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Twee inwoners Wijdemeren			
onderscheiden met lintje
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Van een lintjesregen in de
zes dorpen was anno 2022
nauwelijks sprake, hoogstens een paar druppels.
Van de 3026 gelauwerden
in den lande reikte burgemeester Crys Larson er
twee uit aan Wijdemeerders. Maar dat waren dan
ook spetters die het ruimschoots verdienden. Het
behaagde Zijne Majesteit
om Wout Middelman (56)
uit Loosdrecht te benoemen tot Ridder in de Orde
van Oranje- Nassau en Ans
Baar (79) uit Nederhorst
den Berg werd Lid van diezelfde eliteclub.
Ans Baar, omringd door vele
familieleden uit het 13-tallige
gezin Baar, is een zeer actieve
inwoner. Zij zet zich al tientallen jaren in voor de gemeenschap. Zo is ze sinds 1988
actief binnen de Historische
Kring Nederhorst den Berg. Op
dit moment is ze secretaris en
draagt daarmee onder andere
de zorg voor de uitvoering van
de dagelijkse zaken. De Kring
telt op dit moment ruim 500 le-

den. Ze doet veel voor de lokale historici, zoals bijdragen aan
periodieke documenten, het
bijhouden van de archieven,
en het organiseren van vele lezingen en excursies. Ook was
ze verantwoordelijk voor de
bordenwandeling. Daarnaast
is mevrouw Baar vrijwilliger bij
Stichting Oudhollandse Waterlinie, die de waterlinie op
de kaart wil zetten. Zij houdt
zich onder meer bezig met de
ondersteuning van een symposium, administratieve en
huishoudelijke zaken, en de
organisatie van culturele evenementen. “En dan is nog niet
eens alles genoemd”, voegt
een trotse broer Gerard eraan
toe. Ans Baar staat bekend als
een sociaal en zeer betrokken
inwoner van het Vechtdorp. Zij
is gedreven en altijd bereid om
zich in te zetten voor de gemeenschap.
Wout Middelman
Wout Middelman heeft zich
vele jaren op buitengewone
wijze ingezet voor de samenleving. Al vanaf het begin van
de jaren ’90 is hij betrokken bij
de Rotterdam-Parijs-Run (Roparun), als deelnemer, sponsor en bestuurslid. Doel van dit

jaarlijkse hardloop-evenement
is om zoveel mogelijk geld in
te zamelen voor palliatieve
zorg voor mensen met kanker.
In 2014 richtte hij de stichting
ZoalsJan op om ALS-patiënten te helpen bij de inkoop van
hulpmiddelen en diensten om
de kwaliteit van leven te verhogen. De stichting organiseert
hiervoor verschillende sportevenementen. Hierbij is Wout
Middelman een drijvende
kracht. Inmiddels heeft hij met

zijn stichting ruim een miljoen
euro opgehaald voor ALS-patiënten en is de stichting ZoalsJan uitgegroeid van een
lokaal initiatief tot een landelijk erkende stichting. Toen de
heer Middelman in 2018 te horen kreeg dat zijn echtgenote
een zeldzame vorm van beenmergkanker heeft, besloot hij
om een platform op te zetten
voor uitbehandelde patiënten.
Daaruit vloeide Teamuitbehandeld.nl. Met zijn initiatie-

ven en prestaties heeft Wout
Middelman in maatschappelijk
opzicht veel erkenning en respect verworven. Hij heeft een
grote bijdrage geleverd aan de
verlichting van vele terminale
en palliatieve patiënten. Dat
deed hij op een buitengewoon
enthousiasmerende
wijze.
Een typerende leus van hem:
‘Het komt uit m’n hart en ik doe
’t graag’.

Voor de leukste Moederdag cadeaus
Meenthof 42a
Kortenhoef
035 - 656 04 91

Ga je naar Blokker Kortenhoef!
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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

Za. 7 mei: 19.00 uur:
J. Dresmé
H. Antonius
Zo. 8 mei: 9.30 uur:
W. Balk
Wo. 11 mei: 9.30 uur:
J. Dresmé
St. Martinus
Zo. 8 mei: 9.30 uur:
Liturgiegroep
Veenstaete
Vr. 6 mei: 15.00 uur:
W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Zo. 8 mei: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 8 mei: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 8 mei: 9.30 uur:
Ds. P. Vroegindeweij
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 15 mei: 11.15 uur:
Wout van der Spek
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 8 mei: 10.00 uur:
Ds. I. Smedema

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

Zaterdag 7 mei Lentemarkt in Ankeveen
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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

van 8.00-12.30 uur met onze DJ Jeroen,
groenten en fruit, brood en gebak,
kaas, noten, olijven, bloemen, bonbons,
siroop, Symon’s koffie to go, Ge Leurs
met hanging Baskets, aardbeiplantjes, de GAD,
lammetjes en natuurlijk Caroline’s Viskraam

Hier had uw
advertentie kunnen staan!
Neem contact op via

advertentie@dunnebier.nl

NIEUWSSTER
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Wijdemeren klaar voor

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

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
In het DrieLuik aan het Lindeplein te Loosdrecht zijn
8 studio’s ingericht voor
de opvang van Oekraïnse
vluchtelingen. Vorige week
meldde zich het eerste gezin. Ook de 8 hotelkamers
boven het Spieghelhuys in
Nederhorst den Berg zijn
gereed.
Dorpscoördinator Bas Immerzeel geeft een korte rondleiding door de diverse ruimtes,
vier beneden en vier boven.
Ze zien er verzorgd uit, met
voldoende bedden, zitmeubilair, beddengoed, soms een tv
en een koffiezetapparaat. “Het
aanbod van materialen was
echt overweldigend”, vertelt
Bas die samen met vrijwilligers
twee dagen bezig was met
schoonmaken, schilderen en
inrichten van de woonkamers.
Vaktechnici zorgden o.a. voor
de installatie van vier douches,
twee boilers , brandmelders
en een wasruimte. Boven is er
ook een centrale keuken. In de
kelderruimte kunnen kinderen
spelletjes doen, zo staat er
ook een tafelvoetbalspel. “Bij
het speelgoed moesten we
zelfs een stop invoeren, het is
zonde als er teveel overblijft.”
Het team wil zoveel mogelijk
hulp op maat bieden, zaken
waar echt behoefte aan is.
Dat doen ze ook bij ‘Shop voor
Nop’ naast de brandweerkazerne waar je gratis kleding

kunt afhalen. Maar inzamelen
is niet nodig, de vrijwilligers
kunnen uit hun netwerk passende spullen zoeken.
Gemeente
Onder leiding van een projectleider is een team van 10
à 15 gemeentemedewerkers
in touw om de opvang goed te
regelen. Zo is er iemand van
het sociaal wijkteam aanwezig
om de kinderen naar school
te begeleiden en het leefgeld
voor de Oekraïners te regelen.
Naast een groep vrijwilligers.
Waar Wietske van Ierssel met
haar Facebookgroep de verbindende factor is. “Iedereen
doet ’t voor elkaar” vervolgt
Bas enthousiast, “er was een
positieve sfeer op de infoavonden, ook in Nederhorst den
Berg.” Zo roemt hij ook de bereidwilligheid van Maire van
der Meulen van het Kursus
Projekt Loosdrecht die het
DrieLuik direct aanbood. Die
cursussen vinden nu plaats in
het toekomstige dorpscentrum
Het Lichtbaken in Oud Loosdrecht, waar ook nog een kamer leeg staat voor de gasten.
De toeloop van de vluchtelingen verloopt via de Veiligheidsregio, maar particulieren
die Oekraïners huisvesten,
kunnen ook gezinnen aanmelden. Er zijn al diverse bezoekjes geweest. Wie meer wil weten kan terecht op: Oekraine@
wijdemeren.nl

9 mei, de Dag van Europa – juist nu!
Door: Nanne Roosenschoon
(D66 Wijdemeren)

ook van solidariteit met het
Oekraïense volk.

WIJDEMEREN
De laatste weken wordt
steeds vaker gesproken
over de datum van 9 mei,
de dag waarop Rusland
het eind van de 2de wereldoorlog viert. Volgens
analisten wil Poetin dan
zijn ‘glorieuze’ overwinning aankondigen over de
platgebombardeerde Oekraïense steden en dorpen
en de uitgemoorde bevolking. Alles onder het mom
van de veiligheid van Rusland en de strijd tegen het
‘Oekraïens nazisme’.

Sinds de top van Milaan in
1985 uitgeroepen tot de Dag
van Europa. 9 mei 1950 was
het de historische verklaring
van Robert Schumann die de
eerste aanzet vormde tot het
streven naar een verenigd en
vreedzaam Europa op een moment dat heel Europa vreesde
voor een derde wereldoorlog.

De oorspronkelijk feestelijke
datum van 9 mei wordt zo een
dag van rouw en woede maar

Na de gruwelijkheden van de
tweede wereldoorlog gingen
de voormalige tegenstanders
gezamenlijk werken aan een
tijdperk van vrede, welvaart en
rechtvaardigheid. De huidige
Europese Unie is daarvan het
resultaat. Een Unie met nog
veel onvolkomenheden en
waarin lang niet overal onze

gemeenschappelijke
waarden worden gerespecteerd en
discriminatie nog niet is uitgeroeid.
Totdat we zo’n 2 maanden
geleden geconfronteerd werden met de gruwelijke werkelijkheid aan onze grenzen.
Vandaag zien we ook de solidariteit in de hele EU met de
Oekraïense bevolking. Op 9
mei zullen wij, zoals ieder jaar,
de Europese vlag hijsen bij
ons gemeentehuis en dit keer
zij aan zij met de vlag van Oekraïne. Niet om te vieren, maar
om stil te staan bij het leed dat
zovelen wordt aangedaan.
9 mei: de dag van Europa,
juist nu!

