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Onderstaande deelnemers laten u graag kennis maken met
hun diensten en producten. Er
zijn diverse categorieën, die
verspreid over het Willie Dasplein of voor hun eigen winkel
staan.

Mei-markt op het
Willie Das-plein
Zaterdag 21 mei staan ruim
30 lokale ondernemers, creatievelingen, sportclubs en

andere deelnemers klaar om
u te verwelkomen op de ‘Samen-sta-je-sterk’-markt. Deze
naam is voortgekomen uit de
corona-periode, dat vrijwel

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?
Wij komen vrijblijvend
langs voor een

niets mogelijk was en we via
de gemeente de mogelijkheid
kregen om iets te organiseren
voor en door lokale ondernemers, om hen zo een hart onder de riem te steken.
Samen-sta-je-sterk, want door
met elkaar samen te werken
kan deze markt gerealiseerd
worden. Was het in december
afgelast, nu mogen en kunnen
we er zaterdag een feestje van
maken.

waardebepaling.

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl

Om het extra feestelijk te maken mag muziek natuurlijk niet
ontbreken. Vanuit de muziektent wordt dit verzorgd door
(een jarige) Guido Oostrom,
met tussendoor een optreden
van shantykoor ‘Op de ree’.

Food & drinks: Molenaarswijn – Café Die 2 – Het theeblaadje – Robert Sterken vis/
vleesrokerij – Slagerij Han Janmaat worst – Flynn organics
– Dave Kookt Vers – Bakkerij
7 Heerlijkheden – Heavenly
Chocolate – Spieghelhuys/
Thuys bier & wijn – Slagerij Jochem Diekerhof – vaste standhouders Van Wijk vis en Van
der Burg kaas
Kunst, cultuur & crea: Fotostudio 68 – Alfred Ophof en Mariette Paardekooper – Carla
Kunst – J.G. Vos – Ria Stork –
Norma Beemsterboer – Felicia
de Rooij-van Melsen – Joke
Gijzen
Aankleding voor jezelf en
huis: Helma Portengen – Malle Marietje – Lianne & Suzanne babykleertjes – Krijg de
kleertjes – Brinkers
Body, beauty & geest: Mandiva Lashes – Feeling-healthy.
net – Protestantse Gemeente
– Grateful Living – Volleybal
Vereniging Nederhorst – ASV
Handbal vereniging uit Ankeveen
Groen: Zorgkwekerij Kostelijk
(dagbesteding) – Pluktuinderij Aardbei enzo – Passiflora
Bloembinderij – Lydi bloemsierkunst
Diversen: Opruimcoach Renate Wolf – Martijn Horst pokemon kaarten – Autorijschool
Raymond Brandt – Energie
Coöperatie Wijdemeren –
Brandweer
Tussen 11.00 en 16.00 uur
zien wij u graag op het Willie
Das-plein in het centrum van
Nederhorst. We rekenen op
mooi weer – en natuurlijk op u!
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Hemelvaart
in de polder!
NEDERHORST DEN BERG
Het kan weer als het weer
ons goed gezind is. Op
donderdag 26 mei vanaf
9.00 uur staan koffie en
broodjes klaar voor de
stoere dauwtrappers (en
ook de autogangers) op
de Dwarsweg 20 in de Horstermeer.
De viering begint om 9.30 uur,
rond het thema:
Hangt er vrede in de lucht?
We zijn blij dat we ook dit jaar
welkom zijn op het land van
de familie Lam om met elkaar
Hemelvaart te vieren. De muzikale ondersteuning wordt
verzorgd door muziekkapel
‘Excelsior’. Voor de kinderen is
er een leuke activiteit.
Kom vooral lopend of op de
fiets, daar er weinig parkeerruimte is.
Bij regen wijken we uit naar de
St. Martinuskerk, Stichtse End
23 in Ankeveen, houdt u hiervoor de volgende websites in
de gaten van de organiserende kerken:
www.kerkopdeberg.nl,
www.kanparochies.nl,
www.degraankorrel.nl en
www.osg-kortenhoef.nl
daarop zal dit vermeld worden
uiterlijk woensdagavond
25 mei.

NIE

2

Woensdag 18 mei 2022

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

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

Dierenarts

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

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
Klusjesteam Nederhorst den Berg/Ankeveen
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland

035 - 656 30 01
035 - 656 18 60

Colofon

Aanleverspecificaties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
H. Vitus H’sum

Zo. 22 mei: 11.00 uur:
J. Dresmé en diakens
H. Antonius
Wo. 25 mei: 9.30 uur:
J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Zo. 22 mei: 10.00 uur:
Ds. Hanneke Keur
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 22 mei: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 22 mei: 9.30 uur:
Ds. W.H.B. te Voorde
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 22 mei: 11.15 uur:
Nescio lezing/koffieconcert
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 22 mei: 10.00 uur:
Ds. M. van der Sijs

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

Elke week Markt in Ankeveen
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

(in geval van weekendactiviteiten in overleg)

Aanleverformat:

Alleen in Word, alle andere formats
worden retour gestuurd
max. 300 woorden
max. 200 woorden, alleen met
naamsvermelding volgt plaatsing

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand

Foto’s:

!

jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

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

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

Hoofdredacteur:
Vormgeving:
UitAgenda:
Bezorgklachten:

Gert Hagen
John Voogd &
Mariël Dunnebier
uitagenda@dunnebier.nl
bezorging@dunnebier.nl

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl
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Rondje Wijdemeren

WEEKBLADWIJDEMEREN
Els
Riebroek, stille kracht van 40-jarige Dorpsbelangen
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

delijk tot een breuk, waardoor
er nu twee lokale partijen zijn.
Maar we hebben in die periode
ook een hoogtepunt beleefd:
negen zetels in de raad. Dat
was echt bijzonder. Of we nu,
na de verloren verkiezingen,
een kater hebben? Ach, het zit
hem vooral in de woningbouw.
Wij hebben onze nek uitgestoken, verantwoordelijkheid genomen. Dat maakt je minder
populair dan wanneer je ontwikkelingen tegenhoudt. Toen
wij hier – op Krabbescheer,
Kortenhoef – kwamen wonen,
hadden we weiland voor de
deur. We konden de hele Kortenhoefsedijk zien. Toen waren
er ook al protesten tegen woningbouw. Wij hebben de gevraagde protesthandtekeningen niet gezet. Je kunt toch de
boel niet blijven blokkeren bij
de enorme woningnood van dit
moment? Zijn het uitzicht van
betrokkenen of de leefruimte
van de karekiet belangrijker

dan huizen voor onze jongeren? Ik ben er ook niet voor
om alles vol te plempen, maar
moeten toch weleens een keer
doorpakken, hoor.’

Het harde werken deed ze om
voor het gezin te zorgen. “Ik
heb altijd mijn moeder bewonderd, ze heeft acht kinderen
grootgebracht. Ze was heel lief
en zorgde altijd goed voor ons,
maar ze heeft mij ook geleerd
om voor anderen te zorgen.”
Die mentaliteit van goed voor
elkaar zorgen heeft ze meegekregen van haar moeder
en Catrien heeft dat op haar
beurt weer doorgegeven aan
haar kinderen. Dochter Dineke
komt vaak langs en helpt waar
nodig.

huis heen, alleen maar weiland. We hadden geen directe
buren maar ons huis was in
tweeën opgesplitst, vanwege de woningnood. In de ene
helft woonde ik met mijn man
en kinderen en in de andere
helft woonde de broer van mijn
man.”. Dineke: “Wij, de kinderen, hadden in dat huis veel
vrijheid om te spelen en in het
souterrain was een schommel.
Dat is me altijd bijgebleven.”

trien: “Eerst stond er maar 1
auto in de straat, en dat was
heel bijzonder! Maar als je nu
naar buiten kijkt is dat wel anders.”

In de loop der tijd heeft mevrouw Middelkoop op meerdere plekken in en rondom de
gemeente gewoond, maar het
fijnste woonde zij in het huis
aan de Reevaart naast het huis
van de huisarts Roelofsen in
Nederhorst den Berg. Catrien:
“Toentertijd was er niks om het

Tegenwoordig is het bijna niet
meer voor te stellen om zo vrij
te wonen. De grootste verandering volgens haar is dan
ook dat er zoveel huizen zijn
gebouwd. Ook technologische
ontwikkelingen heeft mevrouw
Middelkoop meegemaakt; zoals bijvoorbeeld de auto. Ca-

uitgaven ontbraken de bonnetjes. Het was nog in de tijd dat
alles zich afspeelde in het oude
Stadhuis in ’s-Graveland. Dat
mis ik wel. In die tijd wist je nog
waar het over ging in de politiek. Het was dichtbij. De vergaderingen waren belangrijk,
maar de nazit in De Dobber
misschien nog wel meer. En ik
leerde in deze tijd als nieuwkomer in Kortenhoef veel mensen
kennen.’

Door Ben Groenendijk

Ze hoefde niet zo nodig zelf
ook in de gemeenteraad.
Want Els Riebroek (72) had
er naar eigen zeggen niet
voor doorgeleerd. Maar die
ene keer vond ze het toch
wel jammer. Ze stond op de
lijst en kreeg 144 voorkeurstemmen. Dat waren en 5 te
weinig voor een zetel.

‘Ik ben bij DorpsBelangen terecht gekomen, omdat het voor
mij ook een manier was om
in te burgeren. Mijn man en ik
komen uit Den Haag en zijn in
1981 in Kortenhoef gaan wonen. Via Piet Raven, de groenteherder, kwam ik in aanraking
met Dorpsbelangen. Wijdemeren bestond toen nog niet.
Piet vroeg of ik penningmeester wilde worden. Dat was ook
wel nodig, want van de meeste

Zeventien jaar was Els penningmeester van DorpsBelangen en nog altijd is ze betrokken bij de partij. Zo bezoekt af
en toe de maandelijkse vergaderingen en doet nog de nodige klusjes. Maar het was niet
altijd feest.
‘Met de komst van Wijdemeren
werd DorpsBelangen een partij voor de hele gemeente. De
samenwerking met Loosdrecht
verliep stroef en leidde uitein-

Els is ook nog op ander manieren actief, waaronder voor de
katholieke kerk ‘Ik bezoek nog
regelmatig ouderen uit de kerkgemeenschap. Het kerkbezoek
is na de coronadip gelukkig
weer flink toegenomen. Voor
mij is de kerkdienst, zo’n uurtje van bezinning, erg belangrijk. Het brengt rust. En weet je
wat ook rust brengt in je hoofd?
Wandelen. Dat is de winst van
corona. We zijn ook lid van de
‘bermbende’. We zorgen dat de
rommel in de natuur wordt opgeruimd. We nemen een zakje
mee en met een prikstok halen
we het spul uit de bossen en
landgoederen. In Den Haag
noemen ze zo iemand ‘de pikkelateur’. Dat zijn we dus nu:
pikkelateurs. Chic he?’

