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Een weekend zand in ‘s- Graveland
‘S- GRAVELAND
Tennissen,
volleyballen
en voetballen gingen prima samen het afgelopen
weekend aan het Kininelaantje. TV Westerveld,
ODIS en SV ‘s- Graveland
organiseerden het 9e Beachtoernooi.
Naast de 2 permanente
beachvelden werd er een dag
lang zand aangevoerd voor
2 extra velden, gesponsord
door
Administratiekantoor
One2Finance. Natuurlijk ook
veel dank aan de subsponsors
en vrijwilligers.

Foto: De onmisbare scheidsrechters bij Footvolley (foto: Sandra Bolt-Degen)

Beachtennis
Op vrijdagavond bestreden 24

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

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

RUIMT OP!
T/M 3 JULI

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl

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

tot wel

50%
korting

koppels elkaar met speciale
tennisrackets. Op zand tennissen is een totaal andere ervaring dan op gravel of gras. Gelukkig bleef het weer goed, op
een paar spatjes na. De festivalsfeer liep op met lekkere
muziek en smakelijke hapjes
van Bistro De Garde. In de 4
poules waren dit de winnaars:
Tempo Team, De Winnaars,
We ‘ve got Balls en Doje
Beachvolley
Maar liefst 20 viertallen deden
op zaterdag hun best om de
bal met service of smash over
het net te plaatsen. Jolige namen van de teams horen er
ook bij zoals de Zandvlooien
en Bolliebal. Het niveau was
verschillend. Van lange rally’s en fraaie snoekduiken tot
gestuntel met een bal die alle
kanten op vliegt. Er hangt een
optimale zomersfeer met zit/
hangkussens, een tribune en
zitjes. Zo gezellig dat teams
weleens vergeten dat ze aan
de beurt zijn om te mogen ballen, ondanks de strakke organisatie. De Desperado’s smaken zo lekker. Selectiespelers
van de voetbalclub zorgen
voor het alom begeerde vocht.
-Lees verder op pagina 4-

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

Wonen in de Wĳdemeren?
Wĳ helpen u graag zoeken.
MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL

Zeker weten.
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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

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
(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
Hoofdredacteur:
Vormgeving:
UitAgenda:
Bezorgklachten:

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

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
H. Antonius

Zo. 3 juli: 9.30 uur:
W. Balk
St. Martinus
Za. 2 juli: 19.00 uur:
R. Simileer
O.L.V. Hemelvaart
Zo. 3 juli: 9.30 uur:
J. Dresmé
Wo. 6 juli: 10.30 uur:
W. Balk
Veenstaete
Vr. 1 juli: 15.00 uur:
W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Zo. 3 juli: 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. 3 juli: 10.00 uur:
Ds. J. Meertens
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 3 juli: 9.30 uur:
Ds. W.M. Schinkelshoek
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 3 juli: 11.15 uur:
Geen dienst
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 3 juli: 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

2 juli zomermarkt in Ankeveen met
open Tuinendag en Schapen scheren.
van 8.00-12.30 uur met de vaste
ondernemers, schoenmaker, DJ Jeroen,
De GAD en een aantal extra tafelverkopers
voor goede doelen

Hier had uw
advertentie kunnen staan!
Neem contact op via

advertentie@dunnebier.nl

NIEUWSSTER
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Debat over coalitieakkoord bloedt dood

WEEKBLADWIJDEMEREN

Eerste gemeenteraad met veel nieuwe gezichten
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week de eerste gemeenteraad na de verkiezingen. Met veel beginnende lokale politici (13 op de
19). Bij winnaar De Lokale
Partij zijn maar liefst zeven
van de acht raadsleden
nieuw, ook de fractie PvdA/
GroenLinks telt twee debutanten.
Esther Kaper is met de ChristenUnie een verse loot aan de
gemeenteraadsboom. Daarnaast werden CDA, VVD en
Dorpsbelangen
aangevuld
met elk een nieuw raadslid.
Alleen D66 ‘er Nanne Roosenschoon bleef in zijn uppie
over uit de oude raad. Het is
te hopen dat deze onervarenheid zich niet uitbetaalt in een
matige kwaliteit zoals vorige
week waar een debat geen
debat werd. Naast moties over
winkelcentrum De Meenthof in
Kortenhoef en de dadendrang
om 40 tiny houses te bouwen
aan de Dennenlaan te Loosdrecht was het hoofdonderwerp het coalitieakkoord ‘Alle
Hens aan Dek’. Speciaal een
week later op de agenda gezet
om er gedegen over te discussiëren. Alle partijen gaven hun
mening over het akkoord van
De Lokale Partij, PvdA-GroenLinks en VVD. Kritisch vanuit