Partijkeuze bekend, formatiefase breekt aan
DLP- PvdA / GrL- VVD
WIJDEMEREN
Na de eerste fase van het
informatieproces is een
aantal conclusies getrokken. Onder andere, gelet
op de situatie waarin de
gemeente Wijdemeren verkeert, dat een daadkrachtig
college nodig is met de bereidheid in te grijpen. Daarnaast is gekozen voor een
driepartijencoalitie,
vier
wethouders en een ‘Coalitieakkoord-Plus. Deze conclusies staan nog steeds
overeind.
Na uitgebreide gesprekken,
is gekozen voor samenwerking in een coalitie van De
Lokale Partij (8 zetels) met
PvdA-GroenLinks (2) en VVD
(2). Deze partijen hebben het
duidelijkst aangegeven de

grote problemen te onderkennen en die stevig aan te willen
pakken. Voor De Lokale Partij is dat een belangrijk argument. Het heldere signaal van
de verkiezingsuitslag speelt
ook een rol bij de afwegingen
evenals het feit dat de ChristenUnie als relatieve nieuwkomer heeft aangegeven niet te
willen deelnemen in een coalitie. Met de openbaarmaking
van de keuze is fase twee afgesloten.
Vertrouwen
Partijen hebben naar elkaar
uitgesproken vertrouwen te
hebben in een goede gezamenlijke uitwerking van plannen. In de nu te starten derde
fase zal dat in het ‘Coalitieakkoord-Plus’ gestalte krijgen.
Genoemde partijen hebben

kandidaten voor de 4 wethoudersposten beschikbaar. De
beoogde verdeling van portefeuilles evenals bekendmaking van namen van de kandidaten volgt later.
Zagt formateur
Informateur Gert Zagt (DLP)
is er trots op dat hij dit nieuws
namens de drie partijen naar
buiten mag brengen. Tevens
is hem gevraagd, in de 3e
fase, de rol van formateur
te vervullen. De drie partijen
gaan nu een intensief traject
in. Tenslotte wil Gert Zagt zijn
complimenten uitspreken naar
alle partijen voor de openhartige en constructieve gesprekken. In fase drie zal de inbreng
van alle partijen meegewogen
worden en waar mogelijk een
plaats krijgen in het akkoord:
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ChillyHilversum
Aanmeten van
borstprotheses

WEE
Het huis waar een schoorsteenbrand

NIEUWS VOOR AN

was

B el geru st vo or ee n
af spra ak

Benjamin (11) uit Ankeveen

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190 | 1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127 | www.chillyhilversum.nl

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
Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl

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

Maakt u zich zorgen over de
lichamelijke ontwikkeling van uw kind?
Onze kinderfysiotherapeuten adviseren u graag.
Paul Klaver Fysiotherapie
p/a Burg. van Hasseltlaan 2
1412 GN Naarden

Mijn Plek

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

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

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

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

Foto en tekst: Karin Wesselink

“Eind vorig jaar fietst ik samen
met een van m’n vrienden
naar zijn huis omdat we gingen logeren en toen werden
we ineens ingehaald door de
brandweerwagen en de politie.
Dat gebeurt hier bijna nooit,
dus dat was heel speciaal.
We zijn er meteen achteraan
gefietst en gaan kijken. Er
was een schoorsteen in de fik
gegaan. Ik hoorde van de andere mensen die ook stonden
te kijken dat het kwam omdat
de schoorsteen niet goed geveegd was. Dit was de eerste
keer dat ik hier bij een ongeluk
was. Tot een half jaar geleden
woonde ik in Bussum. Daar
gebeurde veel vaker zoiets. Ik
zag daar vaker brandweer of
politie of hoorde sirenes. Dan
was er weer een brand, of was
ergens een winkel overvallen.
Niet dat ik dat eng vond, want
ik word niet zo heel snel bang.
Maar het voelt hier wel rustiger
en dat vind ik prettiger. Wat
wel een nadeel is: in Bussum

hoefde ik maar een minuutje te
lopen naar vrienden. Hier moet
je echt op de fiets stappen en
twee minuten fietsen. Maar
de voordelen zijn dat we een

grotere tuin en een groter huis
hebben. En een leukere buurt.
Maar ik weet niet waardoor dat
komt.”

Vrachtwagenverbod
Ingezonden brief
In het Mobiliteitsplan van Wijdemeren wordt er aangegeven
dat er vanaf Nieuw Walden tot
en met driesprong Ankeveen
– Herenweg een vrachtwagenverbod plus 30 km-zone gaat
komen. Dit is om het Noordereinde te ontlasten (?!) Het betekent concreet het volgende:
Als er een vrachtauto, zeg als
voorbeeld even Cito, een containerbak moet brengen naar

Ankeveen. Die moet dan via
het centrum Nederhorst, Dammerweg, Loodijk, ‘s- Graveland
Noordereinde, Herenweg naar
Ankeveen. En terug natuurlijk
weer dezelfde weg. Over de
bruggen in Ankeveen en de
brug op het Zuidereind mogen
geen vrachtauto’s (as last= 6
ton ofzo?) overheen. Dit geldt
natuurlijk niet alleen voor Cito,
maar voor heel veel onderne-

mers hier in de Horstermeer en
natuurlijk voor de aanlevering/
bevoorrading in de Horstermeer. Die zullen allemaal door
het centrum van Nederhorst
den Berg moeten rijden. Zo zijn
er nog vele voorbeelden… Tot
15 mei kunt u zienswijzen indienen tegen dit plan.
Lucia Hogenberg, Nederhorst
den Berg

SeniorWeb maakt u wegwijs in de 		
digitale wereld
NEDERHORST DEN BERG
We moeten tegenwoordig
bijna alles online via internet doen, helaas zijn hierbij
ook risico’s aanwezig. Het
Sociaal Cultureel Centrum
wil u in samenwerking met
SeniorWeb, een presenta-

tie geven met tips en uitleg
om dit risico tot een minimum te beperken.
Deze presentatie zal op
woensdag 11 mei om 14.00 –
15.00 uur plaatsvinden, met
een uitloop naar 16:00 uur voor

eventuele vragen. Namens
SeniorWeb zullen Richard
van Kempen en Floor Roest
aanwezig zijn. Het gebouw
ligt tussen de sporthal en de
brandweer; Blijklaan 1; 1394
KA Nederhorst den Berg

NIEUWSSTER
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Moederdag

WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Kim Tomeï

komt deze traditie eigenlijk
vandaan?

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
WIJDEMEREN
De oorsprong van moederdag
Aanstaande zondag 8 mei
ligt in het oude Griekenland.
is het moederdag. Voor
Daar werden niet zozeer de
de meeste moeders met
gewone moeders in het zonminderjarige kinderen benetje gezet, maar werden de
tekent dit: ‘s morgens op
moedergodinnen, zoals Cybele
bed liggen, luisteren naar
en Rhea, geëerd. Pas in het
het geroezemoes in de
midden van 19e eeuw werd
keuken, doen of je slaapt,
Moederdag in Amerika geïntroverrast wakker worden en
duceerd. De feestdag zoals wij
genieten van al het moois
hem nu kennen, heeft zich vanen lekkers dat speciaal
uit de Verenigde Staten over
voor jou gemaakt is, zoals
de rest van de westerse wereld
een tekening, die al weken
verspreid. In Nederland begon
onder het matras werd bede traditie rond 1925.
waard. Overigens genieten
de meeste moeders het
Het blijkt na een kleine opiniemeest van de blije gezichtpeiling, dat de meesten moejes van hun kroost. Waar
In samenwerking met

derdag zien als een dag waarop kinderen hun moeder in het
zonnetje zetten. Hierbij wordt
vooral gedacht aan kinderen
in de basisschoolleeftijd en
puberteit. Moeders verheugen
zich doorgaans op een ontbijtje
en een zelfgemaakte knutsel.
Sommigen gaan een dagje
uit, anderen gaan gourmetten.
Voor veel volwassenen is moederdag een dag om bij moeder
langs te gaan met een bloemetje. De meeste volwassenen
zien dit niet als een verplichting, een enkeling wel.
Moederdag is bij uitstek een
gelegenheid om de lokale ondernemers te steunen. Koop
je broodjes bij de bakker, haal
en mooi tijdschrift bij de plaat-

selijke boekhandel of koop een
bloemetje in het dorp.
Moederdag is voor een aantal
mensen een periode van stil
verdriet. Omdat zij hun moeder of zelfs een kind verloren
zijn, of ongewenst kinderloos
zijn gebleven. Er wordt volop
reclame gemaakt en je kan
geen winkel in zonder geconfronteerd te worden met deze

Foto: unsplash.com

merweg in Nederhorst den
Berg met Voices, orgelmuziek
van Hugo de Graaff en onder

andere burgemeester Crys Larson. Bij In Derde Termijn wordt
stilgestaan bij de zogenaamde

vergeten groepen bij de holocaustherdenking als homo’s en
verstandelijk gehandicapten.

dag. De commercials op radio,
televisie en internet vergroten
dat gemis. Gelukkig staan veel
mensen stil bij degenen, voor
wie moederdag beladen is.
Even een appje sturen of iemand uitnodigen voor een kop
thee wordt over het algemeen
erg gewaardeerd.

GooiTV
GooiTV besteedt deze week
uitgebreid aandacht aan de
herdenkingen van 4 en 5 mei.

Het gaat onder andere om een
herdenkingsdienst vanuit de
katholieke kerk aan de Dam-

VACATURE
LOGISTIEK MEDEWERKER
Ben jij degene die bij ons de laatste schakel wil worden voordat onze
producten naar de klant worden verzonden?
Voor deze functie zoeken we iemand die 38 uur per week beschikbaar is. Je gaat in ons
magazijn de gereinigde producten uit de productie in ontvangst nemen en binnen boeken
in ons ERP systeem. De producten worden, in series van duizend tot 10 duizenden stuks, in
ons magazijn per dag in dozen ingepakt. Als een productie klaar is, wordt deze klaar gezet
voor een eindcontrole middels een steekproefsysteem. Een klein deel van onze productie
ondergaat geen eindcontrole en kan direct ingepakt worden voor verzending.
Via een verzendlijst uit ons ERP systeem worden de producten per doos of per pallet
verstuurd naar onze klanten.

Maak vaart,
er is een
nieuwe kaart

Je werkt nauwgezet, hebt oog voor detail en een technisch inzicht. Bovendien vind je het
geen probleem om in een kleine onderneming te werken.

Als je interesse voor deze functie hebt, maken we graag kennis met je om
samen de inhoud en de invulling van de werkzaamheden door te nemen.
Stuur dan je CV naar info@awera.nl.
Reeweg 14 | 1394 JD Nederhorst den Berg | 0294-253226

Ankeveen
035 53 39 155
restaurant1244.nl

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

De lente begint bij Blokker Kortenhoef!
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Moe d’r dag!

Hartvlaai

met aardbeien

€ 11,99
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Voor bij de asperges

heerlijke beenham
200 gram
Uit eigen worstmakerij

Stuk

leverworst

100 gram gesneden

€ 4,95

+

gekookte worst
samen voor

€ 5,95

Aanbieding geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 mei
Let op onze vaste dagelijkse aanbieding in de winkel!
Brugstraat 2, Nederhorst den Berg | Tel. 0294 - 25 12 04

Lentekriebels? Tijd voor kleur in
de tuin! Kom langs bij
Zorgkwekerij Kostelijk voor een
grote keus aan eenjarige hang-of
staande zomerbloeiers

Verkoop: ma t/m za 9 – 18u.
Middenweg 13,
Nederhorst den Berg
www.kwekerijkostelijk.com

Boeken, Baby- & kindercadeautjes
Elke 1e & 3e zaterdag van de maand
Willie-Dasplein, Nederhorst den Berg