Diepteinterview

Zorg voor elkaar
Motto van de oudste inwoner van Wijdemeren:			
Catrien Middelkoop
Door: Sarah Cuiper

NEDERHORST DEN BERG
Mevrouw Catrien Middelkoop is met haar leeftijd van
105 jaar de oudste inwoner
van gemeente Wijdemeren.
Wat heeft zij allemaal meegemaakt in ruim een eeuw
in en om Wijdemeren?
Mevrouw Middelkoop is geboren en getogen in Nieuwersluis,
maar heeft altijd ingeschreven
gestaan bij Gemeente Loosdrecht. Samen met haar 7
broers en zussen vormden zij
een hecht gezin met een strenge, doch rechtvaardige vader
en een gezellige moeder. Ze is
het vierde kind dat haar ouders
kregen. Inmiddels zijn helaas
veel broers en zussen overleden, maar haar jongste zus
Truus, waarmee ze elf jaar in
leeftijd verschilt, woont om de
hoek bij Catrien in Nederhorst
den Berg.
Het schaatsen op de bevroren

Vecht is een herinnering die
haar sterk is bijgebleven uit
haar jeugd: “We stapten zo het
ijs op vanuit huis en we waren
daar dan niet van af te slaan.
Maar als het schemerdonker
kwam, moesten we naar huis.
Dan kwam onze vader kijken
waar we uithingen.”
Als jong meisje heeft ze geleerd om hard te werken. Ze
ging al op haar veertiende aan
de slag als dienstmeisje in Hilversum. Negen jaar later, tijdens de Tweede Wereldoorlog,
ging ze samen met haar zusje
in dienst bij een villa in Nieuwersluis. Eens in de veertien
dagen had ze een weekend
vrij, pas nadat de afwas was
gedaan natuurlijk, en mocht
ze naar huis. Catrien: “Het was
zwaar werk, want je stond om
zes uur op en ging als laatste
slapen en dat elke dag weer
opnieuw. Gelukkig had ik mijn
zusje bij me en dat maakte het
gezellig. De werkzaamheden

zijn me wel altijd bevallen en ik
heb er veel geleerd.”.

De dorpsmentaliteit en vriendelijkheid van de Bergers is echter niet veranderd. Ook toen er
steeds meer mensen van buiten het dorp kwamen wonen,
bleef de mentaliteit hetzelfde.
Ondanks dat van de familie
Middelkoop niet iedereen in
Nederhorst den Berg woont,
zal ze zich hier altijd thuis voelen. Inmiddels verwacht Catrien
Middelkoop alweer haar vierde
achterkleinkind en hij zal de
naam Middelkoop voortzetten.
Foto: Catrien Middelkoop en
dochter Dieneke
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ChillyHilversum
Aanmeten van
borstprotheses

B el geru st vo or ee n
af spra ak
Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190 | 1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127 | www.chillyhilversum.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

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

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

100 Jaar Jozefschool Nederhorst

WEE

NEDERHORST DEN BERG
100 jaar geleden op 10 mei
1922 werd de eerste steen
gelegd van de Jozefschool
in Nederhorst den Berg!
En in september dat jaar startte de school echt. De Jozefschool staat sinds een tiental
jaren op de huidige locatie aan
de Dammerweg. Dit 100 jarig
bestaan moest natuurlijk groot
gevierd worden met een dag
vol spelletjes, muziek, dansen,
zingen en een ijsje van Nelis.
Binnen en buiten hingen vrolijke vlaggetjes en de kinderen
en het team waren feestelijk

NIEUWS VOOR AN

versierd met zelf gemaakte
hoedjes. De kinderen maakten met elkaar een prachtige
krijttekening op het voorplein.

Deze dag is de start van een
schooljaar vol feestjes in het
teken van 100 jaar Jozefschool.

De IJsclub vraagt uw hulp
IJsclub Nederhorst den Berg helpt Oekraïense vluchtelingen en
heeft uw hulp nodig!
NEDERHORST DEN BERG
De gemeente Wijdemeren heeft ons als IJsclub
Nederhorst gevraagd om
4 woningen in te richten
aan de Kastanjelaan. Deze
woningen staan leeg en
worden binnenkort gesloopt en zijn daarom zeer
geschikt voor de tijdelijke
opvang van Oekraïense
vluchtelingen. Wij willen
als vereniging uiteraard
zo min mogelijk kosten
maken en hopen dat jullie daarom kunnen helpen
aan inventaris.

inzamelactie van 14:00 tot
18:00 bij ons clubgebouw aan
de Blijklaan. Er zijn heel veel
spullen nodig maar wij willen
liever niet te veel ontvangen
van 1 specifiek product en
daarom vragen wij u om via
joke@ijsclubnederhorst.nl aan
te geven wat u van plan bent
om te komen brengen. Kunt u
echt niet op maandag 23 mei
is een afspraak maken ook
mogelijk via dit e-mailadres.

Op maandag 23 mei aanstaande organiseren wij een

Categorie 1: 1-persoonsbedden,
bestek,
borden,

Hieronder een lijst van de benodigde spullen. Van categorie 1 zijn er heel veel nodig.

1-persoons dekbedden, dekbedovertrekken, stoelen, hoeslakens, kussens, kussenslopen, matrassen
       
Categorie 2: Eettafel, washandjes, handdoeken, kastje
woonkamer, koelkast, koffiezetapparaat, kookfornuis,
keukenhanddoekjes, staande
lampen, pannensets, salontafel, stofzuiger, theedoeken,
toiletborstel, waterkoker, wasmachine, tafelkleed, bankstellen, 2-persoonsbedden
Hopelijk kunt u helpen! Wij
zorgen voor de inrichting. Alvast bedankt! Bestuur IJsclub
Nederhorst

Nesciolezing & concert op 22 mei
KORTENHOEF
Zijn we niet té gelukkig?
Lezing door Jelle van
Baardewijk.

Dan is #hollebolleijs
opzoek naar jou!!
Ben jij 17 jaar of ouder,
zelfstandig, ondernemend en
vooral gezellig?
Neem dan contact op via 06-30420610 of stuur
een e-mail naar hollebolleijs@gmail.com

Hoe word je gelukkig en wat
houdt dat dan precies in? Deze
vraag naar geluk is een van
de oudste van de filosofie. In
hedendaags geluksonderzoek
betekent geluk vooral subjectief welbevinden. Geluk betekent dan dat je lekker in je vel
zit en voldoende kansen hebt
om je te ontwikkelen. Het lijkt
haast alsof iedereen van zichzelf en de maatschappij gelukkig ‘moet’ worden tegenwoordig. Welnu: het geluksbegrip
in de filosofie is veel strenger.
Jelle zal diverse lijnen uiteen-

zetten in de hoop helderheid te
brengen in de complexiteit van
gelukservaringen en identiteit.
Jelle van Baardewijk is als
ethicus verbonden aan de
Vrije Universiteit (universitair
docent) en aan de Hogeschool
Rotterdam (lector). Hij maakt
podcasts voor De Nieuwe Wereld op YouTube. Hij schrijft in
kranten en journals over bedrijfsethische en filosofische
vraagstukken.
De muziek wordt verzorgd
door het harpduo Kerstin
Scholten en Colet Nierop. Ze
spelen o.a. muziek van Franz
Schubert, Maurice Ravel, Bernard Andrès en César Frank.

Oecumenische
Streekgemeente Kortenhoef
Oude Kerkje, Kortenhoefsedijk
168, Kortenhoef
Aanvang 11.15 uur. Toegang €
10,- (Leden VUvereniging en
studenten gratis)
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Opening De Bergse Akker zondag 22 mei

WEEKBLADWIJDEMEREN

te komen kijken en eventueel
NEDERHORST DEN BERG
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND
DENom
BERG15
helpen!| NEDERHORST
We sluiten
uur
De
voorbereidingen
voor | KORTENHOEF
de dag af met een borrel.
het nieuwe seizoen van
zwem- en speelstrand De
Gelukkig zijn de beperkende
Bergse Akker in Nederhorst
corona maatregelen op dit moden Berg (Dammerweg 13)
ment niet meer van kracht. Omzijn in volle gang!
dat we het belangrijk vinden dat
Zondag 22 mei gaat De Bergse zoveel mogelijk kinderen kunAkker weer open. We starten nen spelen en zwemmen bij De
om 10 uur met het klaarmaken Bergse Akker is de toegang dit
van de akker: schoonmaken jaar als volgt:
van het winkeltje, kleedhokjes Maandag tot en met vrijdag:
en toilet, snoeien, riet wegste- open voor leden en niet-leden.
ken, kunstgras schoonblazen Voor niet-leden is De Bergse
en speeltoestellen op orde Akker alleen geopend als er
brengen. Kortom genoeg te stranddienst is, in principe aldoen! Dus komt allen, kinderen leen ‘s middags.
mogen mee, om te helpen en Zaterdag en zondag: exclusief
te genieten van deze unieke open voor leden en hun introplek in Nederhorst den Berg. ducées.
Ook niet-leden, buren en geïnteresseerden zijn welkom om De Bergse Akker is een vereniIn samenwerking met

ging waarin van leden een actieve bijdrage wordt gevraagd.
Dit houdt in dat leden per seizoen zich inschrijven voor minimaal twee strand- of klusdiensten. Daarnaast wordt van de
leden verwacht dat ze helpen
de akker schoon te houden. Alleen met actieve en betrokken
leden kan De Bergse Akker
open.
Lid worden van De Bergse Akker kan door je aan te melden
via de website. Op de website
www.debergseakker.nl
vind
je meer informatie zoals openingstijden en tarieven.
Tenslotte bestaat Vereniging
De Bergse Akker vijf jaar. Op
zaterdag 9 juli vieren we dit.
Zet het vast in de agenda, meer
informatie volgt. Op naar een
zonnige zomer!