de oppositie, maar niet messcherp. Namens het CDA
vond Rosalie van Rijn dat het
oppervlakkig bleef met veel
onderzoeken. Ook vond ze de
woningbouwplannen
matig,
met teveel nadruk op ‘huizen
voor welgestelden’ en te weinig nieuwe ideeën. Positief is
het vertrouwen dat het beleid
sociaal domein wordt voortgezet. Op dezelfde toon sprak
Jan-Jaap de Kloet (Dorpsbelangen), weinig nieuws onder
de zon. Hij vond de tekst over
duurzaamheid
voornamelijk
bestaan uit ‘loze woorden’ en
miste de cultuur. Wilna Wind
van PvdA/GrL. was tevreden,
maar kwam met de pijnlijke
constatering dat het bouwen
achterliep, ze geloofde echter
in ‘een optimistische aanpak’.
Ja, haar partij was voor fusie
met andere gemeenten, maar
in deze periode zal een ‘ultieme poging’ worden ondernomen om Wijdemeren zelfstandig te houden. Margriet
Rademaker (DLP) en Sorrel
Hidding (VVD) pleiten voor ‘de
basis op orde’ en realisme om
de financiën op peil te houden.
Nanne Roosenschoon (D66)
was bang voor een kaasstolp
over de zes dorpen waar het
gaat om bouwen, terwijl CU ‘er
Esther Kaper zag dat het nieuwe huis ‘Wijdemeren’ wordt ingericht met kringloopmeubels.

DLP blijft stil
Na een schorsing van 20 minuten wachtte eenieder op
antwoorden vanuit de coalitie, ook de tribune vol met
ex-raadsleden. Die kwamen
er niet, DLP- fractievoorzitter
Margriet Rademaker zei dat
ze niet kon ingaan op ‘duizend
vragen’, de coalitie was in afwachting van de uitwerking
van de plannen door B&W:
‘Het skelet van een woning
staat in het coalitieakkoord’.
Verbijstering alom. “Dit is het
moment om het debat aan te
gaan”, zei Jan-Jaap de Kloet.
Gelukkig had Wilna Wind wel
een paar antwoorden. “No
way, de dorpscoördinatoren
blijven” was haar ferme antwoord op het vermoeden dat
die zouden worden ‘herijkt’.
Verder gaf ze ruiterlijk toe dat
bepaalde onderwerpen iets
meer verduidelijking nodig
hadden. Sorrel Hidding werd
nog even door oppositie van
CDA en DB klem gezet over
concrete locaties van schuren
en stallen voor woningbouw.
En Margriet Rademaker zei
klip en klaar dat de zelfstandigheid van Wijdemeren de
komende 4 jaar geen issue is.
Her en der waren er nog wat
stekeligheden over bepaalde
details, maar tot een groots
en meeslepend debat over de
komende 4 jaar Wijdemeren
kwam het niet.

Vaders welkom bij gespreksgroep
REGIO
Versa Welzijn meldt dat de
gespreksgroep van ouders
met kinderen met een beperking aanvulling zoekt.
Vooral vaders zijn welkom.
Het gaat om een lotgenoten-

groep van ouders met kinderen die NAH, ADD, ADHD en
ASS hebben. Een keer per
maand komt deze groep samen op de 2e donderdag van
de maand, van 10-12 uur. Het
adres: Wijkcentrum, Lopes
Diaslaan 215 te Hilversum.

De groep bestaat uit ervaringsdeskundigen die met een
kopje koffie of thee elkaar van
informatie voorzien, onder leiding van een ervaren coach.
Sluit je aan als je ook ervaring
hebt met bovengenoemde
groep.

GooiTV
REGIO
De programmering van
GooiTV vanaf woensdag
29 juni:
In TV Magazine wordt dit keer
onder andere stilgestaan bij
de Havendagen in Huizen,
die een regionale uitstraling
hebben. Het onderwerp van
In Derde Termijn is hoe het

MKB en andere ondernemers
zich kunnen voorbereiden op
de volgende coronagolf en
eventuele lockdowns. Zeker
nu de minister gezegd heeft
dat branches vooral zelf maatregelen moeten treffen. Ruud
Bochardt praat erover met
Jacqueline Zuidweg en Quido
Schaafsma. Voor diegenen die
kijken via Ziggo: GooiTV is op

kanaal 48. Via KPN is dat kanaal 1432. Via T-Mobile is dat
kanaal 842.