Rondje Wijdemeren

Gert Kok, de eigenzinnige weg van een
kunstschilder

WEE

NIEUWS VOOR AN

Door: Ben Groenendijk

NEDERHORST DEN BERG
Nog niet zo lang geleden
was het huidige atelier de
repetitieruimte voor de fanfare van Nederhorst den
Berg. De muziek maakte
plaats voor schilderijen.
Gert Kok, beeldend kunstenaar, heeft er, aan de
Reigerlaan, zijn gedroomde werkplek.
Bij binnenkomst trekken de
grote, kleurrijke doeken mijn
aandacht. Ze zijn prachtig.
Gert laat me even met rust.
Dan: ‘Ik ben steeds grotere doeken gaan maken. Mijn
ruimte in Loosdrecht, waar ik
met mijn vrouw Gonne woon,
werd te klein. We zijn heel blij
met deze fantastische plek.
Het grote doek waar je naar
kijkt is 2.20 hoog en 4.50
breed. Het zijn drie doeken die
één geheel vormen. Vroeger
maakte ik schilderijen op één
doek, maar met deze omvang
zijn ze niet als één geheel te
transporteren. Je krijgt werken
van deze omvang ook niet gemakkelijk bij galerietentoonstellingen aan de muur. Maar
ja, ik ben niet het type dat zijn
kunstwerken aanpast aan wat
praktisch of verkoopbaar is. Ik
maak wat ik wil maken. Ik ben
niet elke dag in mijn atelier,
maar het scheelt niet veel.’
Abstract
Gert is geboren en getogen in
kunstenaarsdorp Laren, maar
niet het dorp zelf, maar zijn vader liet de vonk overspringen;
hij tekende veel. ‘Ik ben al heel
jong met tekenen en schilderen begonnen. Het werd onderdeel van mijn leven. Maar
er viel geen droog brood mee
te verdienen, dus ik schilderde
naast mijn werk, mijn eigen

klusbedrijf. Ik heb die hele periode uitsluitend figuratief werk
gemaakt. Sinds een jaar of
vier heb ik dat achter me gelaten. Ik maak nu nog alleen
abstract werk, ‘abstract intuïtief’ heet het officieel. Een bevriend kunstenaar bracht me
op dit pad. Ik dacht al snel: dit
is wat ik wil. Vanzelf ging het
niet. Met figuratieve kunst heb
je houvast aan de werkelijkheid om je heen. Ik was daar
goed in, maar de uitdaging
was eraf. Abstract schilderen
moet volledig door je eigen
gevoel worden gestuurd. Dat
is een enorme stoeipartij geweest. En dat is het nog wel.
Het gaat niet zomaar.’
Kleuren
‘Soms schilder ik nog weleens
koeienkoppen, het is het enige
dat ik op figuratief gebied nog
doe. Maar als je naar het resultaat kijkt, dan denk je: ‘Ja ’t is
een koe.’ Terwijl mijn abstracte werk je aan het werk zet. Ik

zet er in principe ook nooit een
titel onder, want die stuurt de
blik van de kijker. Mijn nieuwe
werk is een paar keer tentoongesteld in Amsterdam, waaronder bij een galerie. Daar heb
ik ook werk verkocht. Mensen
vallen vooral voor mijn uitgesproken kleuren. Ik ben nu
bezig met een nieuwe serie
werken. Daarvoor moet ik opnieuw een galerie vinden.’
Geld
Naar de koeienkoppen, groot
en klein, is nog steeds veel
vraag. ‘Ja, en daar kan ik veel
mee verdienen, we kunnen
het geld ook goed gebruiken,
maar ik laat me er niet door
leiden. De productiekosten
van die grote doeken zijn erg
hoog. Kwaliteitsverf, om maar
iets te noemen, is nogal duur.
Ik bezuinig daar niet op, ga
honderd procent voor kwaliteit
en duurzaamheid. Ik verkoop
graag, maar blijf wel bij mezelf.
Met geld heb ik niet zoveel.’

KunstRonde
WIJDEMEREN
De 26ste KunstRonde op
21 en 22 mei biedt een grote collectie hoogwaardige
kunstwerken van 22 professionele kunstenaars en
2 galerieën.

Met kunstwerken uit verschillende disciplines van 50 tot
10.000 euro is er voor elk
budget iets te vinden. De KunstRonde bestrijkt het gebied
van Maarssen tot Vreeland en
langs de plassen van Korten-

hoef, ‘s-Graveland en Loosdrecht. Op de groepsexpositie
in de Pauluskerk in Breukelen
is van elke deelnemer 1 kunstwerk te zien.
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In samenwerking met

Tekenwedstrijd voor alle kinderen van 		
Wijdemeren
WIJDEMEREN
Na de succesvolle tekenwedstrijd in 2021 ‘Zelfportret met Bril’ organiseren
enkele kunstenaars van de
Kunstroute
’s-Graveland
opnieuw een tekenwedstrijd.
Dat kinderen creatief zijn bewezen zij afgelopen najaar ook
toen 1500 basisschoolleerlingen meer dan 1000 flessen
beschilderden voor het 13 meter lange rijdende kunstwerk
VRIJHEID. Tijdens het Kunsten Lichtfestival Loosdrecht afgelopen december stond het
aan de Porseleinhaven. Maar
niemand bevroedde toen dat
vrijheid een paar maanden later ook in Europa zo’n levensgroot thema zou zijn wat jong
en oud raakt.

Vrijheid
Daarom nodigen we alle kinderen in Wijdemeren uit een Vlag
voor de Vrijheid te tekenen of te
maken (op A-4 formaat). Leven
in een vrij land is zo ongelofelijk
fijn maar ook soms zo kwetsbaar. Het tekenen of maken van
een vlag voor de vrijheid geeft
hoop. Tijdens de Kunstroute
2022 op 5 en 6 juni (Pinksterdagen) zullen alle tekeningen
te bewonderen zijn in De Oude
School in Kortenhoef. Daar is
ook de overzichtsexpositie van
de 18 deelnemende kunstenaars aan de Kunstroute. www.
kunstroutesgraveland.nl Buiten
staat daar dan ook het kunstwerk VRIJHEID met de 1000
beschilderde flessen. Iedereen,
jong en oud, mag daar de drie
mooiste tekeningen kiezen! De
makers van de drie winnende
tekeningen of vlaggen zullen in

atscholen.nl

het Weekblad Wijdemeren en
de Nieuwsster bekend worden
gemaakt en zij ontvangen weer
een leuke prijs.

‘EEN VLAG VOOR
DE VRIJHEID’

St. Antoniusschool, Joseph Lokinschool, Jozefschool

Autobedrijf Jansen & Jansen

U kunt bij ons terecht voor alle merken

Doe mee
Doe jij dus ook weer mee? Alle
basisscholen hebben een uitnodiging ontvangen en affiches
worden ook in de gemeente
verspreid.
10 Weekblad Wijdemeren

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Wij staan voor u klaar!
Woensdag  juli 

Alles mag: kleurpotlood, verf,
viltstift, krijt of knippen en
plakken. Schrijf duidelijk op je
tekening of vlag: je voor- en achternaam, je leeftijd en de naam
van je school. Inleveren uiterlijk
1 juni bij Oogzorg Briljant in de aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
Meenthof in Kortenhoef of via onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
Gea Lamme (06 18393540) of 0294-251254 035-6563680
Johanna Kessler (062313409).

REGIO
Wanneer kanker of de gevolgen daarvan een rol
gaan spelen, dan kan yoga
helpen om even niet ziek
te zijn. Om te genieten van
positief bezig zijn en ontspannen. De confrontatie
met kanker kan angst, vermoeidheid, boosheid en
onzekerheid veroorzaken.
Yoga kan helpen rustiger
te slapen, angst los te laten, leren om te gaan met
stress, het immuunsysteem
te versterken, meer energie
en kracht op te bouwen en
weer vertrouwen te krijgen
in je lichaam.

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556

info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl
Prijzen Spektakelloterij afhalen

Marco Boon
Schilderwerken

Aanmelding burendag
2018 geopend

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakelloterij 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.
Lotnummer Prijs

Omschrijving

Beschikbaar gesteld door

003352

HOOFD Verzorgd bezoek voor

000595

1

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Restaurant Lekr

001238

2

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Brinkers Mode & Lingerie

001222

3

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000796

4

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000660

5

Etentje voor 2 personen

Gasterij de Vechtoever

001255

6

1 Persoons zomerdekbed

Brinkers Mode & Lingerie

000105

7

Levensmiddelenpakket

Albert Heijn

000203

8

Verzorgingspakket

Albert Heijn

002254

9

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

000026

10

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

001693

11

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Boekhandel CW76 Kortenhoef

000777

12

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000371

13

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000874

14

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

001016

15

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Body & Beauty ‘t Gooi

001453

16

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000875

17

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000876

18

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001233

19

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

000951

20

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

002126

21

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001206

22

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001416

23

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002127

24

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001082

25

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Particuliere verhuizingen

002338

26

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Senioren verhuizingen

001173

27

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Internationale verhuizingen

000793

28

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Opslag faciliteiten

000138

29

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

001690

30

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Start nieuwe yoga-groep bij Viore
Naast de populaire yoga-lessen op woensdagochtend start
er op dinsdagmiddag 10 mei
een nieuwe groep bij Viore. De
les wordt verzorgd door een
ervaren yogadocent, die zich
richt op verbetering van de balans, welbevinden, kwaliteit van
leven, op herstel van eenheid
tussen lichaam, geest en ziel.
De les wordt gegeven van
14.00 tot 15.15 uur. Na afloop
kun je nog even ontspannen
napraten in de gezellige huiskamer van Viore. Kosten voor
deelname: €5,- per les. Er is
een pinapparaat aanwezig.
Voor informatie en aanmelden:
aanmelden@viore.org, bel 035

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

2 personen Dutch Valley

De inschrijving voor de 13e
editie van Burendag is vorige
week geopend. Alle buurten
van Nederland kunnen hun
Burendagactiviteit aanmelden en een financiële bijdrage 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 organisatoren zich extra inspannen
om buren bij elkaar te krijgen
in buurten waar dat niet vanzelfsprekend is. Burendag
valt dit jaar op 22 september.
In 2017 deden zo’n 1 miljoen
mensen mee aan duizenden
activiteiten in heel het land.

685 35 32 of kijk op viore.org/
Kort nieuws
agenda. De les gaat van start
06 - 51 28 20 68
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé Wijbij minimaal 4 aanmeldingen.
demeren. In de Brasserie van
Veenstaete te K’hoef. WegBij Viore staan de deuren Daan
gooien? Mooi niet! Zie: www.
renth •
natuurlijkwijdemeren.nl
of
marcoboonschilderwerken@gmail.com
•
bel: Marjolijn Bezemer: 06de Oosterengweg 44 open op
48545227.
•
•
alle werkdagen tussen 10.00
WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
en 16.00 uur. Zonder afspraak
of verwijzing kunnen bezoekers
dan terecht voor een luisterend
oor en voor informatie over het
uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezingen. Bezoekers
kunnen ook een (telefonische)
afspraak maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld levensvragen, omgaan
met verlies, kanker en werk
en kanker in het gezin. Meer
informatie: www.viore.org.
V E R H U I Z I N G E N

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl
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FAMILIEBERICHTEN
Met humor geleefd
Na een mooi, liefdevol en vooral humorvol leven,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man
en onze vader, opa en overgroot opa

Ynze Klijn
30 april 1941

24 april 2022

De afscheidsbijeenkomst heeft op 30 april
in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Greet Klijn
Cederlaan 21
1394 JV Nederhorst den Berg

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.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
Gevr KLEINE BEDRIJFSRUIMTE
voor startende ondernemer
Doel: Schoonheidssalon
+-50M2 omg. Hilversum

Frans Verhagen
13 april 1937 - 25 april 2022

Wijdemeren 06 48764221
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
www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen
H.van Gelderen 0651406217
Te huur per 1 juli mooi
3 kamerappartement met
balkon, noordereinde 87
1250 euro per maand geen
servicekosten , excl gwl 2
maanden borg 06 53131656

WEE

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud,NIEUWS
snoei-VOOR AN
werk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598
Piano: Gebruder Schulze
wit, ca.1920, redelijke
staat. Gratis af te halen
Contact 06 52 64 64 34
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken!
Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:
www.tatakh.nl
06-24683096
MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Geef een massage kado!
MOEDERDAG 8 mei
Succes verzekerd!
www.donnalife.nl
06-27484142

Diny Verhagen-Göbel
Arnoud en gezin
Marjolijn en Frans, Tim, Gijs
Correspondentieadres:
Jacob van Ruysdaelstraat 9
1394 GH Nederhorst den Berg
De crematie heeft zaterdag 30 april j.l. plaatsgevonden.
De familie is dankbaar voor alle liefdevolle steun en
betrokkenheid van allen.
Speciale dank aan Verpleegtehuis De Kuijer.
De liefdevolle zorg van de artsen, van de verpleegkundigen,
het managementteam, en de vriendschap met sommige
bewoners hebben ons door de turbulente tijd, waarin Frans
steeds meer zorg nodig had, geholpen.