Ingezonden brieven

De Zonnebloem Kortenhoef stapt uit		
landelijke vereniging
Met verbazing heb ik het artikel
in het weekblad Wijdemeren
gelezen, waarin wordt gemeld
dat de afdeling Kortenhoef zich
afsplitst van de landelijke Zonnebloem. Als geen ander heb
ik ervaren hoe blij de mensen,
met een beperking, zijn als
zij uit hun sociale isolement
gehaald worden. Dit kan bijvoorbeeld door een regelmatig
bezoekje van een van de vele
vrijwilligers. Langzamerhand
gebeurt er meer bij De Zonnebloem dan alleen maar bezoekjes aan eenzame mensen.
Inmiddels worden er vakanties, dagtochten, bijvoorbeeld
een vaartocht, een museum
bezoek, een bezoek aan de

bollen en nog veel meer georganiseerd. De gasten genieten
hiervan en zijn zeer dankbaar.
Ook voor de vele vrijwilligers is
deze dankbaarheid onbetaalbaar. Een dagje poffertjes eten
of een maaltijd maken voor de
gasten komt eveneens steeds
meer voor. Door een slim financieel beleid heeft Zonnebloem
Kortenhoef een mogelijkheid
gevonden om voor mensen
met een beperking regelmatig een maaltijd aan te bieden.
Wat een voortreffelijk idee!! Alleen door regelmatig dit soort
aktiviteiten, naast andere aktiviteiten, te organiseren past het
niet in de filosofie van de Zonnebloem. Het is toch te triest

voor woorden dat daar waar
extra mogelijkheden gecreëerd
worden, de afdeling Kortenhoef
op zijn vingers wordt getikt.
Gaat de bureaucratie van een
grote organisatie boven de creativiteit van een lokale afdeling.
In plaats van deze en nog meer
lokale aktiviteiten te omarmen
leidt dit tot een breuk. Ik wil en
kan dit niet begrijpen. Een kopie van deze brief zal ik naar
het hoofdkantoor van De Zonnebloem sturen.
Wiet van den Brink, voormalig
voorzitter De Zonnebloem regio ‘t Gooi.

In De Nieuwsster van 27 april
zegt demissionair wethouder
Kea: “Vaste vacatures worden
nog niet allemaal volgens planning ingevuld. In plaats daarvan is inhuur noodzakelijk.”.
Een anekdote:
Persoon X, mij bekend, solliciteert zeer recent op een functie
bij de gemeente Wijdemeren. X
wordt telefonisch enthousiast
benaderd voor een gesprek
dat de volgende dinsdag om

ANKEVEEN
Mag ik mij even voorstellen: mijn naam is Karin en
sinds mijn jeugd weet ik
niet beter dan dat ik Kaatje
wordt genoemd.

jaar.

Vandaar dat ik onder de naam
Taartje van Kaatje (kvk geregistreerd) een taartenbakkerij
ben begonnen. Sinds februari
ben ik gevestigd in Ankeveen.
Mijn hobby is een beetje uit
de hand gelopen en ik vind
het geweldig om mee te denken en een mooie en heerlijke
taart op maat af te leveren.
Van klassiek tot themataarten,
bruidstaarten, cupcakes en
macarons, alles is bespreekbaar.

U kunt mij bereiken via telefoonnummer 06-82819841 of
e-mail
taartjevankaatje64@
hotmail.com. Mijn website is
nog onder constructie, maar
neem gerust eens een kijkje
op www.taartjevankaatje.nl

Ook verzorg ik graag voor u
een heerlijke (thema) high tea
‘to go’ vanaf 2 personen. Verwennerij met een hoofdletter!

Ook heb ik een fantastische
ruimte voor kinderfeestjes in
verschillende pakketten met
zelfs prinsessen bij te boeken,
kinder high tea’s en mini workshops voor kids van 6 t/m 12

DROOM
NU,NU,
DROOM
NU,
DROOM
BETROUWBAAR
DROOM
NU,
REISREIS
LATER!
REIS
LATER!
LATER!
REIS LATER!
REISADVIES!
José
José
José

José

Gebrek aan flexibiliteit
half drie plaats zal vinden. X
kan dan helaas niet want heeft
een baan met verplichtingen.
X is echter toevallig een paar
dagen vrij en kan wel direct of
in de komende twee dagen komen. Dat is te kort dag. Geen
man overboord: X is standaard
vrij op vrijdag dus stelt een vrijdag voor. Na ruggespraak blijkt
de betrokken leidinggevende
nooit op vrijdag te kunnen dus
dat lukt ook niet. X vindt de
baan echt leuk en stelt voor

Taartje van Kaatje

reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur
om dan een keer ‘s avonds om
half zeven af te spreken, in het
gemeentehuis of online. Dat
voorstel werd nog net niet als
onzedelijk bestempeld maar ‘s
avonds werken was ondenkbaar.
Als je in deze arbeidsmarkt als
werkgever de flexibiliteit van
een loden deur hebt moet je
niet verbaasd zijn dat je geen
werknemers vindt.

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/jose
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Bezoek onze
kraam op de
mei-markt!

Het Roer Om

Van stewardess naar massagetherapeut

21 mei 11.00-16.00 uur
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Tekst en foto: Karin Wesselink

Bbq pakket
•
•
•
•

Runderhamburger
Kippendijsate
BBQ worst
Procureurlapje gekruid
per persoon

€ 5,95

Aanbieding geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 mei
Let op onze vaste dagelijkse aanbieding in de winkel!
Brugstraat 2, Nederhorst den Berg | Tel. 0294 - 25 12 04

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
Cindy (51) uit Loosdrecht
Werkte: 22 jaar bij KLM, eerst
als grondstewardess, later als
crew controller
Is nu: massagetherapeut bij
eigen praktijk OntMoet en Relax

“Door mijn praktijk ben ik nu
meer betrokken bij m’n eigen
buurt en leer ik enorm veel

mensen in de omgeving kennen. Dat is ontzettend leuk.
En doordat ik nu zelf een lokale ondernemer ben, ga ik ook
veel sneller naar de bakker, de
slager of de cadeauwinkel om
de hoek. Ik koop niet meer online of in Amsterdam waar ik tot
vijftien jaar geleden woonde.
Ik ben ook daardoor een kledingruil in het dorp begonnen
en laatst heb ik Stichting Sloep
met een prijs gesponsord.
Tweeëntwintig jaar geleden
begon ik bij de KLM als grondstewardess, maar ik wilde eigenlijk vliegen. Alleen was dat
niet te combineren met m’n
paard waar ik ook veel wedstrijden mee reed. Toen werd ik
crew controller maar helemaal
tijdens corona was dat veel

WEE
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geregel en gedoe. Dan kon die
vlucht weer niet doorgaan, dan
zat de hele crew thuis, mensen
werden ziek of wilden niet vliegen met iemand die niet of juist
wel gevaccineerd waren.
Ik was al begonnen met een
massage opleiding, maar meer
voor mezelf dan met het idee
om er m’n werk van te maken.
Maar ik vond het zo leuk, dat
toen er veel gedwongen ontslagen dreigde en KLM met
een aanbod kwam voor vrijwillig vertrek, ik de gouden handdruk heb aangenomen en voor
de massagepraktijk ben gegaan. Het kwam op precies het
goede moment. Want het contrast tussen waar ik als masseur mee bezig was, met soms
terminaal zieken, en de andere
wereld van vakanties en geld
verdienen werd te groot. Ik was
zelf ook veranderd. Voorheen
kon ik wel een oordeel over
mensen hebben, maar ondertussen had ik geleerd dat elk
mens mooi is en dat iedereen
van binnen heel anders is dan
je aan de buitenkant ziet. Vorig jaar september begon ik
met de praktijk en toen moest
ik twee keer dicht door corona,
maar het is heel bijzonder hoe
mensen me steunden. Dan
kwamen ze bijvoorbeeld een
tegoedbon voor een massage
halen. En ook nu weten klanten
me te vinden. En het allerleukste: ik heb niet meer het gevoel dat ik naar m’n werk ga.
Ik voel me nuttig.”

NIEUWSSTER
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Foto van de Week
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Jaarmarkt in ‘s-Graveland Foto: Marco van der Roest (Wijdemeren van boven)

Jaarfeest ‘s-Graveland druk bezocht
Door: Kim Tomeï

‘S-GRAVELAND
Afgelopen weekend was
het ouderwets gezellig op
het door stichting Festiviteiten ‘s Graveland georganiseerde
jaarfeest.
Vrijdagmiddag begon het
spektakel traditiegetrouw
met een feest voor de kinderen. Het was een gezellig samenzijn. Er werd flink
gezwierd in de zweefmolen en ook de stormbanen
werden veelvuldig getrotseerd. Ouders praatten bij
en maakten in sommige
gevallen zelfs kennis met
elkaar. ‘Oh, jouw kind zit
bij mijn kind in de klas.’
‘Ik wist helemaal niet dat dit
elk jaar gebeurt’ vertelde Anna
van 8. Logisch ook, want de
afgelopen twee jaar kon het
jaarfeest niet doorgaan. Voor
veel kinderen was dit dan ook
de eerste keer dat zij dit mee
hebben gemaakt. Het weer
werkte goed mee en er werd
flink genoten.

Rond 20.00 uur stopte het
feest voor de kinderen en ging
naadloos over op een feest
voor de ouders en andere volwassenen.
Op zaterdagmiddag was er,
eveneens traditioneel, de Veemarkt. Deze werd georganiseerd door ‘DonEvents’. Er
waren veel dieren aanwezig
en uiteraard mocht een ellenlange braderie niet ontbreken.
Nieuw dit jaar was het ‘Curiosa
gedeelte’, waar je heerlijk kon
struinen tussen oude spulletjes, op zoek naar schatten.
Andere schatten waren er
ook te vinden. Zo scoorden
veel kinderen een nieuwe ‘allerliefste’ knuffel, een mooie
edelsteen of een nieuw brandweerwagentje, ouders deden
zich te goed aan wonderbaarlijke brillendoekjes en voetencrème. Voor de inwendige
mens stonden er kraampjes
met eten en drinken klaar. Zo
nu en dan ontstond er een opstopping, want toevallige ontmoetingen konden niet uitblijven. Zo kon je regelmatig een

Foto:

‘Hee, hoe is het? Oh, we staan
in de weg’ horen. Niemand
die daar moeilijk over deed,
iedereen wachtte geduldig op
elkaar of liep even om de ander heen.
‘Deze sfeer is typerend voor

Wijdemeren’ vertelde een passant. ‘Leven en laten leven,
een beetje rekening houden
met elkaar en je vooral niet
druk maken om futiliteiten. Dat
is op andere markten wel anders.’

Ook op zaterdag was er op het
feestterrein genoeg te doen
voor de jeugd. ‘s Avonds ging
het dak eraf en hebben omwonenden lang kunnen meegenieten van de goede sfeer in
de tent.

0
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Autobedrijf Jansen & Jansen

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Weekblad Wijdemeren

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!
Woensdag  juli 

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556

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

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

aannemersbedrijf

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

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

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

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

002338

26

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001173

27

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000793

28

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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)

2 personen Dutch Valley

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

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.

