hoeve 1 te Laren.

Correspondentieadres:
Martie Hansen
Lange We
W tering 50
1394 LP Nederhorst den Berg
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
Onze dank ga
g at uit naar de verz
r orgenden van Amaris
rz
De Kui
Kuije
uijer,
r afdeling
n De Ui
ng
U tk
t ij
i k.
k

Na de plechtigheid is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde en humor die
zij ons tot het eind heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma

Jozefa Maria Leereveld - Ruijer

Jos

weduwe van Frans Leereveld
* Utrecht,
11 maart 1937

† Hilversum,
20 april 2022
Wivina en Wiel
Mathijs
Jasper
Winno †

Wij nemen op zaterdag 30 april afscheid van Jos.

NIEUWS VOOR AN

NEDERHORST DEN BERG
Traditiegetrouw zal op 4 mei
a.s. door de Oranjevereniging Nederhorst den Berg een
herdenking worden georganiseerd. De herdenking begint
om 19.00 uur in de OLV Hemelvaartkerk aan de Dammerweg. Tijdens deze openbare
plechtigheid zullen kinderen
gedichten voordragen en er zal
een toespraak worden gehouden door burgemeester Crys
Larson en door Jan Franssen.
De muzikale omlijsting zal dit
jaar worden verzorgd door het
koor Fun4All uit Loosdrecht
en organist Hugo de Graaff uit
Weesp. Rond 19.45 uur zullen alle aanwezigen naar het
herdenkingsmonument in de
Kerkstraat lopen. Hier zullen
wij met elkaar twee minuten stil
zijn om de oorlogsslachtoffers
te herdenken. Vervolgens zullen kransen en bloemen worden gelegd. Bij de vorige herdenking hebben ook kinderen
een bloem bij het monument
gelegd. De Oranjevereniging
wil deze betrokkenheid van
de jeugd graag vasthouden.
Om die reden worden alle kinderen uitgenodigd om ook dit
jaar een bloem te leggen bij
het monument. De plechtigheid zal omstreeks 20.10 uur
worden afgesloten met een
kort defilé. Daarna is er gelegenheid om met elkaar koffie
te drinken in de Bergplaats.

GooiTV

UITVAARTVERZORGING

Uitvaartzorg
vanuit het hart
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

WEE
herdenking

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

alz...
wat

je niet meer weet
wat je net gelezen hebt?
1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Geef nu voor meer
onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt.
stopdementie.nu

REGIO
Programmering
van
woensdag 27 april 2022
van GooiTV.
GooiTV besteedt deze week
uitgebreid aandacht aan Koningsdag 2022. Het gaat om
de Koningsspelen, de lintjesregen en de verschillende
activiteiten in Gooise Meren
en Wijdemeren op woensdag 27 april. Ruud Bochardt
staat in In Derde Termijn stil
bij kroonprinses Amalia, in
een interview met Peter Rehwinkel, de oud-burgemeester van Naarden (herhaling).
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.

13 14 15 17 18 19
Bespaar t/m 9 januari veel geld:
INRUILKORTING
XL
Easysit betaalt

Kom deze dagen
www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

december

december

december

december

december

december

voor advies naar
de showroom!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

*
voor u de
21%
Ontvang
tot
€BTW!
650,terug
Kom dus nu proefzitten in onze
*
voor uw
oude
stoel
showroom
en proﬁ
teer! of bank! Relaxstoelen
Easysit B80

Bĳ aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 4 mei!

Sta-op
stoelen
Easysit
DS17

Easysit D62

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

Comfortabel zitten begint
bĳ de juiste stoel. Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
adviseurs weten hier alles
Easysit B80
Easysit F35
Comfortbanken
van en geven u graag een
Easysit A90
passend
advies!

Easysit F45

High Tea Delu
xe
voor twee

Easysit D65
Relaxstoelen

MEER DAN 450 STA-OP- EN RELAXSTOELEN!
Easysit Napels

Easysit D112

Direct uit Comfortbanken
voorraad leverbaar!

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Thuisdemonstratie?

Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties

Gratis het beste zitadvies

Bel voor
een GRATIS
afspraak
Easysit
D64
Easysit D69
088-6220220

Snelle of directe levering

xed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit DS703

Easysit D72
Maatwerk
uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Easysit A90

Easysit
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort
Studio’s S!
VASTE LAGE
ACTIEPRĲ

per levensjaar

€ 5,- *

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
in de showrooms
en Hilversum
EenBarneveld
Easysit
sta-opstoel
Hilversum

korting!

al vanaf € 895,-

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis
Easysit D71

Easysit DS695

Easysit D400

Easysit S80

* Niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Easysit Barneveld

Easysit Hilversum

thuisdemonstratie
088 - 6220220

easysit

Kom naar één van onze showrooms en ervaar het
ultieme zitcomfort van de Easysit stoelen en banken!
Anthonie Fokkerstraat 43

Easysit A600

Verlengde Zuiderloswal 8a

3772 MP Barneveld

1216 BX Hilversum

DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

 Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat
 De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie
 Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

✔ Geen aanbetaling

● Maatwerk

✔ Gratis zitadvies

uit eigen fabriek

✔ 5 jaar service & garantie aan huis

Showroom Barneveld

Showroom Hilversum
Anthonie
Fokkerstraat
43, BX
3772
MP
Verlengde
Zuiderloswal
8a, 1216
Hilversum
hilversum@easysit.nl
barneveld@easysit.nl
Openingstĳden Hilversum
Showroom Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX

Een Easysit sta-opstoel

al vanaf € 895,-

 Het beste zitadvies in een ruime showroom
✔ Ruil uw oude stoel of bank in

VASTE LAGE ACTIEPRĲS!