UITVAARTVERZORGING

Persoonlijke &
eigentijdse benadering
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

NIEUWSSTER
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De eeuw van Evert van den Hoek
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

nam. Door ziekte kwam daar

| NEDERHORST
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
BERG |hij
DE NIEUWSSTER
een eind
aan. NuDEN
woont
onIn samenwerking met

LOOSDRECHT
Vorige week vrijdag vierde Evert van den Hoek z’n
100e verjaardag in zorgcentrum De Beukenhof in
Loosdrecht. Burgemeester
Crys Larson kwam op bezoek op het feestje waar
naast z’n familie ook vroegere buren en kennissen
aanwezig waren.
De burgemeester had een
geanimeerd gesprek met de
100-jarige die ondanks zijn
doofheid graag een praatje
maakt. Ook is Eep, zoals velen
hem kennen, iemand die geen
blad voor de mond neemt.
“Hebt u die bloemen zelf betaald?” vraagt-ie aan de burgermoeder. Zijn levensmotto
luidt dan ook ‘Wees altijd eerlijk en draai er niet omheen’.
Vele Kortenhoevers kennen
hem als de vitale senior die op
z’n 97e nog door het winkelcentrum De Meenthof fietste.
En ook de andere dorpen op
zijn dagelijkse fietsroute mee-

geveer 2,5 jaar op een kamer
in de Beukenhof. “Tja, ik kan
niet veel meer, maar geestelijk ben ik nog top. Ik ben altijd
blij als ik bezoek krijg.” Zoon
Rob, schoondochter Marja,
de kleinkinderen Daphne en
Stephan met hun partners
Gerrit en Ilse komen regelmatig langs. En vandaag is uiteraard achterkleinzoon Jayden
aanwezig om ook te genieten
van de gebakjes.
Een eeuw
Op 29 april 1922 werd Evert in
een klein huisje aan ’t Zuidereind te ’s-Graveland geboren.
Hij kreeg nog een broertje en
een zusje, Ap en Wil. Everts
moeder bestierde op de hoek
van de Kerklaan en de Emmaweg in Kortenhoef een kruidenierswinkeltje. Op de gevel
van het pand prijkte een bordje ‘Dorplust’, maar de jeugd
sprak liever van ‘Droplust’.
De jonge Epie was geïnteresseerd in techniek. Hij wilde het
liefst automonteur worden. Hij

Foto: De 100-jarige met de burgemeester en een deel vd familie

werkte o.a. bij de Gooitax in
Hilversum. In de oorlog moest
hij onderduiken om te voorkomen dat hij door de Duitsers
te werk gesteld zou worden.
Na 1945 pakte hij zijn werk als
monteur weer op en ging in
Hilversum werken in de garage van de Nederlandse Radio
Unie. Bij de omroep leerde hij
ook zijn vrouw Hetty kennen.
In 1955 werd zoon Rob ge-

boren. In de 60 ‘er jaren had
Evert met z’n vrouw een pension in hartje Hilversum. Eep
is altijd erg sportief geweest.
Behoudens een enkel sigaretje of borreltje op een verjaardag, rookte en dronk hij niet.
Een echte sportliefhebber met
zwemmen, fietsen, schaatsen
en voetballen bij SV ‘s-Graveland. Ook was Eep gek op
zijn boot in de Hilversumse

sporthaven, waar hij jarenlang
met veel plezier havenmeester
is geweest . Na het overlijden
van Hetty, in 2005, werd hij
een nog fanatiekere fietser.
Aan het slot poseert het gezelschap voor de foto. Als Evert
gevraagd wordt te lachen naar
de fotograaf, zegt hij gevat: “Ik
heb al verkering.” Een bijzondere eeuweling.

Verschrikkelijke foute tekst
Door: Rob van Veen

WIJDEMEREN
Op 28 april kwam ik tijdens vrijwilligerswerk op
een openbare locatie in
Wijdemeren onderstaand
verschrikkelijke foute tekst
tegen op een bank. ‘Hitler
heeft de verkeerde joden
verrgas? (kanker VVD)/
Maffia versus paus oorzaak katholieken’.
Hier staat in één zin, in vier
stukken verdeeld nogal wat,
met als grootste dieptepunt
het woord verrgas? met twee

keer een r en een overlijdenssymbool op de plaats van een
t. Degene die dit op zijn of
haar geweten heeft, mag wat
mij betreft meer normbesef bijgebracht worden, te beginnen
met een rondleiding in Auschwitz-Birkenau. De beheerder
waar de bank staat, heb ik
geïnformeerd zodat de tekst
hopelijk snel wordt verwijderd.
Mochten er mensen of organisatie(s) zijn die hier terecht
aanstoot aan nemen, wil ik hun
de locatie bekendmaken zodat
zij eventueel verdere stappen
kunnen ondernemen. Mailen
naar: redactie@dunnebier.nl

Gezocht: collectanten MS
WIJDEMEREN
Multiple Sclerose (MS) is een
progressieve ziekte van het
zenuwstelsel en de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. De droom van het
Nationaal MS Fonds is een
toekomst zonder MS. Daarom
zijn wij op zoek naar collectanten die in de week van 27

juni tot en met 2 juli langs de
deuren willen gaan om geld in
te zamelen. Maar er zijn meer
manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele
telefoon door een betaalverzoek met vrienden en familie
delen bijvoorbeeld. Helpt u
ons mee? Er zijn in Nederland
meer dan 25.000 mensen met

MS. Vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar worden
door deze ziekte getroffen. Zij
zijn in de bloei van hun leven
en gaan een onzekere toekomst tegemoet. Wilt u zich
aanmelden als collectant in
de MS Collecteweek of wilt u
meer informatie?

Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in
actie komen kan natuurlijk ook.
Maak dan een digitale collectebus aan op www.digicollect.
nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u
het hele jaar door collecteren.
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Koningsdag groot succes

WEE

Foto: Plezier in Loosdrecht door
Luiduine Biemans

goed bekeken. Dat belooft wat
NIEUWS VOOR AN
voor de toekomst!

Door: Kim Tomeï

Na het middaguur waren de
meeste kleedjes opgeruimd
en werd er plaatsgemaakt voor
spelletjes, demonstraties en
andere gezellige activiteiten.
Op het terrein van sporthal de
Fuik in Kortenhoef waren eerst
oud Hollandse spelletjes te
vinden, deze maakten later op
de middag plaats voor springkussens en stormbanen. Voor
de volwassenen was er op verschillende podia in Wijdemeren
live muziek. In Loosdrecht had
Stichting Sloep een fantastisch
dagvullend programma op het
zogenaamde
Feestweiland
georganiseerd, compleet met
een
paardrij-demonstratie,
verzorgd door manege Hallinckveld, een wedstrijd polsstokspringen. Er liepen ook
eigenaardige wezens rond.
Soms leken ze verdacht veel
op de kinderen die we eerst
zagen lopen. Deze kinderen
hadden blijkbaar de tent gevonden, waar ze zich lieten
schminken. Voor de kleinsten,
maar stiekem hadden oudere
kinderen er ook plezier van, lag
een enorme berg zand om lekker in te ravotten. Ook aan de
inwendige mens was gedacht:
er waren verschillende versnaperingen te krijgen. De ijsco
was verreweg favoriet: ook ondergetekende heeft ruim een
half uur in de rij gestaan, om
het laatste bolletje chocolade
nét te missen. Het maakte allemaal niet uit: het was gezellig
druk en er werd veel gelachen
en bijgepraat.

WIJDEMEREN
Op 27 april kleurde Wijdemeren eindelijk weer oranje. Niet alleen mensen gingen in het oranje gekleed,
ook veel dieren liepen er
koninklijk bij. Het feest
begon voor sommigen al
op dinsdagavond, bijvoorbeeld in Ankeveen.
Traditiegetrouw startte Koningsdag met de vrijmarkt. In
alle dorpskernen waren kinderen te vinden om hun afgedankte speelgoed en kleding
voor kleine prijsjes te verkopen. veelal werden zij vergezeld door opgeluchte ouders,
want eindelijk mag ‘al die rommel’ het huis verlaten. Maar
de kinderen zijn niet op hun
achterhoofd gevallen: de opbrengst werd namelijk sneller
uitgegeven dan het verdiend
was, en zo was de herwonnen
ruimte in huis van korte duur.
Enkele ouders hadden geluk.
‘We hebben meer verkocht
dan we gekocht hebben’ werd
geregeld triomfantelijk geroepen naar andere ouders, die er
als een pakezel bij liepen, hun
handen vol met verzamelde
schatten.
Zakelijk inzicht
Er werd flink onderhandeld
over prijzen en kinderen kregen zo spelenderwijs inzicht
in geld verdienen en uiteraard
ook uitgeven. Wat oudere kinderen pakten het anders aan
verkochten zelfgemaakte sieraden. In Kortenhoef stonden
Senna en Sofie klaar om iedereen die wilde van een mooie
glitter tattoo of hair extension
te voorzien. Zij bleken de enigen met dit lumineuze idee,
dat hadden de dames zakelijk

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

In Nederhorst den Berg was
ook een uitgebreid programma in elkaar gezet, waar de
kermis, samen met de braderie, een grote favoriet was. De
sfeer was in alle kernen uitermate goed en er werd tot in de
kleine uurtjes doorgefeest.
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Natuurmomenten
van de boswachter
Tamara Overbeek