Kort nieuws
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Brasserie van
Veenstaete te K’hoef. Weggooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl
of
bel: Marjolijn Bezemer: 0648545227.

Nieuw in Nederhorst den Berg:
www.kattenhotelvechtzicht.nl

eroen

WWW.BAKKERJEROEN.NL

Aardbeienslof

Zaterdag gratis jubileumconcert
Amicitia

WEE
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101 jaar in vogelvlucht
KORTENHOEF
Zaterdagavond kunt u in
sporthal De Fuik genieten
van het jubileumconcert
van Amicitia, de 101-jarige
fanfare uit Kortenhoef. Het
is tevens het afscheidsconcert van muzikaal leider
Henrie Pastoor. Op 21 mei
1921 werd de vereniging
opgericht. Zeer bijzonder
dat u op exact dezelfde datum getuige kunt zijn van
een concert van deze nog
steeds bruisende vereniging.
Historie
Heel vroeger werd er bij feestelijke gelegenheden zoals een
huwelijk of een hardrijwedstrijd
op het ijs steeds een beroep
gedaan op muzikale omlijsting
uit de andere dorpen. Maar de
K’toevers wilden een eigen vereniging. Daarom belegde Jan
Blom, directeur van de plaatselijke zangvereniging, een vergadering in café Beyer. Om de
vereniging bestaansgrond te
geven, stelde Blom voor aandelen uit te geven van tien gulden. Elk der aanwezigen was
bereid een aandeel te kopen.
Op 21 mei waren vele genodigden. Jacob Pos, de man met
twaalf ambachten maar geen
dertien ongelukken fungeerde
als voorzitter. Uit hoofde van
zijn vele bezigheden had hij
veel contact ter plaatse en hij
kon dan ook meedelen dat het

plan bij de inwoners van Kortenhoef een gunstig onthaal
had gevonden. En zo werd dan
die avond de gelagkamer van
hotel ’t Rechthuis de kraamkamer van de plaatselijke fanfare
en deed het borelingske haar
entree in de dorpse samenleving met ‘Amicitia’ (Vriendschap) als doopnaam, met
660 gulden als beginkapitaal.
In januari 1923 volgde het eerste buitenconcert bij ‘Onderling
Genoegen’, de Kortenhoefse
ijsclub. Op die bewuste middag
werd tot driemaal toe dezelfde
mars geblazen. Verder reikten
de resultaten na twee jaar oefenen niet. Blom zag zelf wel
in dat hij niet de aangewezen
man was de muziek op een
hoger peil te brengen. Daarom
werd schoenmaker Van Dijk, lid
van het ’s-Gravelandse BMOL
en hoewel doof, uitermate
muzikaal gevoelig, de nieuwe
dirigent van het Kortenhoefse
korps. Kortenhoef en ’s-Graveland waren niet altijd water en
vuur.
Traditie en vernieuwing
Amicitia is een fanfare, een

Aardbeien
Boerenwit

Aardbeien
kwarkbol

Aardbeien
croissant

bij inlevering van

20 PU NT EN

VO O R

€ 9,95

VA N € 1,90
VO O R

€ 1,25

€ 4,25

€ 2,00

Geldig van donderdag 12 t/m zondag 29 mei.
Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum | Markt van Ankeveen & Vreeland

typisch Nederlandse orkestvorm bestaande uit koperen
blaasinstrumenten
(bugels,
hoorns, trompetten, tuba’s
en trombones), saxofoons en
slagwerk. Logisch dat bij de
eeuweling tradities hoog in het
vaandel staan. Denkt u maar
eens aan de jaarlijkse Koninginne- of Koningsdag. Amicitia
is er altijd bij in Oud Kortenhoef.
De lijst met leden die decennia musiceren is lang, je voelt
je er blijkbaar thuis. Dat geldt
ook voor Zuid-Limburger Henrie Pastoor die al sinds 2009
met het stokje zwaait, nu is er
plaats voor een opvolger.
Anno 2022 is Amicitia ook een
moderne muzikale club die
open staat voor vernieuwing.
Vijf jaar lang trokken ze volle
zalen met Maestro d’Amicitia
waarin lokale BN ‘ers als amateur-dirigent streden om de
‘Maestro’-titel. In 2018 was de
grote finale met vijf winnaars. In
2019 volgde een nieuw initiatief
met Amicitia and Talent, een
serie die helaas werd onderbroken door de coronapandemie. Zo is er nog veel meer, de
kindermatinees, de openluchtconcerten en de muzieklessen,
Amicitia bruist al een eeuw lang
in en buiten clubhuis ’t Akkoord.
Vogelvlucht
Zaterdagavond kunt u in De
Fuik muziek uit een eeuw Amicitia beluisteren, in een vogelvlucht bieden de blazers en de
slagwerkers een overzicht van
hun gevarieerde repertoire. U
reist muzikaal van ‘Out of Africa’ naar ‘La Alhambra’. Of u
neuriet mee met de gezelligheid van ‘Around the Whiskey
Jar’, swingt met ‘Tom Jones in
Concert’ of ‘Jesus Christ Superstar’. In totaal 11 prachtige
nummers en misschien eindigen Henrie Pastoor c.s. wel
met de evergreen ‘Eloise’. Dit
mag u niet missen!
Zaterdag 21 mei; 20.00 uur;
sporthal De Fuik, Kortenhoef.
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SFG Feesttent

De beste stuurlui aan wal
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Warm welkom voor
ouderen
Door: Herman Stuijver

Tekst en foto: Karin Wesselink
Wie: Nick (33), Gaby (27), Nate
(4) en hond Stitch (8) uit Zeist
Wat: Nate Nautics, een Corsiva
650 tender uit 2022 van 6,5 m.
Gekocht in: april 2022
Ligt: voor hun chalet op Pijl
Recreatie: De Boomhoek,
Loosdrecht

Nick: “Dit is onze eerste boot
en we wilden graag een nieuwe. Het voordeel van een
nieuwe boot is dat je garantie
hebt. We hebben ‘m gekocht
bij familiebedrijf Bonnema en
dat vind ik ook heel erg fijn.
Als ik bel met een vraag, dan
komt er snel een antwoord,
zelfs in het weekend. Dat persoonlijke vind ik fijn.”
Gaby: “We zijn allebei niet zo
heel handig, dus we wilden
geen klusproject. We wonen
op een prachtige bosrijke locatie in Zeist, maar onze tuin
is erg klein. We wilden wel
groter gaan wonen, maar met
deze huizenmarkt is dat niet
te doen. We dachten aan een
tweede woning in Spanje en
zijn met een makelaar een
paar weken op pad geweest.
Alleen kwam toen corona en
bedachten we dat het om allerlei redenen handiger is om
een vakantiewoning dichterbij
huis te hebben. We dachten

als eerste aan Loosdrecht.
We hebben ruim een jaar
gezocht tot we dit in februari
vonden.”
Nate: “Kijk, mama! Ik heb
zeewier gevangen met m’n
schepnet.”

“EERST HUURDEN
WE EEN BOOTJE”
Gaby: “We gingen al vaker
varen op de Loosdrechtse
plassen, dan huurden we een
bootje. Dat deden we zo’n tien
keer per jaar. Het is dichtbij
huis en gewoon heel mooi. De
rust en de vrijheid op het water is heerlijk.”
Nick: “We hebben nu drie keer
met onze eigen boot gevaren.
Geweldig! Maar ook wel even
wennen. Er is vanuit ons met
onze boot maar één manier
om de Stille Plas op en af te
komen en dat is via de Kostverlorenbrug. Daar past aan
beide kanten net één vinger
tussen de boot en de muur. Ik
zou me graag willen inzetten
voor net zoiets als op Vuntus:
een in- en uitgang. Ik zou bijvoorbeeld een website kunnen bouwen en een crowdfunding willen opzetten om dit te
realiseren. Wie weet…”

GooiTV
WIJDEMEREN
De
programmering
vanaf woensdag 18 mei 2022.
GooiTV besteedt deze week
voor een tweede keer aandacht aan Het Gooi Bevrijd,
een bevrijdingskonvooi met
legervoertuigen dat een aantal dagen door de Gooise dorpen en steden trok. Andreas
van der Schaaf volgde dit eve-

nement. In ZinTV praten Wielie Elhorst en Leendert van
der Sluijs met Maria Schreuders (over hoog sensitiviteit)
en met Machteld Siegmann,
schrijfster. In TV Magazine
is er onder andere aandacht
voor de Wallenloop en de jaarmarkt in ‘s-Graveland. Ook is
er weer een nieuwe aflevering
van In Derde Termijn.

‘S- GRAVELAND
Vorige week kreeg menigeen een brok in de keel
bij het weerzien met zoveel ouderen. In een volle Feesttent was het een
warm welkom na twee stille coronajaren. Samen met
z’n vrouw Janneke en zussen Elly en Jacqueline had
Jan Verbruggen een goed
verzorgde ontmoeting op
touw gezet. Uiteraard met
hulp van een grote groep
vrijwilligers. Na afloop
waren de senioren blij en
dankbaar voor het gezellig
samenzijn.
Dat mede gefinancierd werd
door de ‘goede doel’- prijs die
de familie Verbruggen bij de
Ken Uw Dorp Kwis had veroverd naast ondersteuning
door het WijdemerenFonds,
de Rotaryclub, de Stichting
Festiviteiten
’s-Graveland
(van de Feesttent) en lokale
middenstanders als Bakker
Jeroen, Albert Heijn en slijterij
De Meenthof. Ook de 100-jarige voetbalclub SV ‘s- Graveland deed een duit in het zakje
door het optreden van zanger
Derk de Kloet mogelijk te maken. De publicatie in dit blad,
de FB- berichten en de briefjes
in de brievenbussen brachten
ruim 200 ouderen samen in
de tent. Waar de sfeer direct

steeg toen het Ankeveens Havenloos Mannenkoor met zeemansliederen de bijeenkomst
opende, terwijl de koffie met
gebak werd geserveerd.
Voor een mevrouw die pas
kort in zorgcentrum Veenstaete woont, was het een aangename kennismaking met haar
nieuwe woonplaats. “Het is
nog even wennen, veel dozen
zijn nog niet uitgepakt, maar
dat zingen vind ik geweldig.”
Het was de Bussumse opgevallen dat de zingende zeelui
niet in Ankeveens dialect zongen. De bingokaarten gaan
rond, de stilte daalt neer, want
de verticale of horizontale
lijnen moeten worden aangekruist. Als je dan ook nog
tussendoor kunt genieten van
een advocaatje met slagroom
vergt dat veel van de concentratie. Theo Loohuizen loopt
zich de benen uit het lijf om
de planten- en drankprijzen af
te leveren. Gelukkig was de
vrouwelijke bingomaster mild
bij valse bingo’s. Bij de Am-

sterdamse medley klinkt het
‘Je mag er alleen maar naar
kijken, maar aankomen niet’,
dat gold niet voor de smakelijke broodjes kroket. De bijeenkomst was op en top verzorgd,
niet alleen met amusement
maar ook voor de innerlijke
mens. Derk de Kloet sluit het
festijn van twee uur af met een
programma van jazzy songs
die zeer gewaardeerd werden.
Bij het weggaan was er niet
alleen een plantje voor eenieder, ook ontvingen de ouderen
voor wie wilde, en dat was bijna iedereen, een exemplaar
van het jubileumboek ‘100 jaar
Blauw-Wit’ van de inmiddels
101- jarige SV ‘s-Graveland.
Hulde aan de talloze vrijwilligers die de gasten haalden
en brachten, die een helpende arm toestaken, die hapjes
en drankjes serveerden, die
het podium en de tent op orde
brachten. Hulde ook voor de
verkeersregelaars, de technici
en aan de bedenkers van dit
samenzijn en alle anderen die
erbij betrokken waren.