Bezoek onze showroom of bel:

✔ Snelle of directe levering

✔ Maatwerk

088-6220220

✔ Altijd meer dan 300 stoelen en banken op voorraad

Uw zitadviseur: Roel Brouwer

06-53420733
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Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,
@:info@harrit.eu
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Een DJ op uw feest? Kijk
www.GO-Products.nl
www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen
H. van Gelderen 06-51406217
CURSUS *HOE BLIJF IK
GEZOND* - Nog enkele
plaatsen vrij. Zie:
www.wimvoorbij.nl
De Triboulet. Het atelier
voor alle reparaties van
gouden &zilveren sieraden
Tel: 06 47406780
Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl
0294-253444
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Gezocht tuinhulp voor
kortenhoefsedijk. Dagdeel
per 2 weken, €15 p/uur
0612766601
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of
035-6566623

WEE

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
NIEUWS VOOR AN
Klantgericht behandelen
Atlas-/Lumbaaltechniek
Ontspanningsmassages
www.donnalife.nl
06-27484142
Gevraagd Hulp in huish.
1xper 14dgn. 06-22418665
Te Huur per 1-05-2022
Bedrijfshal +/- 159m2
op Nieuw Walden
bel voor info: 0622809840
Te Huur per 1-05-2022
Bedrijfshal met kantoor
+/- 318m2 op Nieuw Walden
Bel voor info :0622809840
Scheiden los je samen op
www.smitvernooij.nl
0294-253444
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

CLUB 4711
C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

eroen

WWW.BAKKERJEROEN.NL

Aardbeienslofjes

Uitslag onderlinge competitie Biljartclub 4711
Dinsdag 19 april: K. Jacobs
– J. van Greuningen 2-0, E.
Vernooij – M. Zieleman 2-0, W.
Clements – Mw. T. Bos 0-3

Klooster – K. Jacobs 1-1, T.
Otten – W. Clements 0-2, M.
Verlaan – H. v.d. Berg 2-0
Stand aan kop: H. Stalenhoef/K. Jacobs 19-52, H. v.d.
Berg 19-51, M. Verlaan 19-40

Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 21 april: P. van ’t

Programma + contact
Donderdag 28 april 19.30
uur: onderlinge competitie BV

Voor Mama
Roomboter
croissantjes

Aardbeienhart
met Italiaans schuim

Jeroen’s desem
stokbrood

Overmeer (slotronde seizoen
2021-2022), vrijdag 29 april
15.00 – 22.00 uur: vrij biljarten
+
klaverjassen/hartenjagen,
zaterdag 30 april 16.00 uur:
weektoernooi biljarten, dinsdag 3 mei 19.30 uur: onderlinge competitie BV Overmeer
Contact + info:
06.53621718/06.20408058

Boeken, Baby- &
kindercadeautjes
Elke 1e & 3e zaterdag
van de maand

3+1

G R AT IS

3+1

G R AT IS

€13,95

€ 3,05

Geldig van donderdag 28 april t/m zondag 8 mei.
Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum | Markt van Ankeveen & Vreeland

Willie-Dasplein,
Nederhorst den Berg

www.deboektique.nl
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Column

WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Sijmen Brandsma (Land &
Boschzigt)

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

Een kleurrijke, veelzijdige familie, die Brassica’s of kolen. We
kennen hun wortels als radijsjes, rammenas, rettich of raapjes . De stengels als koolrabi,
de steeltjes als raapstelen en
rucola, bladknoppen als sprui�tjes, de bladeren als paksoy,
spitskool, witte, rode en savoie
kool en de bloemen als bloemkool, romanesco en broccoli.
Dan vergeet ik nog allerlei tussenvormen. Allemaal hebben
ze één ding gemeen: ze groeien als kool. In allerlei kleuren.
Witte radijsjes, paarse koolrabi,
gele savooi en rode spitskool,
rode spruitjes en rode boerenkool, het kan allemaal. Bij de
groentespecialist in Lugano,
waar we bij dochter Linde op
bezoek zijn, ontdekte ik deze
gele bloemkool. Waarom ook
niet, bijna alles is mogelijk in
de koolfamilie! Wij hebben afgelopen week ons kool-vak vol
geplant. 1 vak van de 12 teeltvakken die we hebben. Want
hoewel ze makkelijke jongens
lijken, hebben zij ook zo hun

problemen, vooral op een lichte zandgrond zoals de onze. Er
bestaat een gemene bodemschimmel die de wortels aanstaat, knolvoet genaamd. Die
tast de wortels aan waardoor
er een soort knobbels ontstaan
en de plant niet verder groeit.
Heb je die eenmaal in de grond
zitten dan betekent dat 6 jaar

geen kolen telen, voordat hij
weer verdwenen is. Wij houden
voor de veiligheid 12 jaar aan.
Daarnaast hebben we een tuin
vol bloemen en is de tuin door
bomen beschut tegen de wind.
Heerlijk voor alles wat fladdert
en van bloemen houdt. Vlinders, vliegen en mugjes. Groot

en klein koolwitje, koolvlieg en
koolgalmug strijken vol plezier
op ons koolveld neer. Gedreven door hun voortplantingsdrift en boordevol eitjes. Die
als rupsje of made geen enkel
kleurgevoel tonen en alleen
maar eten.
Daarom dekken we de kolen af

onder een groot wit gaasdoek.
Geen gezicht maar voor insecten dicht.
Kolen horen eigenlijk op de
klei en in de wind, daar is geen
knolvoet en vlindergefladder.
We zijn eigenwijs, gaan het
toch weer proberen.