Hulp voor de zwarte stern
Onlangs hoorde ik op de radio
een bijzondere oproep van de
Vogelbescherming. Ze zijn op
zoek naar broedkolonies van
de zwarte stern. Helaas zijn
er hier steeds minder van in
Nederland. Daarom biedt de
Vogelbescherming hulp door
manieren te zoeken om deze
broedkolonies te beschermen.
Bijvoorbeeld door het plaatsen
van een net rondom de kolonie, zodat roofdieren er minder
goed bij kunnen.
De zwarte stern is een kleine
grijze stern met een zwarte kop
in de zomer. Van nature bouwen ze hun nest veilig op het
water. Drijvende waterplanten,
zoals bijvoorbeeld krabbenscheer, vormden een stevige
basis. Er zijn echter steeds
minder drijvende waterplanten
doordat de waterkwaliteit afneemt. Hierdoor en door verstoring van de broedkolonies,
is het aantal zwarte sterns de
laatste decennia met ruim 90%
afgenomen. In 1950 waren er
nog ca. 16.000 broedparen in
ons land, in 2020 waren daar
nog maar zo’n 1.200 van over.
In de Vechtplassen zijn er in
1990 nog 129 broedparen geteld, maar 20 jaar later waren
dat er nog maar 45. Heel fijn,
maar ook noodzakelijk dus,
dat de Vogelbescherming zich
voor deze gracieuze vogels inzet. Eind april komen de zwarte
sterns weer terug uit West-Afrika om een geschikt plekje te
zoeken waar ze hun jongen
groot kunnen brengen. In de
Vechtplassen zijn helaas nog
maar een paar broedlocaties te
vinden. In de Oostelijke binnenpolder van Tienhoven (te zien
vanaf de Kanaaldijk) en op de
Ankeveense Plassen broeden
ze in natuurgebieden van Na-

tuurmonumenten. Maar ook bij
Terra Nova van Waternet, nabij
de waterleidingplas. Daar heb
ik ze al eens bewonderd vanuit
de vogelkijkhut aan de Lambertszkade. De kolonie in de
Vuntus is helaas al vele jaren
geleden verdwenen.
Bij gebrek aan drijvende, stevige waterplanten bouwen onze
boswachters zelf drijvende
nestvlotjes om de zwarte sterns
een handje te helpen. Eind april
plaatsen we deze op de bekende broedlocaties. De timing
hiervan komt nogal nauw; als
de nestvlotjes er te vroeg liggen, worden ze gekaapt door
kokmeeuwen. Ze worden ook
regelmatig aangepast om ze
nog beter te laten aansluiten
bij de behoefte van de zwarte
sterns. Zo hebben ze de laatste
jaren een opstaand hekwerkje
gekregen om het nest te beschermen tegen eierdieven of
andere ongenode gasten. De
zwarte stern wordt zelfs door
Europa beschermd; In de Oostelijke Vechtplassen, dat door
Europa is aangewezen als
Natura- 2000 gebied, dient het
leefgebied van de zwarte stern
te worden uitgebreid of kwalitatief verbeterd. Het doel is om
een populatie te behalen van
tenminste 80 broedparen.
Ik was dus blij om van mijn
collega te horen dat ook wij
ons hebben aangemeld voor
het onderzoek van de Vogelbescherming. In de Oostelijke
Binnenpolder van Tienhoven
zal een raster geplaatst worden
rondom de nestvlotjes. Hopelijk
helpt dat de zwarte sterns om
veilig hun jongen groot te brengen.
Foto: Natuurmonumenten @
Marga van Nooijen

Feestweek
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Het was een echte feestweek.
Dat begon afgelopen vrijdag
met het uitbrengen van het
koehoornpreparaat, een van de
preparaten gebruikt in de biodynamische landbouw om de
vruchtbaarheid van de aarde te
behouden. Het wordt een uur
geroerd in een ton met water en
dan met emmer en stoffer over
het land gebracht. De start van
het groeiseizoen, we zegenen
het land. Een feest om te doen
met elkaar, iedereen moest
geduldig op zijn beurt wachten om ook eventjes te roeren.

En deed dan zijn best om zo`n
mooi mogelijke kolk te maken.
Daarna werd in een lange rij de
tuin en wijngaard bezegend.
Een mooi ritueel waarbij je met
elkaar en in jezelf stilstaat bij de
vruchtbaarheid van de grond.
Een tweede feest is de reparatie van de kas. Als ware glaskunstenaars hebben de mannen vd Wall het glas in dak en
gevels weer hersteld, net op tijd
voordat de komkommer en tomatenplanten komen. Als acrobaten in een circus zouden ze
het goed doen, het bezorgde
me een wee gevoel in de maag
en bibberknieën om te zien hoe

WEE

ze door een smalle goot van 20
cm heen en weer liepen alsof
VOOR AN
het de Kerkbrink was.NIEUWS
Links
en rechts glas, een misstap
en je ligt 2.5 meter lager in de
glassplinters. Het derde feestje is natuurlijk Koningsdag. Als
ware roofridders trekken Sis en
dochters erop uit. Gekleed in
oranje, gewapend met tassen
en kleingeld en met als doel en
excuus de kinderen/kleinkinderen. Natuurlijk is er dan ook
de onvermijdelijke bijvangst en
voor iedereen oranjegebak bij
thuiskomst.
Ik sta ook vroeg op en geniet
dan van de stilte op de tuin.

Ankeveense Sociëteit duikt in lokale historie
Door: Chris Tol

ANKEVEEN
Iedereen kent Fort Uitermeer van het er langsrijden
of als heerlijk terras aan
de Vecht. Maar wat weten
we nu eigenlijk van de geschiedenis van dit kleine en
bijzonder fort? Reden voor
de Ankeveense Sociëteit
om met 30 leden tijdens het
eerste uitje van 2022 op de
fiets te stappen, naar deze
prachtige plek.
Bij het fort staan meerdere plofhuisjes, in de vorige eeuw gebouwd voor munitieopslag. De
gezellige en leerzame avond
startte in Plofhuisje 7 met een
interessante presentatie over
de geschiedenis van het fort en
over de Stichting Uiteraard Uitermeer. Een groep vrijwilligers
die zich sinds 2007 inspant om
zowel de culturele als de natuurwaarden van het fort te behouden en te herstellen. Neem
bijvoorbeeld de keerkom: op
de plek waar nu het fort staat

kwam de ’s-Gravelandsevaart
uit en lag een brede kom. Hier
werd de vracht van de grote
schepen die vanaf de Vecht
kwamen overgeladen op kleinere bootjes. Deze gerestaureerde keerkom vormt nu een
prachtig entree van de groene
oase van het fort. Na het boeiende verhaal volgde een rondleiding over het terrein langs
diverse interessante plekken.
En omdat de gezelligheid bij de

Ankeveense Sociëteit voorop
staat, eindigde de avond op de
vaste plek in Ankeveen, in het
clubgebouw van de VSK, om
onder het genot van een hapje en een drankje verder bij te
praten. Lijkt het u leuk om ook
deel te nemen aan het maandelijkse uitje én aan de gezelligheid, neem dan eens contact
op met onze secretaris Chris
Tol (0633730088).
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Tekst: Opdat wij nooit vergeten!

Foto Studio 68

De beste stuurlui aan wal
Tekst en foto: Karin Wesselink

Wie: Astrid en Ruud (allebei
54) uit Heemskerk
Wat: Mon Amour, een polyester motorkruiser uit 1982 van
8.10 meter
Gekocht in: 2017 voor 16.000
euro
Ligt: Jachthaven Van Heusden, Scheendijk “Als ik hier
kom, kom ik echt thuis”
Astrid: “We leerden elkaar
kennen toen we veertien waren, op het eiland De Meent.
We werkten daar allebei in de
snackbar en deden aan windsurfen op de Loosdrechtse
Plassen. Ik kom hier al van
kleins af aan, met m’n ouders
voeren we voor de zomervakantie vanuit Uitgeest hier
naartoe.”

Ruud: “Maar na drie weken
ging ze weer weg. Ik heb
haar adres weten achterhalen
en ben brieven gaan schrijven. Ik ging hier elk weekend
naartoe, met mijn vader. We
hadden hier toen al een boot
liggen.”
Astrid: “Dit is nu onze vijfde
boot. We hebben tussendoor
vijf jaar geen eigen boot gehad, omdat onze dochter op
hoog niveau handbalde. Daar
waren we in de weekenden
druk mee. Maar het begon
toch weer te kriebelen. Als ik
hier kom, kom ik echt thuis.
We wonen in een appartement aan het strand, maar
dat trekt ons helemaal niet. Ik
houd niet van zand.”
Ruud: “En je ziet niks. Als
je met de boot op pad gaat,
dan zie je steeds wat anders.
We hebben nooit overwogen

onze boot ergens anders
neer te leggen. Het voordeel
van Loosdrecht is dat het zo
centraal ligt, er zijn prachtige
eilandjes waar je voor anker
kunt en de natuur is schitterend. En wij kunnen het weten, want we varen door heel
Nederland. Wij gaan nooit

naar het buitenland. Dit is
voor ons vrijheid. En dat we
een gezamenlijke hobby hebben, houdt ons huwelijk goed.
Om ons heen is iedereen gescheiden.”
Om nooit te vergeten: “Twee
jaar geleden lagen we bij de

Wastobbe, een bekende ankerplek op de plas. Toen vloog
er een boot in brand. Binnen
no time gooiden speedboten
hun motor omhoog en spoten
ze water op het vuur. Iedereen stond klaar. Dat was heel
mooi.”
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Klaverblad Voetstappenpad			
Wandelrally
WIJDEMEREN
Op 15 mei 2022 organiseert de Gooise Atletiek
Club alweer de elfde Klaverblad
Voetstappenpad
Wandelrally. Een geweldig
mooie wandelroute waarmee je je eigen conditie
onderhoudt én waarmee je
het Goois Natuurreservaat
ondersteunt. Het inschrijfgeld (7 euro) gaat namelijk
volledig naar het GNR.

WEE
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Het in Hilversum en omgeving bekende Voetstappenpad
vormt die dag de basis voor
meerdere wandelroutes welke starten bij het gebouw van
de VPRO op het Mediapark in
Hilversum. Starten kan tussen
08.00 uur en 11.00 uur. Er kan
vanaf 10.00 uur ook gestart
worden bij het treinstation in
Hollandsche Rading. De finish
sluit rond 17.00 uur.

Er is voor elk type wandelaar wat wils:
De ‘Tocht der Tochten’ is natuurlijk het hele pad, langs de
historische betonnen paaltjes
met de witte voet. Je komt dan
langs vijf stempelposten en
aan het einde van de dag heb
je zo’n 29 kilometer gelopen.
Het is ook mogelijk om de
‘Halve’ te lopen. Je start bij de

VPRO en de route loopt dan
tot Hollandsche Rading (daar
is een stempelpost, nummer
3). Dan met de trein terug naar
Hilversum Mediapark. De af-

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.
Tandarts
Endodontoloog

stand is 16 kilometer. Wil je
juist starten bij stempelpost 3:
dat kan ook. Je volgt dan de
betonnen paaltjes terug naar
Hilversum en je komt weer uit
bij het startpunt. Een wandeling van 14 kilometer.
Ben je een loper met wat minder ervaring of wil je er niet de
hele dag aan besteden, dan is
er ‘het tientje’, een tocht van
ruim 10 kilometer. Deze loopt
van de start naar restaurant
Groot Kievitsdal. Daar wachten twee elektrische auto’s van
HET (Hilversumse Energie
Transitie) die de wandelaars in
groepjes van 3 à 4 personen
terug zullen brengen naar de
VPRO.

Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...
Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl

horen, zien en genieten
Geef uw zintuigen de beleving die ze verdienen. Va
V ak betekent een bezoek
aan Briljant het begin van een nieuwe ervaring. We
W er waarnemen wat uw
omgeving te bieden heeft
f met kleuren en geluiden die helder en vol zijn.
ft
Daarom nemen we de tijd en plannen graag ruimte in onze agenda om uw
oren en ogen te testen. Altijd kosteloos, ook als uw huidige oplossing niet
bij ons is aangeschaft
f.
ft

Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoef
T 035 65 60 548
www.oogzorg-briljant.nl

Elke wandelaar ontvangt een
leuk welkomstpakketje én een
herinneringsbutton. Deze zijn
in het kader van een werkproject gemaakt door kinderen
van de Mytylschool Ariane de
Ranitz (Voortgezet Speciaal
Onderwijs) uit Utrecht.
Voor inschrijven en details,
zie: www.voetstappenpad.nl .