Foto: Archief PG ‘De Graankorrel’

Nog steeds geen toegang tot
Joodse begraafplaats
KORTENHOEF
Al jaren speelt er een conflict over de toegang tot de
Joodse Begraafplaats aan
de Koninginneweg. Een
historische begraafplaats
met 10 graven op het weiland tussen Kwakel en Koninginneweg (vanaf 1865).
Ook de gemeente ving bot
bij de eigenaar van het
toegangshek. De ChristenUnie dook opnieuw in deze
kwestie
Het blijkt dat Wijdemeren
verantwoordelijk is voor het
onderhoud van dit rijksmonument, maar geen toegang
heeft tot deze plek. Hiervoor
is toestemming voor het recht
van overpad nodig van de eigenaar van het stukje grond
dat toegang geeft tot de begraafplaats. Die toestemming
is, volgens de gemeente, niet

gegeven. De ChristenUnie
verbaast zich over de gang
van zaken en is van mening
dat de gemeente alles in het
werk moet stellen om deze
begraafplaats in ere te herstellen en toegankelijk te maken
voor joodse inwoners die hier
begraven willen worden. De
CU vraagt onder andere sinds
wanneer de Joodse Begraafplaats niet meer toegankelijk
is en of men bezwaar heeft gemaakt. Welke reden(en) heeft
de huidige grondeigenaar
gegeven om geen overpad
te verlenen voor bezoek en
onderhoud. Ook is er onduidelijkheid over de afspraken met
de eigenaar van deze gewijde
grond, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Tot
slot vraagt de ChristenUnie
wat Wijdemeren nog kan doen
om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Zomers gesprek met 			
wethouders
WIJDEMEREN
Vanaf woensdag 29 juni
kunt u op GooiTV een
week lang kijken naar een
gesprek met de vier nieuwe wethouders van Wijdemeren.
Onze politiek redacteur Herman Stuijver zal in gesprek
gaan met Els Kruijt (VVD),
Stan Poels (PvdA/GrL.), Alette Zandbergen en Gert Zagt
(De Lokale Partij). Het zal in

het half uur niet alleen gaan
over de koeien van Zagt, het
scheidsrechteren van Poels,
de Volvo-hobby van Kruijt en
de sloepentochtjes van Zandbergen. Ook zullen ze iets vertellen over de formatie en de
ambities van het nieuwe college van B&W.
Kijk op: Ziggo: kanaal 48; KPN:
kanaal 1432; T-Mobile: kanaal
842. Zie ook: www.gooitv.nl

NIE
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Clubkampioenschappen
Rijvereniging Nederhorst den Berg
kampioenen
worden gehuldigd.

Foto: Meta Brinkman
-Vervolg van voorpagina-

Bij de Runner Up-poules was
Hakkie Takkie de beste en bij
de Toppers werd Sunshine
Please kampioen.
Panna en Footvolley
Zo’n 18 jongetjes, helaas geen
meisjes, deden op zondag
mee aan het Panna-toernooi.
Op een paar vierkante meter
binnen een boarding moet je
proberen te scoren. Maar met
een panna, door de benen van
je tegenstander, win je direct,
ook al sta je met 6-0 achter. Algemeen winnaar werd Quinten
(10).
Samen met de Edamse Stie-

ren en de Ideale Schoonzonen
waren 18 teams paraat voor
het Footvolley. Of beter gezegd
Kopvolley, want verreweg de
meeste combinaties gaan via
het hoofd. Maak je een winnende serie van drie, dan krijg je
ook 3 punten. Weinig voetenwerk, al zag je af en toe een
kundige omhaal. De aftrap vanaf een bergje zand verraadt de
balvaardigheid van de voetballer. MBassas, met geroutineerde blauw-witte spelers, lijkt af te
stevenen op de toernooi-overwinning. En inderdaad pakken
Vincent, Roger, Daan en Stephen de 1e prijs. Drie dagen Beach zorgt voor mooie beelden
met jong en oud, mannen en
vrouwen en kinderen.

WEE
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Kom kijken en moedig de ruiters aan bij de gezelligste manege van Gooi & Vechtstreek,
Manege Laanhoeve Meerlaan
20A te Nederhorst den Berg.
Ooit eens willen kijken bij onze
vereniging, kom dan nu kijken
bij de laatste wedstrijden van
dit jaar voor de zomerstop.
Foto’s : Gerrit Bergman

NEDERHORST DEN BERG
Na 2 jaar geen Clubkampioenschappen te hebben
kunnen houden, gaan we dit
jaar weer kijken wie er in de
verschillende klassen clubkampioen gaan worden! Kom
onze ruiters aanmoedigen in
hun strijd en kom kijken op de
gezelligste Manege van Gooi
& Vechtstreek. We starten op

donderdag 30 juni om 19:00
uur met het springen in de
diverse klassen. Vrijdag 1 juli
om 17:00 uur gaan de dressuurruiters van start. Zaterdag
hebben we voor de jongste ruiters van 10:00 tot 12:00 uur de
Mounted Games en we sluiten
af met de spectaculaire Cross
om 14:30 uur. Aansluitend zullen om 16:30 uur de diverse

Ingezonden brief

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?