Uitjes Natuurmonumenten in mei
‘S- GRAVELAND
De eerste week van mei
is er weer veel te doen
bij
Natuurmonumenten.
Voor jong en oud. Op
donderdag 5 mei kunt u
tussen 14 en 16 uur de levensgrote portretten van
Rembrandt van Marten en
Oopjen bewonderen. Het
echtpaar Anna van Winter
en Willem van Loon woonde van 1815 tot 1877 op
hun buitenverblijf Schaep
en Burgh. De schilderijen
kwamen ieder voorjaar
met de trekschuit van het
stadspaleis aan de Herengracht naar ‘s-Graveland.
Daarna kunt u heerlijk
wandelen over het landgoed.
Op zondag 8 mei is er een
wandeling van 1,5 uur langs
de bekende rododendronvallei op Gooilust (14-16 uur).
De start is op het Zuidereinde
49 bij de slagboom op de oprijlaan van het landgoed van
wijlen Frans Blauw.
Voor de kinderen zijn er twee

FOTO: Natuurmonumenten @ Johan van Galen Last

Oerrr- activiteiten: op woensdag 4 mei ga je tussen 14.30
en 16.00 uur mee met de boswachter op zoek naar eetbare
planten uit de natuur en bak
een broodje boven een knapperend vuurtje. Ga op vrijdag
6 mei (14-16 uur) op ‘jacht’

naar insecten en bouw een
super-de-luxe insectenhuis.
De activiteit duurt 2 uur en
is voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. Een lieveheersbeestje, gaasvlieg of
een hommel hebben graag
een mooi plekje als onder-

dak of broedplek. Daarna kun
je ravotten in Speelnatuur of
breng aan bezoek aan restaurant Brambergen.
Handig om te weten
Drie van de vier excursies
starten bij Bezoekerscentrum

Gooi en Vechtstreek; Koop
van tevoren je tickets online;
Honden kunnen niet mee.
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

NIE

14

Woensdag 27 april 2022

Woensdag 4 mei dodenherdenking
KORTENHOEF
Na 2 jaar hopen wij dat
wij de dodenherdenking
in 2022 weer met publiek
te kunnen houden. Inmiddels is het herdenkingsmonument verplaatst naar
het bordes bij sporthal De
Fuik. Wij zijn hier de gemeente Wijdemeren zeer
erkentelijk voor. Het is een
bijzonder mooi monument
geworden. De herdenking
vindt plaats in samenwerking met de SOFA uit Ankeveen.
Op de avond van 4 mei herdenken wij alle oorlogsslachtoffers, in het bijzonder diegenen die gevallen zijn tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Wij

nodigen alle burgers uit, jong
en oud, deze herdenking bij te
wonen.
18.00 uur Wij verzoeken u als
eerbetoon aan al onze gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de vlag halfstok te
hangen.
19.10 uur Vertrek ‘Stille tocht’
vanaf de Wilhelminahof naar
het herdenkingsmonument bij
sporthal De Fuik te Kortenhoef.
19.30 uur Bij het monument
voor de gevallenen hebben
leden van de Scoutinggroep
Klaas Toxopeus en de brandweer Gooi- en Vechtstreek,
post ‘s-Graveland een ere-

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

wacht gevormd en brengt
muziekvereniging De Vriendschapskring muziek ten gehore. Enkele sprekers, een van
de afgevaardigden van het
College van B en W, zullen
spreken over oorlog en vrede,
onderdrukking en vrijheid in
relatie tot het verleden en het
heden. Ook kinderen van de
Regenboog basisschool zullen een of meerdere gedichten
voordragen.

trompettist van De Vriendschapskring.
20.00        Twee minuten stilte.
20.02        Wilhelmus door De
Vriendschapskring.
Hierna
kunnen afgevaardigden van
verenigingen, politiek, scholen
en andere organisaties en de

WEE

burgerij bloemen leggen bij het
monument.
NIEUWS
VOOR AN
Na 20.05 De aanwezigen
worden verzocht om bij het verlaten van het terrein achter de
organisatie aan de route langs
het monument te maken.
FOTO: Het Bordes (foto: Wijdemeren van Boven)

19.55        Kranslegging door leden van het gemeentebestuur
van Wijdemeren, gevolgd door
afvaardigingen van de Oranjecomités van Ankeveen (SOFA)
en Kortenhoef.
19.59        The Last Post door

LET OP:
Deze woningen
zijn enkel voor
55-plussers.

PER DIRECT
TE HUUR
VEENSTAETE
TE KORTENHOEF
Veenstaete is gelegen in een groene
omgeving aan de rand van het Gooi met
vrij uitzicht over de weilanden. De
appartementen zijn speciaal ontworpen
voor senioren met een zorgbehoefte.
Kamers, badkamers en openbare ruimten
zijn rolstoeltoegankelijk. De meeste
appartementen hebben een balkon of terras.
• Fraaie, modern uitgeruste 2- en 3-kamer
appartementen
• Ruime balkons met vrij uitzicht
• Verschillende voorzieningen
• Indien gewenst ondersteuning aan huis

Huurprijzen
Bent u op zoek naar diverse soorten zand,
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?
Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?
Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water?

vanaf € 648 per maand excl.
servicekosten á € 90 per maand
stookkosten € 80 per mand

Oppervlakte

van 46 m² tot 93 m²

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?
Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30
en op zaterdag van 8:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

Interesse?

T 088 432 47 80
E verhuur.zorgvastgoed@mvgm.nl
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Doe mee aan de A en S Sprinttriatlon
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Mark Hilberts

meter fietsen en vijf kilometer

| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG
hardlopen,
is relatief
makkelijk
In samenwerking met

NEDERHORST DEN BERG
Jacob Meijers is een deelnemer van het eerste uur
aan de gezellige A en S
Sprinttriatlon in Nederhorst den Berg. Sinds de
start van het evenement in
1986 sloeg hij geen editie
over. Maar liefst 34 keer
passeerde hij de finishlijn
van het Bergse sportevenement, onderdeel van het
Zomerspektakel.
Jacob
Meijers geldt met afstand
als houder van het deelnamerecord.
“Het hadden twee edities meer
kunnen zijn als corona geen
roet in het eten had gegooid”,
zegt Jacob, “maar het is niet
anders”. Zodra het lekker weer
wordt begint het elk jaar weer
te kriebelen bij hem om mee
te doen aan de triatlon in zijn
eigen dorp. Jacob: “Het leuke
van een sprinttriatlon is dat je
er met een beetje training zo
aan mee kan doen, vijfhonderd
meter zwemmen, twintig kilo-

haalbaar voor veel sporters.
Veranderen
Jacob zag het evenement in
de loop van de jaren veranderen. In de begintijd deden
de bakker en de tandarts
ook mee aan de triatlon. Jacob: “De top van de eerste
startserie lijken nu wel profs,
maar het gemoedelijke van
de Bergse triatlon is mede
door de komst van de tweede
startserie gebleven. Iedereen
kan daar op zijn eigen niveau
aan mee doen.” Sinds kort is
Jacob (66) met pensioen. Voor
de voormalig commercieel adviseur van Aaftink Verwarming
is dat geen reden om achter
de geraniums te kruipen. In de
wintermaanden hield hij zich
fit door veel te sporten in de
Bergse sportschool en als het
lekker weer is stapt hij graag
op de racefiets voor een ritje.
Vrijwilliger
Jacob vindt dat als er in je
dorp iets wordt georganiseerd