NIEUWSSTER

15

Woensdag 4 mei 2022

Odis Volleybal

ASV’65 nieuws

alleen succes voor de recreanten

ANKEVEEN
Op zaterdag 30 april was
het in Ankeveen als vanouds weer eens tijd voor
de derby tussen ASV’65 en
’s-Graveland. De wedstrijd
begon sterk voor SVS, de
eerste 10 minuten was dan
in hun voordeel. Deze goede start sloten ze af met de
verdiende 0-1.

WEEKBLADWIJDEMEREN

| ‘S-GRAVELAND
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN
gang. | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
De
eerste
week van
de mei-| KORTENHOEF
vakantie leverde niet te resultaten op die Odis Volleybal Recreanten-3 speelde vrijdag
hoopte te behalen. Alleen Re- de 29e in Almere hun vierde
creanten-3 deed goede zaken. toernooi. Zij wonnen zeven
Heren-1 zou maandag 25 april van de acht sets. Met als retwee wedstrijden moeten spe- sultaat dat ze na de vier speellen. En schizofreen is nooit avonden de tweede plaats in
alleen, maar met 1 team op de poule bezet houden. Retwee plaatsen tegelijk aanwe- creanten-3 gaat lekkerrrrrr.
zig zijn, wordt wat lastig. HS1
koos voor de bekerwedstrijd Meisjes-B kwam in actie tegen
in Leidschendam. Zoals de Lovoc. Het verlies van de voriheren zelf aangaven: ze wa- ge keer stond nog vers in het
ren slecht. Het slechtste spel geheugen. Met de minimale
dat ze dit seizoen hebben ge- hoeveelheid meiden probeerspeeld. Verlies dus en geen de Odis MB1 hun eigen spel
ronde verder voor de beker. te spelen. De wedstrijd kenZaterdag 30 april speelden de de veel mooie en spannende
mannen met een gehandicapt rally’s. Helaas maakte MB1 te
team. Zelfs met een creatieve veel eigen fouten, waardoor
opstelling en een jarige in hun Lovoc net wat beter uit de verf
midden (waarvoor respect!), kwam. Nog drie wedstrijden te
kon de wedstrijd niet wor- gaan. Allen in de week van 9
den gewonnen. De eerste set mei. Kom op meiden!
ging nog goed, maar daarna
ging het bergafwaarts. Over Komende wedstrijden: MB1 9
twee weken opnieuw tegen mei thuis, 11 en 13 mei uit, 12
dit team, hopelijk dan op vol- mei DS1 uit, 13 mei Recreanle sterkte. De jacht naar het ten2 uit; 14 mei HS1 uit.
kampioenschap is nog in volle
In samenwerking met

ASV Schoolhandbaltoernooi
ANKEVEEN
De afgelopen twee jaar
hebben we, i.v.m. COVID regels, helaas geen
schoolhandbaltoernooi
voor de groepen 7 en 8
kunnen organiseren.
Nu mag het gelukkig weer!
Woensdag 8 juni vanaf 14
uur zal dit toernooi plaats
vinden. We hopen dat de kinderen van de groepen 7 en
8 van de Curtevenneschool,
Antoniusschool, Regenboogschool, Joseph Lokinschool,
Kremerschool,
Warinschool
en de Jozefschool weer met
een aantal teams deelnemen
zodat we er een gezellige en
OdisGym met spoed op
zoek naar penningmeester
Onze huidige penningmeester legt voor de zomervakantie haar functie neer. Daarom
zijn wij met spoed op zoek.
OdisGym is een kleine sportvereniging in Kortenhoef. Wij
bestaan ruim 90 jaar en verzorgen turnen en rope skippen voor onze jeugdleden.

sportieve middag met elkaar
van kunnen maken. Het toernooi vindt plaats op het ASVterrein in Ankeveen. Ook dit
jaar willen we proberen om
aparte poules te maken voor
jongens en meisjes. Elk team
bestaat uit minimaal 6 spelers en 1 keeper. Hoe lang de
speeltijd per wedstrijd zal zijn
is afhankelijk van het aantal
inschrijvingen. Zoals in de uitnodiging naar de scholen staat
geschreven kunnen de teams
zich aanmelden tot 13 mei.
Mocht u meer informatie willen
hebben, dat kunt u natuurlijk
ook altijd even een mailtje sturen naar: jeugdcommissie@
asvankeveen.nl

Voor onze volwassen leden
bieden wij Pilates, Bodyshape
en Keep Moving. Ben jij op
zoek naar een fantastische
uitdaging, laat het dan aan ons
weten. We gaan graag met je
in gesprek. Je hoeft geen affiniteit te hebben met onze tak
van sport. Wil je ons helpen?
Stuur dan een mail naar:
penningmeesterodisgym@
gmail.com

Vanaf dat moment werd ASV
sterker en ook de betere op
het veld. In de 19e minuut werd
na een goede aanval van ASV
die eindigde in de 16 mtr. van
SVS door hen zelf in eigen goal
geschoten: 1-1. De eerste helft

was het een goede en leuke
wedstrijd waar het massaal opgekomen publiek van genoot.
Hier had ASV de wedstrijd
wellicht al voor rust kunnen en
misschien wel moeten beslissen. Mede door het houtwerk
van de goal bij SVS, bleef de
stand op 1-1 tot de rust. Na de
rust kwam SVS scherper het
veld op dan ASV en verloor de
thuisclub de controle over de
wedstrijd. ASV was vanaf dat
moment helaas niet meer bij
machte om een goede aanval
te produceren en SVS op eigen
helft te houden. SVS kan de
wedstrijd in de laatste minuten
na een aantal wissels bij ASV

verder binnenhalen en liep nog
uit naar 1-5. De vrijwilligers bij
ASV hadden er voor het publiek alles aangedaan om van
de derde helft een gezellig
feestje te maken. Onder andere het Wapen van Ankeveen en
Van Hout woning- en projectstoffering zorgden voor eten,
drinken en muziek met zelfs
een zanger om de sfeer tot in
de late uurtjes gezellig te maken. Dank aan alle vrijwilligers
en in het bijzonder de bardienst
en de sponsoren die deze voetbalmiddag mogelijk hebben gemaakt.

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Op Super Saturday begonnen de vrouwen met een
3-2 overwinning op Eemnes, gaf Nederhorst- 2 een
goed vervolg door de buren
uit ‘s- Graveland met 4-3 te
verslaan en zorgde het eerste voor een goed hoofdgerecht door streekgenoot
SV De Vecht met 3-0 terug
te sturen naar Loenen aan
de Vecht.
Nederhorst pakte het initiatief en kwam via een prachtig
doelpunt van Felix Yorks na 18
minuten op voorsprong. Felix
omspeelde twee verdedigers
en haalde hard uit, waarbij de
keeper kansloos was. Gek
genoeg bracht de voorsprong
geen rust en nam het aandeel

van de gasten toe. Zonder uitgespeelde kansen bleef het tot
aan de rust echter 1-0. Direct
erna ging Steven Stijvers er
vandoor, liep zich vast maar
viel de bal voor de voeten van
Sander Verheul die vanaf 16
meter doeltreffend uithaalde:
2-0. Het spel werd rommeliger
en leverde weinig kansen op.
Na een fout in de verdediging
wist Wesley van der Helm de
aansluittreffer te voorkomen en
besliste Sander in de 84e minuut de wedstrijd definitief door
beheerst een mooi opgezette
aanval af te ronden.
Het tweede werkte hard en wist
een 1-2 achterstand om te buigen in een 4-2 voorsprong. De
mooiste treffer was de vierde
toen in de tweede helft een af-

geslagen bal door Thijmen Sibbing ineens vanaf 18 meter op
zijn schoen werd genomen en
in de kruising vloog.
Ook de dames maakten er een
spannend duel van. Tegen de
nummer 4 op de ranglijst Eemnes werd het uiteindelijk een
3-2 zege en nestelt men zich in
de top 3.
Bij de jeugd moest de JO18
zich gewonnen geven in de
wedstrijd tegen koploper Huizen. Nederhorst- 1 speelt zaterdag uit bij VIOD en speelt
dan op dinsdagavond 10 mei
voor de competitie thuis tegen
VVJ. Meer info: www.vvnederhorst.org of facebook

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Afgelopen
week
heeft
‘s-Graveland door twee
uitoverwinningen zes punten bijgeschreven.
Dinsdagavond werd FC Weesp
met 2-7 verslagen (Wilco de
Birk 2x, Jorn Kerkhof 2x, Joost
Verdam, Ramon Bouwman en
Nick Mostert) en zaterdag werd
van ASV’65 gewonnen. De voor
rust iets sterkere thuisploeg
werd bij rust op 1-1 gehouden.
Een ongelukkig eigen doelpunt
van Luke Sluyter maakte het
door Twan Roorda gemaakte
openingsdoelpunt ongedaan.
Na rust kopte Jorn Kerkhof op
een fraaie voorzet van Stijn van
Huisstede schitterend 1-2 bin-

nen. Op een benauwd moment
na (bal op de paal) kwam die
voorsprong niet in gevaar. Vlak
voor het einde werd de voorsprong via Daan Verdam, Twan
Roorda en Ramon Bouwman
zelfs uitgebouwd tot een wat
geflatteerde 1-5.
Het 2e zag een 1-2 voorsprong,
verkregen door twee doelpunten van JO17-1 speler Tobias
Serpenti, in korte tijd door Nederhorst omgebogen worden
naar 4-2 achterstand. Verder
dan de aansluitingstreffer van
Melle van Dijk kwam het niet.
VR1 heeft door een 1-2 nederlaag tegen EDO uit Utrecht af
moeten haken in de strijd om
de 2e periodetitel. De derde
plaats is nog wel in het vizier.