Open Tuinendag Ankeveen
ANKEVEEN
Na 10 jaar wordt er op zaterdag 2 juli in Ankeveen
weer een Open Tuinendag
gehouden.
Het motto van de Open Tuinendag 2022 is “Kom Struinen
door de Ankeveense Tuinen”.
Er worden een 20-tal tuinen
van particulieren alsmede de
RK begraafplaats in het zo
kenmerkende gebied van de
Ankeveense plassen opengesteld. Een gebied waar door
turfwinning langgerekte kavels
zijn onstaan met slootjes en
weteringen ter ontsluting. Het
aanbod aan te bezichtigen tuinen is gevarieerd en bestaat

uit zowel grotere tuinen waarin
u uitgebreid kunt ronddwalen,
alsook kleinere tuinen met
vaak verrassende beplanting
en indeling. Het zijn altijd tuinen (gecultiveerde, natuurlijke en/of moestuinen), waarin
u de tuinliefhebber herkent.
Op diverse locaties wordt ook
kunst van locale kunstenaars
geëxposeerd. Tevens is er hier
en daar gelegenheid tot het
kopen van plantjes. De route
loopt van het Bergse Pad tot
de Kooibrug.
In het dorp zijn aan het Stichts
End twee horecagelegenheden om vanaf 12:00 uur een
drankje en een hapje te kun-

nen nuttigen. Op de markt is er
tot 13:00 uur een mogelijkheid
om koffie/thee te drinken.
Op deze eerste zaterdag in juli
vindt tevens de Zomermarkt in
Ankeveen plaats, waarbij het
handwerk van het schapenscheren zal worden getoond.
Twee weken voorafgaand aan
2 juli 2022 zal een flyer respectievelijk informatie met de route en deelnemende tuinders &
kunstenaars via het Weekblad
Wijdemeren worden verspreid.
Bruisend Ankeveen,
de tuincommissie
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FAMILIEBERICHTEN

“The World is Yours”
Babette Meijer
53 jaar

Jaap
Jessie
Lucky en Tony
Lizzie

Eenieder die Babette gekend heeﬅ is welkom op de
condoleance bij Het Spieghelhuys te Nederhorst den Berg.
Vrijdag 20 mei van 14:00 tot 16:00 uur.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
Cor�espondentieadres:
Fam. Zwager�an
Middenweg 65A
1394AD, Nederhorst den Berg

~ All is Well ~

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

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
MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

WEE

Huis verkopen?
NIEUWS VOOR AN
Huysraed Makelaardij,
de makelaar die
voor je werkt
www.huysraed.nl
035 - 65 65 147
Aangeboden: Hulp in de
Huishouding en/of grote
éénmalige schoonmaak
Goede ref. 06-30235649

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Gezocht: Huishoudelijke
hulp en een hulp voor de
tuin in Kortenhoef.
Tel. 06-13848653

Te koop: 2 parasols 4x3m
voor vele doeleinden /
Accordeon piano klavier
120 bas / versterker 120 watt
dynacord met lesley /
Volendammer kostuum
035-6564520

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachten Nek, Rug,
Schouders: Atlas/Lumbaal
Ontspanning / DUO-massage
www.donnalife.nl
06-27484142

NIEUWSSTER
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De Koninklijke
Een mooi jubileum: de Koninklijke Watersport Vereniging Loosdrecht vierde in
2012 haar 100 jarig bestaan. Reeds in 1912 werd door een aantal watersportliefhebbers uit Bussum en Hilversum deze watersportvereniging opgericht. Na de
oprichting verdienden zij al spoedig het predicaat ‘Koninklijk’. Sinds 1957 is Koningin Beatrix al lid. Tot 1979 was naast deze ‘Koninklijke’ vereniging jachthaven ‘De
Plashaven’ van Scherpel gevestigd. Kees Scherpel en zoon maakten jarenlang op
deze plek de beroemde houten motorvletten en “Scherpelsloepen”. Deze jachthaven en botenbouwerij heeft daarna zijn vervolg gekregen verderop aan de Oudloosdrechtsedijk 97, onder leiding van onder andere dochter Patricia Scherpel.
Op de foto, een vroege prentbriefkaart, heette de Koninklijke nog “Watersportvereninging Loosdrecht”

Start twaalfde editie
Grasbaanspektakel
REGIO
Op woensdag 25 mei
wordt voor de 12e keer Het
Paardensportevenement
van Hilversum gehouden.
Na twee jaar afwezigheid vanwege Corona gaan de rijders
en de paarden weer van start
op de prachtig gelegen grasbaan aan de Melkmeent 9,
van Harm en Maartje Jansen
te Hilversum. Dit jaar is er
naast de 8 koersen, speciale
aandacht voor het overlijden
van Tijmen Krijnen. Hij was
de initiatiefnemer en drijvende kracht van het jaarlijkse
paardensportevenement.
Vanwege zijn passie voor de
sport zal de Duo-race ter nagedachtenis aan Tijmen worden verreden.

Sinds 2009 is Het Paardensportevenement van Hilversum een jaarlijks terugkerend
gebeuren waar jong en oud
kunnen genieten van harddraverijen en demonstraties.
Dit jaar zijn er extra attracties
tussen de koersen door. Er is
een ponykoers voor kinderen.
Ook valt er te genieten van
een demonstratie met 4 polo
paarden en kinderpolo. Daarnaast is er een speciale roofvogelshow. De spectaculaire
show geeft een beeld waarom
een roofvogel in vroegere dagen zo belangrijk was.
Natuurlijk gaat het op 25 mei
vooral ook over de 8 spannende koersen. Mens en
dier in perfecte harmonie, in
strijd om de prijzen. De eerste
koers zal om 16.00 uur star-

ten. U kunt het toegangsticket
voor het evenement nu al bestellen en downloaden via de
volgende link
https://eventix.shop/tvqd9a6z
Het bestuur van de Stichting
Grasbaan Hilversum is trots
dat zij dit evenement voor het
12e keer met steun van de
vele sponsoren maar vooral
ook het enthousiaste publiek,
in Hilversum mogelijk kunnen
maken. We hopen dat u als
publiek met volle teugen zult
genieten van de souplesse,
de elegantie en kracht van de
paarden. Geniet van de hapjes en drankjes, op dit evenement voor de hele familie.
www.grasbaanhilversum.nl

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LI N NE RIE ANNE L IE S.NL

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER
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VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Het is Nederhorst niet gelukt om punten te pakken
tegen koploper Elinkwijk.
Na de 0-1 ruststand werd
het uiteindelijk verdiend
0-4 voor de aankomende
kampioen.
Duidelijk waarneembaar was
het dat de Bergers nog last
hadden van de zware dinsdagavond wedstrijd waar men
met 2-1 de baas was over VVJ.
Vooral na rust was Nederhorst
niet opgewassen tegen het
goede spel van de Utrechtse
opponent.
Voor rust ging het redelijk gelijk op al speelde ook toen de
gasten wat makkelijker de bal
rond. Nederhorst had de handicap dat beide snelle spitsen
vandaag afwezig waren. Een
diepe bal kon dus maar weinig
gegeven worden. Vijf minuten
voor de pauze viel de eerste
treffer. Met een fraaie lob over
de laatste linie kwam de spits
vrij voor Wesley van der Helm
die vervolgens kansloos was.
Gelijk na rust stond het 0-2, na
slordig balverlies en een uitstekende steekbal werd de bal
beheerst binnengeschoten. Dit

werd gelijk het kantelpunt in de
wedstrijd. Elinkwijk ging steeds
makkelijker spelen en de Bergers konden niet echt meer. De
stand werd dan ook uitgebreid
naar de 0-4 eindstand waarbij
het goede keeperswerk van
Wesley erger wist te voorkomen.
Nederhorst 2 behaalde een
verdienstelijk gelijkspel op in de
uitwedstrijd bij Huizen. Jasper
Snel wist vlak voor tijd de 1-1 te
maken. Nederhorst 3 behaalde
een goede 3-1 overwinning op
SVM en het Vijfde kwam nog
terug tot 2-3 na een 0-3 achterstand. Nederhorst vrouwen 1
speelden een goede wedstrijd
bij koploper De Meer maar tok
uiteindelijk met 2-0 aan het
kortste eind. Op vrijdagavond
waren de vrouwen twee keer
te sterk voor Odysseus.
Bij de jeugd pakte de JO18
vlak voor tijd met 5-4 de volle
winst, versloegen de JO11-1
Diemen met grote cijfers en
verloor JO16-1 nipt van Waterwijk. JO13-1 won met 8-1 van
DOSC.
Voor meer info uitslagen
vvnederhorst.org of facebook.

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S-GRAVELAND
Er stonden afgelopen week
twee wedstrijden voor het
eerste op het programma
en de wedstrijden worden
met de week belangrijker.
De competitie bevindt zich in
de eindfase en de strijd om het
kampioenschap ligt nog helemaal open. Vorige week dinsdag ontving ’s-Graveland Eemnes, op dat moment koploper.
Het werd een heerlijke voetbalavond die met liefst 5-0 werd
gewonnen door ’s-Graveland.
Een collectieve sterke prestatie
waarin Wilco de Birk vier doelpunten scoorde en aanvoerder
Wout Romeijn een. Afgelopen
zaterdag werd ook gewonnen van FC Amsterdam. In de
hoofdstad werd het 0-3, door
doelpunten van Jorn Kerkhof,
Sam Torsing en Twan Roorda.
Aanstaande zaterdag komt de
nieuwe koploper, Wasmeer,
uit Hilversum op bezoek. De
winnaar van deze wedstrijd
zet een grote stap richting het
kampioenschap.