Foto:

je ook van de partij moet zijn.
Voor Jacob betekent dat niet
alleen deelnemen aan de triatlon, hij is ook een van de
vele vrijwilligers uit Nederhorst
den Berg die op de dag van
de A en S Sprinttriatlon voor
dag en dauw opstaan om het
parcours op te bouwen. Veel
sportorganisaties
merken

dat door de nasleep van COVID-19 sporters nog aarzelen
om zich in te schrijven voor
evenementen. Bij de A en S
Sprintriatlon die wordt gehouden op zondag 19 juni is dat
niet anders, vertelt Els Meijers,
de vrouw van Jacob die sinds
jaar en dag verantwoordelijk is
voor de inschrijving voor de tri-

Foto van de Week

Foto:

Kermis in Nederhorst den Berg

( foto: Wijdemeren van Boven)

atlon. De tweede serie is nog
lang niet vol. “Kom op”, zegt
Jacob tegen alle twijfelaars,
“stap over die drempel heen
en doe een keer mee aan de
A en S Sprinttriatlon.” Meld je
aan via www. bergserunnersclub.nl.
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ASV ‘65 Nieuws
ANKEVEEN
Bij de uitwedstrijd tegen Eemnes kwam het eerste gevaar
direct in de 6e minuut van de
thuisclub en ze schoten meteen raak, 1-0. ASV had 10 minuten nodig om in de wedstrijd
te komen, Nanto Antonius kon
in de 16e minuut uit een schitterende vrije trap op 20 meter
de 1-1 binnenschieten. Tijdens
een snelle counter door Eemnes schoten ze helaas in de
24e minuut 2-1 op het bord.
ASV moest weer op zoek naar
de aansluiting. De Ankeveners
speelden een goede wedstrijd
en na een verzorgde aanval over rechts schoot Karel

Mando in de 36e minuut raak.
Helaas verloor ASV al voor
de rust 2 basisspelers door
blessures. Hierdoor volgde
een aantal omzettingen. In de
49e minuut zette ASV het goede spel voort, 2-3 door Argill
Sarmaat. Na de 60e minuut
verloor ASV de controle op
het veld en kwam Eemnes er
nog overheen, in de 62e, 65e
en in de 81e minuut konden
ze tot 5-3 uitlopen. ASV2 had
de uitwedstrijd bij Waterwijk-5.
De wedstrijd werd het eerste
halfuur geleid door een jonge
talentvolle scheidsrechter die
ervaring kwam op doen en dat
deed hij prima. ASV speelde

Nederhorst nieuws
ook prima en liep uitstekend
naar een 0-3 voorsprong met
de rust. Na rust bleef ASV
goed voetballen, maar kon de
tegenstander toch wat terug
doen. Uiteindelijke eindstand
werd 3-5. Man of the Match
was Joep van Rijn, niet alleen
omdat hij twee goede doelpunten maakte, maar zeker vanwege zijn altijd tomeloze inzet.
Vanwege de voorjaarsvakantie zijn we nu twee weken vrij.
Op 14 mei hebben ze de thuiswedstrijd tegen Cobu Boys en
gaan ze ervoor om de goede
reeks vast te houden.

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Het jubileumjaar zit er op. Een
bijzonder einde van een bijzonder jaar waarin we op verschillende momenten en manieren ons 100-jarig bestaan
hebben gevierd. Het begon op
22 april 2021 met de onthulling
van een monument voor onze
vrijwilligers, we kregen een
mooi jubileumboek cadeau
en er is een mooie film over
onze vereniging gemaakt. De

afgelopen weken hebben we
de Veiling van de Eeuw gehad
en vorige de tentoonstelling en
de reünie. Ondanks verschillende coronaperioden zijn we
er in geslaagd om alle activiteiten precies binnen een jaar
te organiseren. Op de 101e
verjaardag was ons slotfeest
en het was in een woord fantastisch. Mooier konden we
het jubileumjaar niet uitluiden.

Door het feest werd er afgelopen zaterdag niet gevoetbald;
komende zaterdag zal dat wel
weer het geval zijn, maar van
een echt druk programma is
geen sprake. Dat heeft te maken met de meivakantie. Van
3 t/m 6 mei organiseren we
daarom weer de Voetbaldagen. Vier dagen voetbalfeest
met bijna 150 jongens en
meisjes.

Deportivo (en la playa) por un Donativo
NEDERHORST DEN BERG
Heb jij ook al zo’n zin in zon
en strand? Het beachseizoen
staat weer voor de deur. De
leden van Volleybalvereniging
Nederhorst hebben heel veel
zin om te gaan ballen op het
mooie nieuwe beachterrein
waar nu 2 beachvolleybalvelden beschikbaar zijn.

Je maakt met iemand anders
een team van 2 personen.; Je
speelt 2 tegen 2; We gaan dit
jaar op een vaste avond spelen, namelijk de dinsdag maar
daarnaast blijft ook de mogelijkheid om, samen met je tegenstander, zelf een dag/tijd
te bepalen wanneer je tegen
elkaar gaat spelen.