In verband met de meivakantie was het aantal wedstrijden
verder beperkt. Gelijke spelen
waren er voor de JO19-3 en
MO19-1 tegen respectievelijk Kampong JO19-4 en TOV
MO19-1. JO19-1 won overtuigend met 4-0 van Wasmeer
JO19-1 en de JO13-3 en JO153 wonnen ook met 4-5 en 0-2.
En ook winst voor het 5e (7-2)
en O23 dat met 2-1 van ’t Gooi
O23 won.
Afgelopen zaterdag was de
Instuif een groot succes. Ongeveer 20 kinderen hebben
kennis gemaakt met de voetbalsport en de vereniging door
een ochtend mee te trainen
met de smurfen of een van de
pupillenteams
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Ankeveense folklore start Koningsdag

WEEKBLADWIJDEMEREN

ligt mijn hart, mijn ziel, die ligt
in Ankeveen’ wordt hartstoch|
|
| NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
telijk meegezongen.
ANKEVEEN
Op de avond voor KoBurgemeester Crys Larson,
ningsdag opent Ankeveen
vergezeld door haar echtgealtijd met diverse activiteinoot en 3 demissionaire wetten. Te beginnen met een
houders, geeft drie keer het
kruipwedstrijd van 0 tot 4
startschot. Eerst de kinderen
jaar, een aubade van fanom 19.15 uur, dan zes jongefare De Vriendschapskring
ren t/m 16 jaar en tenslotte
en de traditionele hardvertrekken 28 lopers, onder
loopwedstrijd.
wie 5 vrouwen, voor de 6,2
SOFA – voorzitter Karel Spoor km. Met een route die verlegd
slaakte een zucht van verlich- moest worden vanwege werkting dat er na 2019 weer een zaamheden aan de Stichtse
Oranjefeest gevierd kan wor- Kade. Nu werd er gekeerd
den. Getooid in spiksplinter- vlak voor de Klapbrug. Zoals
nieuwe oranje poloshirts ston- al eeuwenlang weet speaker
den de vrijwilligers te popelen Richard Spoor, twee-eenheid
om weer te beginnen. Het met broer Karel, de stemloopt aanvankelijk niet storm ming er goed in te houden.
op de mat op het weiland bij Hoewel het wachten niet lang
de IJsclub, maar uiteindelijk duurt, want na 23.42 minukruipen er toch 8 peuters naar ten komt de jonge Thijs Brok
de finish. Voor iedereen een zegevierend over de streep.
prijs. De fanfare speelt vrolij- Een Ankevener die de plaatke deuntjes, maar het Anke- selijke ronde wint, wat wil
veens Volkslied blijft nummer je nog meer. Bij de vrouwen
1 in het repertoire. Met name is Esther Luijer- van Rooijen trok ze 5 minuten eerder.
die onsterfelijke slotfrase ‘En de eerste. Dat Aniek van Rijn
waar ik ben of waar ik ga en haar broers Joep en Rick vóór Groot respect was er voor
waar ik heen verdween. Waar bleef, was opmerkelijk, al ver- de blinde Ankevener Sem de
Door: Herman Stuijver

In samenwerking met

Jong (17) die met begeleider
Raimon Knip aan een touwtje
na een half uur binnenkwam.
Het was daarna nog lang ge-

zellig in de Ankeveense feesttent.

werd geleden, waar verschillende razzia’s plaatsvonden.
Waar er ondergronds verzet
was van meester Frans Fennis
en bewoners als Willem Portengen en Gerard van Laere,
maar ook van pastoor Pelgrim.
Waar in de Hollandse molen
en in de schuilhutjes op de Ankeveense plassen, in de kerk,
school en vele andere woningen onderduikers verborgen

waren.
Het lijkt vanzelfsprekend voor
ons, het vieren van 77 jaar
bevrijding en vrede. Maar we
hoeven niet eens zover de
grens over te gaan om die vanzelfsprekendheid niet meer te
hebben. We worden ook door
vluchtelingen die nu in Wijdemeren woonachtig zijn steeds
weer geconfronteerd met de
relativiteit van vrede.

Foto: Winnaar Thijs Brok

Ankeveen Bevrijd
Door: Hans Hazes

ANKEVEEN
Op donderdag 5 mei komt
vanaf 12.00 uur Het Gooi
Bevrijd door Ankeveen
heen. Haal ze binnen zoals
je vader, moeder, je opa of
oma, in je mooiste oranje
kleding ; met de vlag en
wimpel aan je huis, de hele
straat versierd.
Met een groot aantal kinderen
in de kleding van toen (mei
1945) die de bevrijders binnen
halen. De kerkklokken van de
Martinuskerk zullen luiden. Er
is muziek van Vera Lynn en
Glen Miller en nog veel meer.
Zorg dat je er bij bent!

FILM ‘ANKEVEEN
NAAR DE
BEVRIJDING’
De route
Het hele konvooi komt vanaf
12.00 uur door Ankeveen –
met meer dan 80 legervoertuigen, jeeps, trucks en veel
meer. Vanaf de Loodijk wordt
Ankeveen binnengereden, via

Hollands End, daarna Stichts
End en een hele korte ‘Oranjebitter Stop’ bij de Gele Brug
(die ook op 5 mei officieel geopend gaat worden). Daarna rijdend via de Herenweg , rechts
af naar Noordeind en afslaande op de Leeuwenlaan richting
Hilversum
Film over bevrijding
U kunt nog op 2 momenten
naar de première van de film
‘Ankeveen naar de bevrijding’
kijken in De Dillewijn om 16.00
uur en om 19.30 uur. Een documentaire, gemaakt door Ankeveners Machiel Martens en
Hans Hazes over een dorp in
oorlogstijd. De Gele Brug en
het dagboek van Petronella
Hagen, onderwijzeres op de
Jozefschool in Ankeveen zullen centraal staan in de documentaire ; waar diverse oorlogsverhalen van de toen nog
jonge Ankeveners naar voren
komen. Vanaf 18.45 uur is de
officiële opening van de Gele
Brug.
Ankeveen is een dorpje dat
ook gebukt ging onder de

oorlog. We weten niet zoveel
over Ankeveen in oorlogstijd.
Maar er was een onderwaterzetting van Ankeveen- zowel
begin mei 1940 als aan eind
april 1945 – incl. de vernietiging van de Gele Brug door de
Duitsers i.v.m. de oprukkende
geallieerden. Een dorp waaruit velen naar werkkampen in
Duitsland/Oostenrijk werden
gedeporteerd, waar honger
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De Vriendschapskring na
115 jaar nog dynamisch
aan het oppakken.”
ANKEVEEN
Anno 1906 besloot een
groepje vrienden uit Ankeveen dat het hoog tijd werd
voor een eigen fanfare. Ze
noemden deze ‘De Vriendschapskring’ die in de
daaropvolgende 115 jaar
zou uitgroeien tot een meer
dan volwassen allround
muziekvereniging.
Dat
hadden de heren natuurlijk nooit kunnen vermoeden, maar inmiddels telt
de Vriendschapskring een
blaasorkest, een bigband,
een muziekschool en een
succesvolle yoga-afdeling.
“Net als alle andere muziekverenigingen hebben we twee
lastige en frustrerende coronajaren achter de rug,” zegt
voorzitter Frank Senteur. “De
lockdowns zijn benut om ons
gebouw drastisch te verbeteren. Er is een state-of-the-art
ventilatiesysteem met warmteterugwinning in gekomen,
er ligt een nieuwe vloer in de
grote zaal en last but not least
is de bar nog gezelliger geworden. Want dat is natuurlijk ook
reuze belangrijk en wellicht ook
een van de redenen dat we in
de coronatijd geen leden hebben verloren. We zijn gewoon
een hele leuke en dynamische
muziekvereniging!”
“Naast de verbeteringen in het
pand hebben we ook een nieuwe website gebouwd en zijn
we bezig met het opzetten van
Playoga voor zowel ouders/
peuters als jonge kinderen,”
vult de nieuwe secretaris Helen van Voorthuizen aan. “De
verwachting is dat we hier binnenkort mee kunnen starten.
Daarnaast zijn we aan het kijken naar uitbreiding van de afdelingen met bijvoorbeeld zang
en dans. Dat zijn we nu actief

Nieuw in het bestuur is Arie
Pappot, die vorig jaar in Ankeveen is komen wonen en
tijdens de afgelopen jaarvergadering is benoemd tot penningmeester. “We kwamen uit
Amsterdam en ik had nooit
verwacht dat Ankeveen zo bol
zou staan van de activiteiten,”
aldus Arie Pappot. “Ik hoefde ook niet lang na te denken
toen ik werd gevraagd of ik iets
voor de Vriendschapskring wilde gaan doen. De vereniging is
financieel heel gezond en heel
populair. We hebben alles heel
goed op de rit, mede waardoor
de contributie al jaren aantrekkelijk laag gehouden kan worden en het voor iedereen mogelijk is om muziek te maken,
een instrument te leren bespelen of Yoga te beoefenen.”
Door de pandemie moest het
jubileumfeestje een jaar uitgesteld worden, maar op zondagmiddag 15 mei a.s. is het zover.
Op het terrein van de Vriendschapskring is iedereen dan
van harte welkom in de grote
tent waar onder het genot van
een hapje en drankje genoten
kan worden van verschillende
muzikale genres. Optredens
worden verzorgd door zowel
het blaasorkest als de bigband
waarvan de nieuwe zangeres
de sterren van de hemel zingt.
Dat mag u niet missen! Vanaf
14:00 uur staat voor iedereen
een gezellig welkomstdrankje
klaar. De entree is gratis, dus
kom de 15de genieten van
mooie muziek!
foto: Blaasorkest o.l.v. Ronald
de Haan (rechts) en het vernieuwde bestuur (zittend) met
v.l.n.r. José van Heumen, Helen
van Voorthuizen, Frank Senteur,
Elly Bol-Cozijnsen en Arie Pappot (Foto: Yvonne Wakker).

Muziek verbindt, juist in de Feesttent
Door: Christina Fluitsma- Sloëp

LOOSDRECHT
Op uitnodiging van de organisatie nam ik gelegenheid te baat om de 13e
editie van de Korenavond
in de feesttent te bezoeken. Wat een onvergetelijk genoegen! Samen met
honderden andere muziekliefhebbers heb ik genoten
van de vreugde van de vijf
koren. Het moge duidelijk
zijn, muziek verbindt.
Na een onzekere start met
Old and Wise kwam ’t KOOR
als eerste tot volle glorie. Een
groot koor o.l.v. Vladimir Pairel dat mooi meerstemmig
klonk. Vooral het gepassioneerde Amigos Para Siempre plezierde mij bijzonder. De
tien dames in panterprint van
BlueZ zongen als engelen, zo
zuiver en ondanks de kleine
bezetting met volle klank. Op
een enkel wegzakkertje na.
De zaal haakte massaal in bij
de Hazes-medley. Misschien
een aanbeveling om in de toekomst het ‘community’ zingen
een plek te bieden in het programma. Dat willen de honder-

den zangers en zangeressen
vast wel. Dan kunnen we tegelijkertijd de zangtijd iets inkorten, want 5x een half uur is wel
erg lang, zelfs voor een dame
op leeftijd als ik. Nog een
licht- kritische noot: Hoewel
het motto luidde ‘zonder jullie
geen SLOEP’ had iets minder
sponsor-reclame op de achtergrond mij passender geleken.
Waar een klein dorp groot in
kan zijn, bleek uit de bijdrage
van All Directions! uit Ankeveen. Harmonisch gezongen
en gevarieerd, met een hele
goede bassensectie. Van een
sfeervolle ‘Avond’ tot het swingende ‘Go Like Elijah’ was het
genieten.
Na de versnaperingen in de
pauze zongen de twee Loosdrechtse koren een thuiswedstrijd. Snowe, met 15 jonge
meiden en drie kerels, is inderdaad ‘a most charming choir’
zoals presentator Pieter van
den Dolder het verwoordde. Ik
ben en blijf een fan van deze
talenten van Ian en Jacqui
Southam. Heerlijke stemmen,
mooie liedjes, artistieke bewegingen en een repertoire dat

WEE

afwijkt van de standaard. Ook
a capella zijn het toppers. Het
VOOR AN
slot met ‘Puppet on aNIEUWS
String’
blijft betoverend.
In stemmig zwart, gelardeerd
met rode of groene strikjes,
sloot Fun4All stijlvol af. Een
massaal koor dat in staat is
om de volle tent te entertainen.
Van het up tempo van Mama
Mia tot aan het meeslepende
Bridge over troubled water. De
gezamenlijke afsluiting met de
jeugd van Snowe met We Are
the World, toonde nog eens
duidelijk aan: muziek verbindt,
juist in deze barre tijden. Dank
allen dat ik hiervan getuige
mocht zijn.