Het 2e elftal heeft zijn laatste
thuiswedstrijd van het seizoen
in winst weten om te zetten.
Mitchel Breijer scoorde twee
keer, Rogier van Wijk en Mark
Schouten ieder een keer, waardoor BVV ’31 met 4-1 werd
verslagen. Het 4e zal zich
hoogstwaarschijnlijk aanstaande zaterdag laten kronen als
kampioen na een midweekse
overwinning op Nederhorst en
een zege afgelopen zaterdag
op Zuidvogels.
De twee teams van de week
kwamen ook tot winst. JO172 won op de vroege zaterdagmorgen met 3-0 van KFC
JO17-3 en de JO15-3 versloeg
Victoria JO15-4 met 3-1. Aanstaande zaterdag kan ook
JO15-3 kampioen worden.
Als dat lukt dan worden zij aanstaande zaterdag, net als de
kampioenen uit eerdere competities dit seizoen gehuldigd
in de rust van de wedstrijd
‘s-Graveland – Wasmeer.

Handbal ASV
ANKEVEEN
Zaterdag 14 mei stonden
we met een groep enthousiaste meiden en jongens
op de jaarmarkt in ‘s Graveland om onze club wat
meer naamsbekendheid te
geven.
Wij hebben nu 3 jeugdteams
maar willen dit heel graag uitbreiden met jongere teams.
Nu hebben we een C jongensteam en meisjesteam in de
leeftijd van (13 t/m 15) en een B
jeugd meisjes (15 t/m 18) maar
we willen als club graag ook de
kinderen in de leeftijd vanaf 7
jaar te verwelkomen. Hoe kun
je dit beter doen dan op de
jaarmarkt te gaan staan. Daar
hadden we een kraam waar informatie te verkrijgen was over
ASV handbal maar voor de
kinderen nog leuker, ook een

gooispel. De kinderen in alle
leeftijden mochten proberen
met drie ballen zoveel mogelijk punten te verdienen door
de bal door de gaten te gooien. Het kind met het hoogste
aantal punten kon een nieuwe
handbal winnen. Veel kinderen
hebben erg hun best gedaan
om zoveel mogelijk punten bij
elkaar te gooien.
Aan het einde van de dag hebben we de winnaar kunnen
opbellen. Geert had maar liefst
13 punten gescoord. Zondag
heeft hij bij de thuiswedstrijd
van de jongens zijn prijs opgehaald. Van harte gefeliciteerd
Geert!
Wij hopen in het nieuwe seizoen (sept.2022) kinderen
te mogen begroeten bij onze
handbalvereniging om 3 trainingen mee te trainen om te

WEE

kijken of ze het leuk vinden om
ook echt op handbal te komen.

NIEUWS VOOR AN

Zondag 15 mei speelden alle
team thuis. Een gezellige ochtend/ middag.
De C jongens en meiden hebben beide de wedstrijd gewonnen. Voor de B jeugd was de
tegenstander helaas net iets
beter.
Zondag 29 mei mogen we
weer allemaal thuis spelen.
Mocht je het leuk vinden dan
kun je natuurlijk altijd even komen kijken.
9.40 uur C jeugd meiden
10.40 uur C jeugd jongens
11.40 uur B jeugd meiden.
12.45 uur Dames 1

Odis Volleybal: Heren Kampioen!
‘S-GRAVELAND
De volleyballers van Odis
sloten deze week hun wedstrijdseizoen af. De heren
werden kampioen, de meisjes speelden drie wedstrijden, de dames sloten af
met winst en de recreanten
speelden gelijk.
Heren 1 moest tijdens de eerste klanken van de muziek tijdens de Veemarkt aantreden
in Amersfoort. De mannen
hadden slechts een set winst
nodig om het kampioenschap
veilig te stellen. En dat lukt.
De eerst set werd gewonnen
en het kampioenschap was
in the pocket. Whoop, whoop!
Volgend jaar promotieklasse?
Wel zo aardig om het seizoen
met winst af te sluiten, maar

dat ging niet van een leien dakje. Winst in de eerst twee sets,
verlies in de volgende twee en
een nipte winst in set vijf.
Dames 1 won in vijf sets van de
hoger geplaatste tegenstander.
Het kostte wat druppels zweet,
maar dan heb je ook wat. Fijn
dat, ondanks de minder gunstige relatie met de scheidsrechter (jullie moeten niet zo lang
praten, want ik laat meteen
doorspelen) werd het seizoen
met een goed gevoel afgesloten. We zullen het blokkeringsgeweld van de penningmeester missen.

Meisjes B mocht maandag,
woensdag en vrijdag spelen.
We vergeten de wedstrijd van
maandag voor het gemak.
Woensdag werd verloren. De
wedstrijd was super gaaf om
te zien. Mooie rally’s, goed samenspel, gaan voor de bal. Niet
erg om op die manier te verliezen. Vrijdagavond, meestal
niet de meiden hun sterkste
avond, stonden zes meiden in
het veld. Ze wisten elkaar goed
te vinden. Resultaat 0-4 winst.
De bitterballen waren wel verdiend. Volgend jaar meisjes A
met, deels, een heel jong team.

Recreanten 2 speelde alle vier
de wedstrijden gelijk en eindigde het tweede seizoenshelft
net buiten de top 3.

Zin om te volleyballen? We
trainen op maandagavond in
sporthal De Fuik. www.odis.nl
Wees welkom!

Dressuurwedstrijden bij Rijvereniging NdB
NEDERHORST DEN BERG
Zondagmorgen startten 16
deelnemers in de klasse B,L1
en L2 dressuur op de manege
Laanhoeve aan de Meerlaan.
Zij werden allen gejureerd door
Kim Alebregtse, samen met
haar schrijfster Vera Fokkens.
Om 10 uur gingen allereerst de
7 deelneemsters van start in de
klasse B.
Zij werden de ring binnengelaten door ringmeester Sylvia Loman. In de buitenbak werd al-

les weer geregeld door Priscilla
De B-klasse is de vervolgklasse na de beginnende klasse N.
In deze groep was de uitslag:
Eigen paarden:1: Eva Snel op
Punkie met 185 pnt. Manege
paarden:1: Jolanda Lippinkhof
op Vitalis met 191 pnt. Daarna
gingen de 9 deelnemers van
start in de klasse L1, L2. Ook
hier een eerste plaats voor
een deelnemer op een eigen
paard:1: Demi Simons op Trigger met 191 pnt. En een eerste

plaats voor een deelnemer op
een manege paard: 1: Sara
de Jong op Teddy met 190,5
pnt. De jury was zeer tevreden
over de geleverde prestaties.
De wedstrijdadministratie was
weer in handen van Astrid Hagen. Zij werd vandaag geassisteerd door Anja Doedens.
Uiteraard waren de inschrijvingen weer geregeld door Marti
Bergman. De volgende wedstrijden zijn op 29 mei.
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Wijdemeerse roeiteams in actie op WK

WEEKBLADWIJDEMEREN

WIJDEMEREN
NIEUWS
ANKEVEEN
Van
29VOOR
april
tot en| ‘S-GRAVELAND
met 1 mei| KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
werden op de Scilly eilanden, ten zuidwesten van het
Engelse Cornwall, de World
Pilot Gig Championships gehouden. De Pilot gig is een
zeewaardige, houten roeiboot
met 6 roeiers en een stuurman
of -vrouw. Zo’n 150 ploegen,
verdeeld over verschillende
klassen, deden mee aan dit
jaarlijkse evenement. Naast
Engelse ploegen, deden vanuit Wijdemeren ploegen mee
van de KWVL uit Loosdrecht
en van WSV “De Spiegel” uit
Nederhorst den Berg. GWV
“De Vrijbuiter” deed mee in moesten bijna 3km terugroeieen combi met 3 roeiers van en naar het havenhoofd van
de finishplaats Hugh Town. De
Deventer.
tweede race en de finale werOp vrijdag en zaterdag wer- den op een kortere 2km baan
den voorronden gevaren op geroeid in groepen van 12
open zee, enigszins afge- ploegen. De heren van KWVL
schermd door de omliggende behaalden een fraaie 28e
eilanden. Het gehele weekend plaats van de 106 deelnemers.
was er weinig wind, dus gun- De Spiegel werd 37e in totaal,
stige omstandigheden voor de maar werd wel gehuldigd als
roeiboten. De eerste race was winnaar van de D-groep. De
een spectaculaire massastart, combi ploeg van De Vrijbuiter/
waarbij in de Open Heren ca- Deventer eindigde als 95e. Er
tegorie 106 boten naast elkaar deed ook een Dames ploeg
startten. De heren van Vrij- van KWVL mee in de categobuiter, KWVL en De Spiegel rie Super Veteranen. Zij einIn samenwerking met

De Tram en ’t Centrum, 30 mei en 8 juni
ANKEVEEN
Wie in deze tijden vol stress
een avondje per week wil
ontspannen, zou eens de
keu ter hand moeten nemen. In dorpscafé Het Wapen van Ankeveen zijn er
twee Open Biljartavonden
die uitbater Gerben Bos in
samenwerking met twee
biljartverenigingen organiseert.

digden in de finale als 6e van
45 ploegen.
Na afloop van de wedstrijden
was het een dolle boel in de
kleine haven. Alle winnende
ploegen werden luid toegejuicht bij de prijsuitreiking en
na het opruimen van de boten
waren de paar pub’s op het
eiland afgeladen vol. Ook alle
beschikbare accommodatie op
het eiland was volledig bezet
met de ruim duizend roeiers
en de vele supporters. Een bijzonder evenement om mee te
maken!