Voor het aankomende seizoen
zijn de volgende activiteiten
gepland:
Volleybalspeeltuin
jeugd/EF jeugd (4 tm 10 jaar),
vanaf 28 april van 16.00-17.00
uur; C & D jeugd (11/12/13
jaar), vanaf 28 april van 17.0018.00 uur.

King/Queen of the
Beachtoernooi
Ons jaarlijks terugkerende
toernooi mag natuurlijk niet
ontbreken.

A&B jeugd (14 tm 17/18 jaar)
vanaf 12 mei van 18.00-20.00
uur; Senioren (vanaf 18 jaar en
ouder) vanaf 9 mei van 19.3021.00 uur; Laddercompetitie,
variabel/ dinsdagavond vanaf
10 mei; King/ Queen of the Beach op woensdag 11 mei.
Laddercompetitie

Je speelt dit toernooi individueel; Je komt elke keer in een
ander team te spelen; Iedere
avond speel je 4 sets; Kun je
een keer niet, geen probleem
dan sla je gewoon een keer
over.
WIE O WIE volgt King 2021:
Maarten Oosterhof en Queen
2021: Zanna Maagdenburg
op?

Meedoen?
De activiteiten lopen tot aan de
zomervakantie die 16 juli 2022
begint. Wil jij meedoen aan
een van de bovenstaande activiteiten stuur dan een email
naar beachvolleybal@vvnederhorst.nl Ook voor vragen
kan je hier terecht. Dit jaar vragen wij een “donativo” als je
meedoet. Je bepaalt zelf wat
je wil en kunt geven! Tot snel!
Beachvolleybal comité Volleybal Vereniging Nederhorst

NEDERHORST DEN BERG
Na eerder dit seizoen de thuiswedstrijd te hebben verloren is
het Nederhorst gelukt de volle
winst te behalen tegen Hertha
in Vinkeveen. In blessuretijd
was het Tom Wewer die de
beslissende treffer maakte. De
2-1 overwinning was over de
hele wedstrijd genomen verdiend. De in de 25e minuut genomen voorsprong via Darryl
Bruster na goed doorkoppen
van Sander Verheul bleef tot
aan de rust staan. Gelijk hierna een slechte periode van de
Bergers, hetgeen ook resulteerde in de gelijkmaker. Na
tien minuten kreeg men weer
de overhand maar verzuimde
het de vier opgelegde kansen
te benutten. Gelukkig was er in
extremis de verdiende winst.
Nederhorst -3 heeft een abonnement op 2-1 nederlagen. Nu
bleek Huizen -4 te sterk. Het
vierde zag een goede reeks
doorbroken worden. Een goed
Waterwijk won met 4-2. Nederhorst 5 had het moeilijk tegen
de nummer 3 Odijk en verloor
dan ook.
Bij de jeugd speelde o.a. de
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JO13-1 en won met 0-3 bij
NIEUWS
VOOR AN
AS’80. De meiden O17
hielden de punten in eigen huis
door met 4-0 te winnen van
GeuzenMiddenmeer.
Leuk
was ook de start van het nieuwe JO7-4 team dat na een 0-4
achterstand wist te winnen
met 7-5 van DOB.
Aankomende zaterdag is het
Super Saterday op Meerzicht.
Zowel het eerste als tweede
speelt dan een thuiswedstrijd.
Het eerste ontvangt streekgenoot De Vecht en het 2e speelt
tegen ’s-Graveland. Er is livemuziek verzorgt door DJ Menno en zangers Dean en Luc.
Kom er een gezellige dag van
maken.
Op 15 mei is er een Voetbalfestival op het complex. VV
Nederhorst organiseert in samenwerking met Tribe Sports
het KNVB Voetbalfestival. Een
festival waarbij het(verder)
ontwikkelen van vaardigheden
voorop staat. Meldt je aan via
voetbalfestival@vvnederhorst.
org ook als je nog geen lid
bent. Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook

Odis Volleybal – iedereen uit
KORTENHOEF
De week voor koningsdag
kwamen de Odis Dames-1
twee keer in actie, Recreanten-2 speelde drie in plaats
van vier wedstrijden en Heren
-1 speelde gewoon een wedstrijd.
Dames -1 mocht wederom op
een woensdag in Huizen gespelen. Deze keer mochten
ze in Sporthal de Meent (gek
genoeg niet gelegen in de
Hilversumse Meent) terecht.
Zaterdag waren de Odis Dames te vinden in Soest. Beide wedstrijden was het team
niet compleet. Woensdag
was gehaktdag. Geen van de
Odis-dames had haar dag.
Resultaat verlies met 0-4.
In Soest moest Odis DS1 het
opnemen tegen de nummer
1 uit de poule. De dames van
Soes zijn een stapje te groot.
Toch werd er aan Odis-kant
goed gespeeld. De dames
staan regelmatig voor, Soest
heeft moeite met de service en
aanval. Odis biedt tegenstand
en speelt een goede pot. Wel

verloren. Odis feliciteert Soest
dames- 3 met hun kampioenschap.
Odis Recreanten- 2 is goed op
we om kampioen te worden.
Na de speelavond op vrijdag
waarbij 2 keer gelijk werd gespeeld en een keer gewonnen. Nog 1 competitieavond
te gaan en dan gaan ze hopelijk genieten van een welverdiende teamschotel. Heren -1
mocht vrijdagavond de Loodijk
afrijden om in Weesp te geraken. De heren deden hun
best een bijzondere telstand
op het bord te krijgen. 2 keer
23-25 en 2 keer 10-25. Lees:
4 sets gewonnen. Best keurig.
De mannen staan bovenaan
in de poule. Op weg naar het
kampioenschap. We zijn echt
fier op u!
Komende wedstrijden: maandag 25 april HS thuis om 21.00
uur en half 8 uit (een schizofreen is nooit alleen), vrijdag
29 april Recreanten-3 uit,
zaterdag 30 april MB1 13.30
uur en HS1 15.00 uur thuis in
sporthal De Fuik.