Foto: Fun4All en Snowe zingen
(foto: Miransfotografie)

Traditionele opening met Koningsconcert
Amicitia
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Volgens tuba-speler Jan
van den Broeck bestaat
de traditionele opening
op Koningsdag (vroeger
Koninginnedag) door Amicitia al zeker 77 jaar. Weliswaar al jaren zonder een
mars over de dijk, maar
wel met een vroeg concert
bij de Oude School in Oud
Kortenhoef.
In de ochtendzon werd het een
heerlijk concert van een uur.
Gestoken in nieuwe outfits met
bordeauxrode polo’s en zwarte jacks met gouden opdruk,
afgekleed met blauwe jeans,
speelde het orkest gevarieerde melodieën onder leiding
van dirigent Henri Pastoor.
Gaandeweg stroomde het
plein aardig vol met publiek
dat waardering had voor o.a.
de Jesus Christ Superstarmedley. Bij Sing The Blues
lieten de mannelijke blazers

zelfs hun stembanden klinken. Tussen de diverse nummers, aan elkaar gepraat door
de vertrekkende orkestleider,
namen de muzikanten de tijd
om even op adem te komen.
Dan was het genieten van de
natuur op deze goddelijke plek
aan de rand van de polder in
het frisse groen met kwakende
kikkers en gakkende ganzen.
Ook de dronebeelden van
Wijdemeren van Boven (Marco van der Roest) gaven een
fraaie impressie van de landelijke omgeving. Het orkest,
nog vrijwel geheel intact na de
coronapandemie, speelde diverse genres. Van de Spaanse Pasodoble via de sensibele

Tom Jones-songs naar het
lijflied van wijlen Peter R. de
Vries ‘A whiter shade of pale’.
Natuurlijk werd er waardig afgesloten met het Wilhelmus
op deze opening van Koningsdag. Voorzitter Pieter Luijer
was blij dat zijn orkest weer
actief kon zijn. Ook dankte hij
de aanwezige sponsor voor
de eigentijdse uniformen. Op
zaterdag 21 mei hoopt Amicitia op een stampvolle sporthal
De Fuik waar het 100-jarig jubileum van de 101-jarige (mei
1921) gevierd gaat worden.
Na de koffie met soesjes was
het racen naar zorgcentrum
Veenstaete voor het volgende
concert.

NIEUWSSTER

19

Woensdag 4 mei 2022

Gezellige ochtend feesttent ‘s-Graveland

WEEKBLADWIJDEMEREN

ting Festiviteiten ’s-Graveland
‘S- GRAVELAND
| ‘S-GRAVELAND
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
BERG | DE NIEUWSSTER
als ook| NEDERHORST
naar het DEN
WijdemerenVrijdagochtend
13
mei van | KORTENHOEF
fonds. In het Grand Café van
11.00- 13.00 uur: Gezellige
de feesttent ontmoeten wij elochtend in de feesttent in
kaar voor koffie, een hapje en
’s-Graveland met het Ankeeen drankje, muziek en vooral
veens Havenloos Mannenvoor de gezelligheid. Dit alkoor en een echte ouderles mede mogelijk gemaakt
wetse Bingo.
door Albert Heijn Kortenhoef,
Met veel enthousiasme kun- Bakker Jeroen en Slijterij de
nen we aankondigen dat we Meenthof. Daarnaast heeft de
na 2 jaar afwezigheid, dit jaar familie Verbruggen het geldgelukkig weer deze ochtend bedrag ter beschikking gesteld
mogen organiseren. Op vrij- dat is gewonnen met de eerste
dag 13 mei bent u van harte prijs bij de Ken uw Dorp Quiz.
welkom op deze ochtend voor De muzikale bijdrage wordt
ouderen waar plezier en ont- verzorgd door het Ankeveens
moeting centraal staan. Deze Havenloos Mannenkoor. Een
ochtend wordt gehouden in club van enthousiaste mande feesttent, die u elk jaar nen die samen veel plezier
vindt aan het Noordereinde te beleven aan het zingen van
’s-Graveland. De toegang is ouderwetse zeemansliederen.
geheel gratis. Speciale dank Tenslotte organiseren wij een
gaat dan ook uit naar de Stich- echte Bingo, met uiteraard ook
In samenwerking met

mooie prijzen, verzorgd door
Rotary Wijdemeren.

GEZELLIGHEID EN
ONTMOETING STAAN
CENTRAAL
Met elkaar
Deze ochtend wordt ondersteund vanuit meerdere initiatieven waarin aandacht voor
een ander en omzien naar
elkaar belangrijke uitgangspunten zijn. Wij hopen u graag
te ontmoeten op 13 mei in de
feesttent. Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u contact
opnemen met Jan Verbruggen; telefoonnummer: 06 – 53
70 40 60 of via jan@sgraveland.nl. Dan halen we u even
op en brengen wij u na afloop
weer thuis.

Gallery McSorley en KunstRonde

FOTO: Will Kellermann, Flower
Power, silk colors-transparent
pigments op zijde, 120x 115 cm

‘S- GRAVELAND
Gallery
McSorley-Gooilust
neemt deel aan de KunstRonde in het weekend van 21 en
22 mei. Tijdens de KunstRonde exposeren we een grote
collectie hoogwaardige kunst-

werken van 22 professionele
kunstenaars en twee galerieën. Of u nou een liefhebber
bent van moderne abstracte
kunst, realistische stillevens
of fotografie, of op zoek bent
naar keramisch werk voor binnen of juist een robuust beeld
voor in de tuin, grote kans dat
u tijdens de KunstRonde tegen
uw favoriete kunstwerk aanloopt. Met kunstwerken tussen
de 50 en 10.000 euro is er iets
bijzonders voor elk budget.

landelijke en beroemde internationale kunstenaars. Wij zijn
al 22 jaar geopend tijdens het
weekeinde en op afspraak.
Gallery McSorley concentreert
zich op uw specifieke wensen
op het gebied van schilderijen,
beeldhouwwerken, glaskunst
en grafische afbeeldingen. Tijdens de KunstRonde is iedereen welkom om de galerie binnen te komen om inspiratie op
te doen, kunst te leren kennen
of te kopen.

In de ’s-Gravelandse galerie hangt werk van een aantal artiesten met wortels in
Wijdemeren en regio, zoals
Hannelore Houddijk, Paul Kubic, Will Kellermann, Beatrice
Hochstenbach de Jong en Lieuwe Kingma, maar ook van

https://www.kunstronde.nl/;
https://gallerymcsorley.com/
nl/; Gallery McSorley-Gooilust,
Zuidereinde 124, 1243 KL
’s-Graveland, Open: zaterdag
– zondag 12-18 uur en op afspraak, fineart@gallerymcsorley.com

Expositie ‘in het moment’
KORTENHOEF
Op 7 en 8 mei exposeren
Hanke Wiegand met Beelden, Gaetan Dirven met Video en Ingrid Jansen met
Schilderijen tussen 10 en
17 uur in De Oude School,
Kortenhoefsedijk 145, 1241
LX Kortenhoef.
Het is een unieke expositie
van drie kunstenaars die hun
atelier hebben in Kortenhoef.

De plaats waar vele kunstenaars al hun voetsporen hebben verdiend in het verleden.
Zij geven uitdrukking met hun
werk over de waarde en het
kapitaal van herinneringen
van kleine en grote gebeurtenissen en momenten in een
leven. Het kunnen herinneringen zijn aan een mooi moment op een zwoele zondagavond al fietsend in een stad,
een moment dat een vlinder

neerstrijkt op je arm en je bewegingloos blijft staan. Ook
emotionele momenten die via
de media tot je komen zoals
een prachtig monument als
de Notre Dame in Parijs dat in
vlammen op gaat. In de expositie zal de toeschouwer meegenomen worden door video,
sculpturen en schilderijen ‘in
het moment’.

Tijd voor de Bergse
Avond4daagse
NEDERHORST DEN BERG
Voor de 36e keer organiseert
IJsclub Nederhorst den Berg
de Avond4daagse in en om
Nederhorst den Berg.
We hebben weer leuke routes van 5 en 10 kilometer. We
starten op dinsdagavond 31
mei en de finale is op vrijdagavond 3 juni. De 10 km start

elke avond om 18.30 en de
5 km start om 18:45. Digitaal
inschrijven is tot 26 mei mogelijk via www.ijsclubnederhorst.
nl of via avond4daagse@ijsclubnederhorst.nl. De organisatoren van de IJsclub hopen
er dit jaar weer een gezellig
evenement van te maken met
mooi weer!

Openluchtconcert vol
gospel op Moederdag
WEESP
Op Moederdag (zondag
8 mei) organiseren Van
Vuure Uitvaartverzorging
en In Memoriam Uitvaarten een hartverwarmend
herdenkingsconcert van
het ABC Gospel Choir uit
Amsterdam. Met dit openluchtconcert, ter nagedachtenis aan een geliefde
moeder of iedere andere
overleden dierbare, willen
zij steun bieden aan nabestaanden uit Weesp en de
nabije omgeving.
Gratis openluchtconcert
Het concert vindt plaats op
zondag 8 mei van 12.00 tot
13.00 uur op begraafplaats
Carspelhof,
Utrechtseweg

110. De toegang is gratis,
evenals de heerlijke koffie, verzorgd door de baristas van de
Coffeebean-bus van de Koffie
Society. Bij aanmelding vooraf
via info@inmemoriamuitvaarten.nl ontvangt u ter plaatse
een attentie. Ook is het mogelijk om in Uitvaartcentrum Van
Vuure een kaarsje te branden
voor uw overleden dierbare.
“Met dit concert willen wij nabestaanden op deze dag extra
steun en warmte geven. Wij
hopen dat iedereen die aanwezig is bij dit concert, er met
een warm gevoel en een glimlach vandaan komt, ”merken
de organisatoren op.
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Vacature Allround Hovenier

Wat wij vragen:






Door de groei van ons bedrijf zoeken wij een gedreven
Allround Hovenier met passie voor tuinaanleg en onderhoud. Werk jij graag in een klein team, heb jij al enige
werkervaring en ben jij in het bezit van een B rijbewijs? Is het
jouw passie om samen de mooiste tuinprojecten aan te
gaan? Heb je oog voor detail en kun jij goed met klanten
omgaan?
Dan komen wij heel graag met jou in contact!

Bij voorkeur heb je een MBO-groen opleiding;
Je bent in het bezit van een B rijbewijs, E is een pré;
Je beschikt over goede sociale vaardigheden;
Je kunt zelfstandig werken;
Maar vooral; je vindt het een uitdaging om samen
met je collega’s mooie projecten te maken in weer
en wind.

Wat wij bieden:
 Een afwisselende baan waarin je veel creativiteit
kwijt kunt;
 Werken in een gezellig en enthousiast team;
 Een goed salaris conform de CAO voor Hoveniers.

Over ons:
Hoveniersbedrijf Mario Schelling is een jong bedrijf dat is
opgericht door Mario Schelling in 2015. Wij hebben een
passie voor tuinen en dat ziet de klant terug in ons werk.
Ons bedrijf staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en
klantvriendelijkheid.

Interesse?
Meer informatie over deze vacature is te verkrijgen bij
Mario Schelling op telefoonnummer 06-12883862.
Solliciteren kan door een motivatiebrief en je CV te sturen
naar info@hoveniersbedrijfmarioschelling.nl.
Hebben wij jouw aandacht getrokken met deze vacature
maar heb je nog geen ervaring als hovenier? We zoeken
ook een gemotiveerde leerling hovenier of ZZP-er!
-er!

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