De Bandenmaat Driedorpenloop
Iedereen in beweging
‘S-GRAVELAND
Momenteel zijn we druk
doende met de organisatie
van De Driedorpenloop die
op 5 juni 2022 weer gehouden mag en kan worden.
Veel mensen met overgewicht
die te weinig sporten, kinderen
waar de bewegingsmotoriek
onvoldoende is zijn onderwerpen welke bijna dagelijks in de
media naar voren komen. Onderzoek heeft aangetoond dat
40 % van alle kinderen onder
de 12 jaar te weinig beweegt.
Wij als stichting De Driedorpenloop gaan proberen om op
5 juni een start te maken om
iedereen meer te laten bewegen.
Hoe gaan we dit doen?
Voor de allerjongste is er de
Thuizbij Kidsrun een loop over
1,5 kilometer. In samenwerking met de sponsor van de
Kidsrun wordt er aan de kin-

deren een tweetal trainingen
gegeven om zich optimaal
voor te bereiden op het lopen
van deze afstand. De trainingen worden gehouden op de
vrijdagen 27 mei en 03 juni bij
sporthal de Fuik.
De komende dagen worden
alle scholen en sportvereniging benaderd om hun leerlingen en leden te enthousiasmeren om deel te namen aan
de Driedorpenloop. De school
en sportvereniging met het
hoogste opkomst percentage
zal beloond worden met een
mooie prijs.
Voor de oudere kinderen en
volwassenen is er een ruim
aanbod aan te lopen afstanden. De keus bestaat uit 4,
7,10 en 20 kilometer.
Heb je geen hardloopschoenen maar alleen wandelschoenen? Geen probleem. Ook
aan de wandelaars is gedacht,

Open Biljartavonden in		
Wapen van Ankeveen

er zijn namelijk 2 wandelroutes
(15 en 20 km) uitgezet door de
mooie natuur in onze dorpen.
Kortom geen enkele reden om
niet in beweging te komen, we
hebben immers de afgelopen
jaren genoeg tijd thuis moeten doorbrengen. Dus laten
we met z’n alle van 5 juni een
gezonde dag maken! En wellicht wordt je wel besmet met
het hardloopvirus. Dat is een
virus welke je in tegenstelling
tot andere virussen gezonder
maakt.
Kom in beweging, schrijf je nu
in via www.dedriedorpenloop.
nl en we zien je graag op 5 juni
2022

Het is algemeen bekend dat
een balletje stoten op het groene laken heilzaam werkt op het
zenuwstelsel. Het brengt je in
een flow van rust en afstand
nemen van de dagelijkse sleur.
Naast uiteraard het feit dat het
ruimtelijk inzicht een oppepper
krijgt als je de ballen in de juiste
richting duwt, al of niet via de
band.
Keuze uit twee
U kunt kiezen uit twee opties.

Een kijkje nemen of een potje
mee spelen bij De Tram, dat is
een recreatieve club die elke
maandag een onderlinge competitie speelt. Soms spelen de
dames en heren een Zeskamp.
U kunt bij hen terecht op maandag 30 mei, vanaf 19.30 uur.
Of u wilt meer weten over ‘t
Centrum dat op dinsdag- en
woensdagavond
competitie
speelt in het libre en driebanden. Hun Open Biljartavond
is op woensdag 8 juni, vanaf
19.30 uur.
Binnen Wijdemeren is Ankeveen het walhalla van de biljartsport met Het Wapen als
epicentrum. Als u aangelokt
wordt door deze uitnodigingen,
moet u zeker eens langsgaan.
Het Wapen van Ankeveen;
Stichts End 41; 1244 GK Ankeveen; 035- 656 1302; 06- 37 11
62 30.

Wijdemerencup is weer		
begonnen
Door: Natascha Rienks

WIJDEMEREN
Het is inmiddels een traditie bij Ottenhome, gelegen
aan de Wijde Blik, de Wijdemerencup. Een maandelijkse zeilwedstrijd van mei
t/m september waarbij de
deelnemers een wedstrijd
zeilen, elke 2e woensdag
van de maand. Afgelopen
woensdag was de start.
Ondanks de voorspelling van
windkracht 5 ging de wedstrijd
van start. Van de 20 teams die
zich hadden aangemeld gingen
er 16 van start. De nummer 1
van de laatste jaren ging niet
van start. Hierdoor lager voor
de andere teams een gouden
kans om de eerste plek over
te nemen. Een van de grote
kanshebbers was team BosTol,
helaas miste dit team een boei
waardoor er een DNF (did not
finish) achter hun naam kwam
te staan. Gelukkig voor dit team
hebben ze nog 4 kansen om de
bokaal in handen te krijgen.

Een ander team, Kroonteam,
had niet zijn dag. Door de harde wind brak er een lijntje en
moest het grootzeil vieren. Dit
bracht het team niet te veel in
de problemen, zij konden de
wedstrijd op hun fok uitzeilen.
Hiervoor werden zij beloond
met een troostprijs door de
wedstrijdleiding.
Wil je ook meedoen aan de
Wijdemerencup? Dat kan.
De wedstrijd wordt georganiseerd voor alle inwoners van
Wijdemeren en deelname is
gratis. De enige voorwaarde
is dat 1 van de ingeschreven
deelnemers inwoner is van de
gemeente en dat er minstens
1 deelnemer aan boord is die
de zeilkunst bemachtigd is. Het
minimale aantal deelnemers
aan boord is 2 personen en het
maximale aantal is 5 personen.
De wedstrijden zijn nog op 8
juni, 13 juli, 10 augustus en 7
september 2022. Om mee te
doen in het klassement moet
je minimaal 3 wedstrijden gevaren hebben, inschrijven kan
via https://ottenhome.nl/wijdemeren-cup/.
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Mijn Plek

WEE

Het eerste bankje in het natuurgebied bij de Dammerkade
“Elke dag wandel ik hier met
onze hond Sam naartoe en
dan ga ik altijd even op het
bankje zitten. Een beetje over
het water uitkijken. Dat is heel
ontspannend. Vooral als je het
een keer druk hebt. Ik heb weleens geen zin, maar dan ga
ik toch. Want Sam moet vier
keer per dag uit. Hij hielp vroe-

ger mijn oom in Drenthe, die
is schaapsherder. Maar toen
kreeg hij een oogziekte en
daarom woont hij nu bij ons.
Maar hij moet nog steeds veel
bewegen, dat is goed voor
hem. Ik heb hier een keer een
roodborstje gevonden. Dood.
Toen ben ik snel naar huis gegaan, heb een leeg theedoosje gepakt en ‘m daar ingestopt.
Toen heb ik een naam bedacht
en die en de datum op een
bordje geschreven en dat samen begraven. Ik zat hier ook
een keer met m’n moeder en
toen hoorden we een vogel die

we niet herkenden. Toen hebben we het geluid opgenomen
NIEUWS In
VOOR AN
en het bleek een rietzanger.
de zomer ga ik hier ook zwemmen met m’n vrienden, en een
beetje liggen. Of met m’n zus
suppen of varen met de kano.
Je mag hier niet met een motorbootje varen. Deze plassen
zijn ontstaan omdat ze veen
gingen afgraven en dat werd
turf. Vandaar de naam van ons
dorp: Ankeveen. Op het bord
van Natuurmonumenten staat
dat dat al in de middeleeuwen
gebeurde.”

ook het jaar van diepe treurnis om de duizenden doden
in het westen als gevolg van
de hongersnood. De meedogenloze represailles van de
bezetter, die talloze gezinnen
in rouw dompelden. En vooral het vergeefs wachten op al
diegenen die niet terugkwamen. Het was een bevrijding
waar een zwarte wolk boven

hing. En die zich afspeelde in
een sfeer van chaos; Nederland kreeg zijn vrijheid terug,
maar deze nieuwverworven
vrijheid kon de problemen van
de mensen niet wegnemen.
Ad was actief als presentator,
journalist en eindredacteur
van talloze uitzendingen over
politiek en actuele evenementen. Vanaf 1994 publiceerde

hij regelmatig boeken over historische onderwerpen, vooral
over de Tweede Wereldoorlog.
Bekende titels zijn Kopgeld,
De Oorlog en Na de Bevrijding. 25 mei 2022, van 20:00
tot 22:00. Bibliotheek Gooi en
meer, Tjalk 41, 1231 TT Loosdrecht. Kosten: 12,50 leden
en 15 euro niet-leden incl consumptie.

Eefje (11) uit Ankeveen
Foto en tekst: Karin Wesselink

Lezing Ad van Liempt
LOOSDRECHT
Ad van Liempt vertelt over
1945; het laatste jaar van
de oorlog en het jaar van
de bevrijding.
Ad van Liempt, bekend van
tv-programma’s zoals het
NOS – Journaal, Studio Sport,
NOVA én een van de grondleggers van het geschiede-

nisprogramma Andere Tijden,
blikt terug op de Tweede Wereldoorlog en het jaar 1945.
Dit doet hij aan de hand van
zijn boek De Afrekening, dat in
maart 2020 verscheen.
1945; het jaar van de bevrijding, van de feestelijke intocht
van de geallieerde troepen,
van de tomeloze vreugde in
de Nederlandse straten. Maar

Vriendschapskring na 116 jaar springlevend
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Op een zomerse zondagmiddag stroomt het langzaam vol in de tent aan de
Stichtse Kade. Op deze gedenkwaardige bijeenkomst
wordt het 115- jarig bestaan
van de fanfare, een jaar later, op uitbundige wijze gevierd.
Vanaf 1906 heeft de muziekvereniging zich in een opgaande
lijn ontwikkeld. Met niet alleen
een blaasorkest, ook met een
big band, een saxofooncollectief en een muziekschool. En
er is zelfs een yoga-afdeling.
Met deze hoge temperatuur
half mei worden de kelen van
de blazers goed nat gehouden
met liters water. De koperblazers spelen nummers die
deels te maken hebben met
de coronapandemie waarmee
het orkest te kampen had. Het
nummer Oblivion werd bijvoorbeeld gerepeteerd in kleine ensembles om later in een geheel
op te voeren. De afsluiter met
‘4 Gershwin Songs’ laat zien

dat het orkest op niveau speelt
en dat muzikaal leider Ronald
de Haan geen bok nodig heeft
om het overwicht op de bandleden te houden.
Sjaak en Diana van Heumen
Voor de pauze van een half
uur met koele biertjes en wijntjes en verse pizzastukken van
maestro Symon Kamstra en
dochter stond voorzitter Frank
Senteur stil bij het gemis van
de zieke Diana van Heumen
die op bugel speelt. Gelukkig is
er een goed contact met deze
optimistische musicus en de
vereniging. Slagwerker Sjaak
van Heumen kreeg z’n derde
onderscheiding. Hij is al 50 jaar
lid en op hem past het stempel ‘
van onschatbare waarde’. Niet
alleen muzikaal op de pauken,
maar ook voor reparaties en
barwerk is Sjaak altijd in.
BBBB
Vervolgens nam de Big Bad
Bruce Band het concert in handen. Toevallig was die ochtend
oprichter Bruce Skinner overgevlogen vanuit de States. Hij
genoot volop van de klanken

Foto: Blaasorkest en Big Band samen

van de big band die enkele
easy listening stukken ten gehore brachten. Een internationale band met een paar bekende gezichten uit Kortenhoef
en Ankeveen. Alex de Haan
excelleerde weer, nu met een
trompetsolo uit ‘Theme from
Ice Castles’. Bij de band onder
leiding van Arthur van der Paal
trad de piepjonge zangeres