NIEUWSSTER
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Olav in Guinness Book met touwgolven
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

volgens strakke regels. Aan-

| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN uit
BERGIerland
gezien| NEDERHORST
de officials
In samenwerking met

KORTENHOEF
De jonge Kortenhoever
Olav Knip zal binnenkort
een ereplaats veroveren
in het prestigieuze Guinness Book of Records. Met
touwgolven stelde hij vorige week zaterdag het wereldrecord op 72 minuten
en 5 seconden, een verbetering van 10 minuten.
Officieel heet zijn recordpoging: ‘longest time performing
alternate waves with battling
ropes’. U kent ze wel uit de
sportschool, die twee touwen
die je in een golvende beweging op en neer laat gaan. Na
10 minuten voel je de pijn in
de armen. Olav, niet toevallig
personal trainer, was ruim een
half jaar bezig om zijn biceps
te versterken. “Ik zag op YouTube dat het record op 62 minuten stond en die uitdaging
durfde ik wel aan”, vertelt de
20-jarige. Je komt niet zomaar
in het Guinness Book, de
aanmelding en controle gaan

niet de reis naar Buro Sport in
Kortenhoef konden ondernemen, moet alles op film worden vastgelegd. Daarnaast
zijn een tijdwaarnemer en drie
juryleden verplicht, ook moet
je alles in diverse formulieren
noteren. Het gaat om een ononderbroken beweging tussen
schouder en heup. Omringd
door vriendin Vienna, moeder
Janet, vader Raimon en een
aantal vrienden, plus een forse aanhang via de livestream
begint hij soepel in een laag
maar steady tempo. Het lijkt
allemaal vanzelf te gaan, maar
als het uur voorbij is, stijgt de
spanning. De muziek moet
luider en de aanmoedigingen
zwepen de atleet op. Na 63
minuten is de poging al gelukt,
maar Olav wil meer afstand.
Het zweet gutst over z’n rug,
de armen voelen als lood, z’n
vriendin ondersteunt ‘m met
vocht en papa geeft nog wat
aanwijzingen. Dan na ruim
72 minuten valt het touw. “Ik
voel vooral mijn rug”, verzucht

FOTO: Olav en Vienna

Olav en dan ploft-ie neer op
een kruk. Alles gaat naar het

Guinness-instituut en binnenkort zal de officiële oorkonde

in Kortenhoef arriveren, zeer
waarschijnlijk.

Groen licht voor Driedorpenloop
KORTENHOEF
Na 2 jaar geen Driedorpenloop te hebben kunnen
organiseren zijn wij weer
terug van weggeweest. Op
zondag 5 juni 2022 kan en
mag de hardloopwedstrijd
door 3 dorpen weer gehouden worden.
Naast de altijd al stroeve handelswijze voor het verkrijgen
van een vergunning had het
bestuur dit jaar ook nog te
kampen met het feit dat een
deel van het parcours (Stichtse
Kade) vanwege onderhoudswerkzaamheden is afgesloten.
Op zoek dus naar een nieuw
hardloopparcours en dat is
gelukt. De afstanden 12 en 21
kilometer worden vervangen
door 10 en 20 kilometer. De afstanden van de Kidsrun, 4 en 7
kilometer, blijven ongewijzigd.
Het wordt nu allemaal wel kort
dag, waar we normaliter 6
maanden voorbereiding nodig
hebben dient dit alles nu in een
maand gerealiseerd te worden.
Werven van sponsors en minimaal 600 deelnemers om het

evenement rendabel te krijgen,
wordt nu de grootste uitdaging.
De kas is meer dan leeg, deze
inkomsten zijn noodzaak.
Inschrijven
De inschrijving is inmiddels
geopend, www.dedriedorpenloop.nl, dus schrijf u snel in
en zorg er voor dat we snel
het minimaal benodigde aantal van 600 deelnemers aan
de start hebben, zodat we ook
de komende jaren ons evenement kunnen organiseren.
Denkt u als ondernemer ‘Ik wil
mijn naam wel koppelen als
sponsor aan de Driedorpenloop’ dan horen we graag van
u. Want naast de hoofdsponsors Bandenmaat en Thuizbij
kunnen wij uw steun heel goed
gebruiken!
Houdt u niet van hardlopen en
wandelt u liever, dan bent u ook
bij ons aan het juiste adres. Op
5 juni worden er ook 2 mooie
wandeltochten uitgezet in de
’s- Gravelandse natuur. Afstanden: zijn 15 en 20 kilometer.
Ook hiervoor geldt voor meer
informatie zie www.dedriedor-

penloop.nl
Alle bewoners attenderen wij
erop dat op 5 juni een groot
aantal wegen / kruispunten in

de gemeente tussen 12.00 en
15.00 uur afgesloten zal zijn.
Over deze wegafzettingen zal
later nog meer communicatie
via de media en onze eigen

website plaatsvinden. Kortom,
een mooi evenement. Het is
mede aan u of de editie 2022
succesvol wordt.
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Drie artistieke juweeltjes bij DSO

WEE

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Vorige week kon het publiek genieten van drie artistieke momenten bij DSO
in De Blinker in Kortenhoef. De 88-jarige toneelvereniging presenteerde
maar liefst 5 keer een cultureel uitje met twee eenakters en een muzikaal
intermezzo, heerlijk.
“Die zit onder de grond”,
opent Lotte (gespeeld door
Mariska Poot) de eenakter
‘Met Innige Deelneming’, als
ze terugkeert van de begrafenis van vader Hans. Een tragikomedie van kinderboekenschrijver Jacques Vriens die
in korte tijd de verhoudingen
weergeeft binnen de familie
Van Dam. De cynische en
ietwat platte Lotte tegenover
de beschaafde broer Marcel,
keurig neergezet door DSOdebutant Dennis de Bont.
Lotte weet dat haar vader een
buitenechtelijke relatie met
ene Tamara nooit heeft opgegeven, Marcel wil die harde waarheid liever vermijden.
Dat geldt ook voor tante Frederique, kakkineus gespeeld
door Ina van Mourik, erg ingenomen met haar toespraak
die spreekt van betrokkenheid
en humor van de overledene.
Het blijkt dat moeder Josefien, ook een debuut van Wilma van Alewijk, altijd geweten
heeft van ‘Muisje Piep’ met

NIEUWS VOOR AN

FOTO: (v.l.n.r.) Irma vd Meer, Jeffrey Spoor en Sjan van Rijn (foto: Douwe van Essen)

haar man. De emoties lopen
hoog op. Aan het slot wil Josefien ‘gewoon even zitten’.
Kai Spall, die voor het eerst
regisseerde bij DSO, is erin
geslaagd om van een clichématig plot met drie debutanten, inclusief hemzelf, een
mooie voorstelling te maken.
In balans en goed verzorgd.

HET IS INDERDAAD ‘A
WONDERFUL WORLD’
Roos en Henk
Bedoeld als intermezzo tussen de twee eenakters werd
het optreden van Roos Klaassen en Henk van ter Meij ook

een muzikaal hoogstandje.
Terwijl ober Jeffrey Spoor op
secure wijze het restaurant
inricht voor een lichte lunch,
spat de verliefdheid bij Roos
en Henk er vanaf. Met Can’t
Help Falling in Love als opener wordt het publiek verwend
met drie prachtige songs.
Met haar mooie stem weet
Roos het hart te raken, ondersteund door gevarieerd keyboardspel van partner Henk.
Het is inderdaad ‘a wonderful
world’ met die twee, waarmee
ze afsluiten.
Een lichte lunch
De eenakter ‘Een

Lich-

te Lunch’ van Peter van
Straaten blijft een topper. Tijdloos. Een hilarische komedie
met de twee zussen Jenny en
Suzan. Niet alleen heel goed
geschreven door de vroegere
cartoonist Van Straaten, DSO
heeft ook het geluk dat de
twee ervaren actrices precies
de juiste toon weten te treffen.
Sjan van Rijn speelt Jenny
recht voor z’n raap, zeer komisch en met een bijna perfecte tekstbehandeling. Het
tegenspel van de dominante
en keurige zus Suzan door
Irma van der Meer is ook van
hoog niveau. Er ontspint zich
een prachtige dialoog, stevig

gelardeerd door de glazen
wijn. Ook hier speelt overspel een belangrijke rol, dat
Jenny’s echtgenoot ‘buiten de
deur neukt’ leidt tot een aanstekelijke lachbui. En Suzans
huilbui past perfect in het
plaatje van twee vrouwen die
100% tipsy genieten van een
lichte lunch. Het onopvallende
spel van ober Jeffrey was juist
daardoor genuanceerd en opvallend goed. Een schot in de
roos van regisseur Vincent
Koch. Mooi dat de vrijwilligers
van DSO nog altijd in staat
zijn om goede producties op
de planken te brengen.
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‘t KOOR zingt 10 jaar met plezier
WEEKBLADWIJDEMEREN
VIVA
LA VIDA 10 jaar zingen is ….. plezier
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

WIJDEMEREN
Zaterdagavond 21 mei
wordt een unieke avond
voor ’t KOOR! Het is het
eerste grote concert na
ruim twee jaar geen optredens vanwege de coronapandemie. Na een
oorspronkelijk in 2021 gepland concert ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van ’t KOOR! zijn wij
nu eindelijk weer in studio
1 van het Muziekcentrum
van de Omroep in Hilversum te horen. Het begint
om 19.30 uur en de zaal is
vanaf 19.00 uur geopend.
Ons repertoire bestaat uit
evergreens en populaire muziek (zowel Nederlands- als
Engelstalig) en naast een terugblik op de afgelopen 10
jaar zingen wij ook een aantal
nieuwe nummers. Bij elk lied
komt in ieder geval ons motto
‘Zingen is …. plezier’ tot uiting.
Wij doen dit niet alleen, maar
hebben de Ankeveens Big Bad
Bruce Band bereid gevonden
om hun medewerking te ver-

lenen. Alle ingrediënten zijn
aanwezig om er een swingende avond van te maken.

Op onze website www.tkoor.
nl staat een link naar de kaartverkoop.

’t KOOR! staat onder leiding
van de energieke en bevlogen dirigent Vladimir Pairel
en wordt op de vleugel begeleid door pianiste Ludmila de
Klerk-Tokareva. Arthur van der
Paal is deze avond de leider
van de big band.

Maar eerst nemen wij op donderdag 28 april a.s. nog deel
aan de 13de Korenavond in de
feesttent in Loosdrecht, waar
wij om 19.30 uur de spits afbijten. Stichting SLOEP heeft dit
jaar alleen maar Wijdemeerse
koren uitgenodigd en naast ’t
KOOR! doen BlueZ, All Directions, Snowe en Fun4All mee.

De entreeprijs is inclusief een
pauzedrankje en voorts wordt
er € 1,-- per verkochte kaart
gedoneerd aan giro 555 t.b.v.
Oekraïne.

Kom op tijd voor een goede
zitplaats, want er wordt een
volle tent verwacht na twee
jaar geen korenavond.