Eva Witteveen voor de 2e keer
op, opa glunderde van oor tot
oor. Haar ‘Fever’ deed in ieder
geval bij menigeen de interne
temperatuur nog meer stijgen.
Gezamenlijk slot
Na weer een pauze met veel
vocht en hapjes sloten de twee
orkesten samen af. Het paste
net in de volle tent. Het werd

een memorabel slot waarbij
het publiek naar hogere sferen
zweefde door de swing van zoveel musici. Vooral Mambo Italiano met Eva was een lekkere
meezinger. Het was nog lang
onrustig aan de Stichtse Kade.
Het is duidelijk, ook na 116 jaar
kunnen de vrienden en vriendinnen van de Vriendschapskring nog lang mee.
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Dauwtrappen in Kortenhoef

WEEKBLADWIJDEMEREN

trappen is heel oude Hollandse
KORTENHOEF
| ‘S-GRAVELAND
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
BERG | DE NIEUWSSTER
traditie.| NEDERHORST
Het is eenDEN
folkloristisch
Na
2 jaar
kunt
u weer
op He- | KORTENHOEF
gebruik om op Hemelvaartsdag
melvaartsdag 25 mei vanaf
blootsvoets in het nog bedauw5 uur tot 7 uur ’s-ochtends
de gras te lopen. Onze voorstarten voor het traditiovaderen namen aan dat dauw
nele dauwtrappen. Start
op deze bepaalde dag magien finish zijn bij ‘De Oude
sche en genezende krachten
School’ op de Kortenhoefbezat. Het is een gebruik dat
sedijk in Kortenhoef.
mogelijk terug gaat tot de GerHet is een unieke wandel- en manen. Het wordt aangeraden
vaartocht door het polderland- om waterdicht schoeisel aan te
schap, onder andere door het trekken om door het natte zod
trilveen en het hoge riet. Zonder te kunnen lopen. Het wordt ook
de hulp van Natuurmonumen- een hele speciale ervaring om
ten en een aantal particulieren heel vroeg in de ochtend de
zou het niet mogelijk zijn om dit prachtige natuur van de Korgebied te verkennen. De kos- tenhoefse plassen en weilanten zijn slechts 3 euro en voor den te verkennen. U mag wankinderen tot 10 jaar 1,50. Waar delen op terreinen die normaal
het precies vandaan komt, niet toegankelijk zijn. En het
weet niemand. Maar dauw- unieke van het Kortenhoefse
In samenwerking met

dauwtrappen is dat u ook op
een praam mag meevaren. ’s
Ochtends is er al heel wat te
zien en te horen. Misschien
komt u een schichtige ree tegen of wellicht kunt u fraaie
vogels spotten, bijvoorbeeld de
kleine karekiet, de braamsluiper, ijsvogel of heel misschien
wel een koekoek. En nog veel
meer. Kortom, u hebt de kans
om te genieten van prachtige
natuur. Dauwtrappen heeft nog
steeds iets magisch. Als u in de
vroege Hemelvaartochtend uw
schreden voorzichtig in het natte Kortenhoefse gras zet, zult
u ongetwijfeld de bijzondere
kracht van de natuur aan den
lijve ervaren.

Er klinkt weer muziek in de dorpen
NEDERHORST DEN BERG
/ KORTENHOEF
BMOL orkest en BlueZ verzorgen op 19 mei een concert op het Willie Das-plein
in Nederhorst den Berg.
Lange tijd konden deze muzikale groepen geen muziek
maken. Het werd stil op de
donderdagavond in muziekgebouw ’t Akkoord. Maar sinds
enkele maanden wordt er weer
volop gerepeteerd. BlueZ heeft
er inmiddels al twee optredens
opzitten en nu is het ook tijd
voor het orkest om van zich
te laten horen. Beide onderdelen van muziekvereniging

BMOL brengen lichte muziek
ten gehore, echt passend bij
een mooie lente avond; van
Nederlandstalige meezingers
tot Queen en de Beatles, het
komt allemaal voorbij. Het orkest heeft de afgelopen twee
jaar een transformatie ondergaan: er is een nieuwe dirigent
Arie Willem Schouten en hij
stelt zich graag op 19 mei aan
u voor. Het orkest kent ook enkele nieuwe (jonge) gezichten.
Zo zijn enkele leden van jeugdband Madjet ‘doorgeschoven’
naar het orkest. Ook voor hen
is dit optreden dus een primeur!
Van alle onderdelen van BMOL
was voor BlueZ de coronacri-

sis ongetwijfeld het meest ingrijpend. Vele maanden kon er
niet samen worden gezongen.
Dat BlueZ hier goed doorheen
is gekomen, is echt heel knap.
BlueZ klinkt nog steeds als een
klok.
Komt u luisteren? We starten
om 19.30 met het orkest en
om 20.15 uur neemt BlueZ het
over. Denkt u voor, tijdens of na
het concert dat muziek maken
of zingen ook iets voor u is?
Kijk dan op www.bmol.nl voor
meer informatie, kijk op de diverse pagina’s op facebook en
instragram of mail naar info@
bmol.nl. We hopen u op 19 mei
te mogen ontmoeten!

De algemene ledenvergadering is een dag eerder op 24
mei a.s. om 20:00 uur in het
Achterom, achter de R.K. kerk
aan de Kerklaan in Kortenhoef.
Dit jaar bestaat de vereniging
115 jaar dus als u de plantjes
op 1 sept. 2022 komt inleveren
krijgt iedere deelnemer een

attentie. Kosten zijn € 5 contributie voor een jaar en voor
3 verschillende plantjes ook €
5. (graag in een envelop met
naam en adres evt. telefoonnummer). Kinderen tot 16 jaar
betalen alleen voor de plantjes.
Namens het bestuur hopen we
u te zien.

Floralia nieuws
‘S-GRAVELAND
Hallo leden, het is weer tijd
voor de jaarlijkse plantjesuitreiking van de Floraliavereniging en wel op 25
mei a.s. van 19:00 uur tot
20:00 uur bij Ben Pot op de
Kerklaan 16 in Kortenhoef.

Een beetje Deventer in ’s-Graveland
‘S-GRAVELAND
Wat Deventer in augustus
doet, doet de Hervormde
kerk van ’s-Graveland op
zaterdag 28 mei. Ze organiseert een boekenmarkt.
Kramen met boeken, heel veel
boeken! Boeken voor de eeu-

wige lijner, de doe-het-zelver,
de reiziger, de kok, maar ook
boeken voor kleine en grote
kinderen, romantici en nuchtere kennisvergaarders. En voor
wie liever muziek luistert of
films kijkt: er zijn ook lp’s, cd’s
en dvd’s. Dus al met al: voor

elk wat wils.
Het is allemaal te vinden op
het plein voor de Stalpaertkerk
aan het Noordereinde 14. Van
10:00 tot 16:00 uur. De opbrengst is o.a. voor het onderhoud aan de kerk. Inlichtingen:
06-46041520

Natuurmomenten
van de boswachter
Olga Ekelenkamp

Onbekende inwoner van 		
Ankeveen
Als je aan natuur denkt, dan
denk je waarschijnlijk aan bomen, wilde planten, vogels,
vlinders, een heideveld of een
ree langs de bosrand. Zichtbare natuur! Er zijn echter ook
hele werelden vol bijzondere
dieren, planten en organismen, die nagenoeg aan ons
oog zijn onttrokken als ware
het parallelle universums.
Neem nou het water! Tuurlijk:
we weten dat daar vissen of
Amerikaanse
rivierkreeften
rond zwemmen, maar het merendeel van het leven in het
water ontgaat ons volledig. In
sommige gevallen missen we
deze organismen, omdat ze
nogal klein zijn. Wist je dat er
in elke willekeurige sloot zowel plantaardige als dierlijke
plankton zit? Ik zat een paar
weken geleden met verbazing
te kijken naar een Vroege Vogels-aflevering over plankton.
De meest fantasierijke creaties van Moeder Natuur dreven aan de camera-lens voorbij. Even terugkijken dus!
Sommige waterdieren of -planten kun je wél met het blote
oog waarnemen, maar zien
we gewoon niet. We verkiezen
toch vaak een mooie natuurwandeling boven een middagje op de kop in de sloot. Deze
week had onze ecoloog verheugend nieuws over onzichtbare natuur. Het bleek goed te
gaan met de gestreepte waterroofkever in Ankeveen! Nooit
van het bestaan van dit beestje gehoord, maar een mooie
gelegenheid om wat meer te
weten te komen van deze inwoner van onze gemeente.
Het is in ieder geval een
prachtig, donker glanzend
beestje van zo’n 1,5 cm met
een mooie gele band rond zijn
halsschild. Men vermoedt dat
de gestreepte waterroofkever
– net als de andere waterroofkevers- vroeger een landdier
was. Dat zou je kunnen afleiden uit het feit dat zowel de
larve als de volwassen kever
af en toe naar het wateroppervlak moet om de luchtvoorraad
aan de vullen die onder hun
dekschild wordt opgeslagen.

Bovendien hebben ze vleugels
en schijnen ze zelfs te kunnen
vliegen. Overwinteren doen de
kevers ook nog op het land.
Helaas is het feit dat de gestreepte waterroofkever in Ankeveen voorkomt best uniek.
De soort is sinds de vorige
eeuw gestaag in aantal achteruit gegaan. De Vechtplassen is één van de twee laatste
bolwerken waar de kever nog
voorkomt. Deze waterroofkever voelt zich thuis in schoon,
niet te voedselrijk, stilstaand
en helder water. Hij houdt van
grote plassen, maar heeft ook
verstopplekjes nodig om te
schuilen voor roofdieren. De
inhammetjes, rietkragen en
luwe plekken in petgaten zijn
daar ideaal voor.
Om de zes jaar wordt er onderzoek gedaan naar de populatie van de gestreepte waterroofkever in Ankeveen. In een
eerste en een tweede ronde
wordt op verschillende plekjes
gezocht naar het beestje. Resultaat: de kever houdt stand
in de Vechtplassen! Sterker
nog: bij de laatste telling zijn
er bijna twee keer zoveel
exemplaren geteld dan zes
jaar geleden. De onderzoekers vonden de kevers ook in
de nieuwe petgaten die in de
afgelopen jaren zijn gemaakt.
Méér petgaten betekent méér
leefgebied voor de gestreepte
waterroofkever én voor veel
andere zeldzame dieren en
planten. En dat de kever zijn
extra woonruimte heeft gevonden, zien wij als een enorme
opsteker!
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