2x De Dillewijn
ANKEVEEN
U kunt de komende week
weer twee keer terecht bij
theaterkerk De Dillewijn Op
vrijdag 29 april speelt Helmert van Woudenberg de
voorstelling ‘Van Huis Uit.
Op dinsdag 3 mei draait
de film ‘Parasite’. Helmert
Woudenberg, 20.15 uur,
tickets; € 19,- De film Parasite: 20.15 uur; tickets €
8,- ; beide via www.dedillewijn.nl
In de monoloog van Helmert
van Woudenberg staan twee
onthutsende verhalen tegenover elkaar, verhalen waarin
we zien hoe de maatschappelijke omstandigheden, maar
toch vooral het contact met
onze ouders, bepalend zijn
voor hoe we als volwassenen
in het leven komen te staan.
Twee jongens groeien op in
andere tijden en verschillende
omgevingen. De een op het
platteland, nog voor de Eerste
Wereldoorlog, in een Duits ge-

zin met veel huiselijk geweld
onder een sterke vader en
een zwakke moeder. De ander
groeit op in Amsterdam, in de
Tweede Wereldoorlog, in een
Joods gezin van veertien kinderen met een sterke moeder
en een zwakke vader.
Oscar-winnende film ‘Parasite’
Een meesterlijke zwarte komedie van de Zuid-Koreaanse
regisseur en scenarioschrij-

ver Bong Joon-ho. De film is
vermakelijk, verrassend en
intelligent. Dit familiedrama
gaat over de straatarme familie Kim. Zij komen bij toeval in
aanraking met de steenrijke
familie Park. Daarbij raken zij
verwikkeld in een onverwacht
incident, waarbij ze alles op alles zetten om hun bedrog niet
uit te laten komen.
FOTO: Helmert Woudenberg
(foto: Clemens Boon)

Kunst kijken in			
Kortenhoef
KORTENHOEF
Elke zaterdag in mei is er
open huis waarin u het
werk van Nico van der
Wolk kunt bekijken. Op de
Reigerlaan 23, van 11.00
tot 16.00 uur.
De in Kortenhoef werkzame
en woonachtige kunstschilder
Nico van der Wolk studeerde
aan de Amsterdamse Grafische School esthetiek. Zijn
werk als zelfstandig grafisch
vormgever combineert hij met
het maken van kunst en lesgeven daarin. Nico van der
Wolk zoekt zijn inspiratie in de
oorspronkelijkheid van landschappen. Zijn schilderijen
zijn vaak heftig, aangrijpend
en openbaren als ’t ware de
ziel van de natuur. Met zijn
acryl-schilderijen brengt Nico
van der Wolk de verlatenheid
en de ruigheid van het landschap tot uitdrukking. Je moet
de wind kunnen voelen. Vooral het landschap van Wales
spreekt hem erg aan. Acryl
leent zich voor hem om texturen weer te geven, transparante onderschilderingen die het
ruige terrein al in zich dragen.
Later, dekkend, kleur en detaillering. Maar soms toch met

de zoektocht naar de grenzen
van het abstracte.
In zijn eigen woorden:
“Ik probeer de verlatenheid en
ruigheid van het landschap
te vangen. Lopend over kale
heuvels, laaghangende wolken als mist om je heen. De
zee of drooggevallen stranden met prachtige reflecties
van het licht, veenplassen met
voorbij jagende luchten, vlagen zonlicht. Mijn schildering
volgt de kunst van het zien,
daarnaar handel ik. De verstilling in het landschap laat
zich niet gemakkelijk vangen.
De grote kwasten zijn er wel
maar vaak eindig ik met een
klein penseel. Ook gebruik ik
wel natte lappen en paletmessen. Soms gebeuren dingen
bij toeval, soms moet je het
toeval een beetje helpen”. Er
is ook de mogelijkheid tot het
volgens van lessen in trompe
l’oeil- en landschapschilderen,
vrijdag en dinsdag van 14.00 –
16.00 uur.
Nico van der Wolk; Reigerlaan
23; 1241 EB Kortenhoef; wolkart@planet.nl; www.nicovanderwolk.nl

Paasactie Voedselbank
NEDERHORST DEN BERG
Beste Bergers, heel hartelijk
dank namens de Voedselbank, voor jullie gulle gaven.

Het was overweldigend

Wst uw wsmchn uw ws nog wel schoon?
Vreemd, zo’n titel die niet compleet maar toch leesbaar is. Zo is
het ook met moderne wasmachines. U hoeft steeds minder zelf
te doen omdat de machines steeds intelligenter worden. Wat
dacht u bijvoorbeeld van een machine die zelf wasmiddel doseert!
Daarnaast wordt de trommel steeds groter zodat uw dekbedden
en dekens ook goed in de wasmachine passen. In het wasgoed
ontstaan hierdoor ook minder kreukels, dat scheelt strijkwerk!
Jaren ervaring
Ruth Nagel verkoopt al jaren witgoed. Hij heeft de ervaring
dat mensen te lang wachten met het vervangen van
apparatuur. Bij wasmachines merkt u dat uw machine aan
vervanging toe is doordat er bijvoorbeeld vlekken in het
wasgoed blijven. Dit komt doordat de watertemperatuur
minder nauwkeurig is. U kunt ook merken dat de machine
niet meer op zijn plaats blijft staan door slechte vering of
dat de wasmachine door versleten lagers veel herrie maakt
bij het centrifugeren. Soms ruikt de was gewoon niet meer
schoon.

Op zo’n moment is het raadzaam om bij Vink Witgoed langs te gaan
of hen te bellen. Naast dat ze goed schoon wassen zijn de nieuwe
wasmachines ook energiezuiniger. Als u besluit om een nieuwe
machine te kopen dan zorgen de medewerkers van Vink Witgoed
voor een perfecte levering en uitleg. Bent u aan het wassen en u
heeft toch nog een vraag, dan helpen zij u ook graag weer op weg.
Informatie thuis, op de website of in de winkel
U wilt kiezen en informatie verzamelen op een manier die het beste
bij u past. Dat kan bij Vink Witgoed. Kom langs in de showroom
en laat u vakkundig voorlichten over witgoed of keukenrenovatie.
Ook kunt u via www.vinkwitgoed.nl of telefonisch uw informatie
verkrijgen. Daarnaast kunt u een medewerker van Vink Witgoed
bij u thuis uitnodigen. U krijgt dan een compleet advies, aangepast
aan de wensen en maten die bij u en uw woning passen. Deze
thuisverkoopservice is vrijblijvend en uniek. Ruth en zijn collega’s
geven u graag een eerlijk advies. Tt snl bij Vink Witgoed!