Geweldig!
En dat roep ik niet vaak. Maar
afgelopen dinsdag dansten
mijn leeszintuigen even de
Horlepiep. Wat wil het geval?
Op de jaarmarkt kreeg ik een
foldertje in handen gedrukt
met info over de tasjesbibliotheek in de Blinker.
Ik had al vaker gehoord van

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

dit project maar ja......ik associeerde het een beetje met de
lunchtasjes die je vroeger in
hotels mee kreeg als je ging
fietsen. Wel aardig. Maar een
ijsje met slagroom was het
niet. Toch ging ik thuis even op
de site van tasjesbibliotheek
kijken en was plezant verrast
door het aanbod in hun digitale

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

eroen

WWW.BAKKERJEROEN.NL

by Fabian

Jeroens
desemstokbrood

NU VOOR

€ 3,05

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

Vakantiekriebels
Alpenbrood
400 gram

NU VOOR

€ 1,95

Duitse schnitt
broodjes

3+1
G
R AT IS

Friese suikerbrood tulband

NU VOOR

€ 5,95

catalogus. Veel nieuwe titels.
En voor ieder wat wils. Binnen
vijf minuten had ik een lijst met
boeken die ik dringend nog
moest lezen.
Gratis! Nou ja zeg.........
Toen ik de Blinker binnen liep
waren er een paar dames geconcentreerd aan het werk; de
bieb moest op orde zijn, men
wilde niet misgrijpen. Nadat
ik met mijn lijstje wapperde
omringden ze mij meteen om
te helpen met zoeken en voor
ik het wist had ik vier prachtige boeken in mijn armen die ik
een maand gratis thuis mocht
lezen. Wat een luxe. En wat
een lieve, belezen dames. Ik
kan het iedereen aanbevelen.
Fijn lezen in je vakantie, je
kindjes voorlezen of jezelf in
slaap lezen. Lezen brengt je
in een andere wereld. Lezen
geeft een gouden randje aan
het leven.
www.tasjesbibliotheek.nl
Monique van den Broek, A’veen

Geldig van donderdag 23 juni t/m zondag 10 juli.
Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum | Markt van Ankeveen & Vreeland
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12 mei 2021

informeren

Agenda’s
beeldvormende sessie en commissies
Agenda raadsvergadering

WEEKBLADWIJDEMEREN
Datum:
12 mei 2021
Beeldvormende
sessie

Commissie Ruimte en Economie
In samenwerking met
Datum: woensdag 6 juli 2022
Aanvang: 20:00 uur

1. Opening

Bespreekstukken

Gecombineerde commissie Maatschappelijke en sociale zaken en Bestuur en
middelen
Datum: donderdag 7 juli 2022
Aanvang: 20:00 uur

2. Opvang Oekraïense vluchtelingen

6. Ontwerp-vvgb Bloklaan 22A

Vaste agendapunten*

3. Omgevingswet

7. Ontwerp-vvgb Nieuw-Loosdrechtsedijk 178 Hamerstukken

een ander onderwerp waar de gemeenteraad

4. Financiële staat van de gemeente

8. Bestemmingsplan ontsluiting Eilandseweg 32

over gaat? Meld u dan uiterlijk op de dag van de

| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN
Aanvang:
20.00 uur

Datum: donderdag 30 juni 2022
Aanvang: 19:30 uur, Raadszaal

Vaste agendapunten*

5. Sluiting

9. Gunning aanbesteding accountant

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

De beeldvormende sessie en de commissie-

Wilt u inspreken op een agendapunt of over

vergaderingen kunt u live volgen via:
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’). (alleen audio)

9. Weigering vvgb Middenweg 100

10. Zienswijze begroting MRA

commissievergadering voor 12.00 uur aan via

10. Afgifte vvgb Nieuw-Loosdrechtsesdijk 2

Bespreekstukken

griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer

11. Verlenen vvgb Slotlaan 4

11. Budgetten subsidies

14 035. U wordt dan geïnformeerd over de

Overig

12 Jaarstukken 2021

werkwijze van het inspreken.

12. Vragenhalfuur

13 Voorjaarsnota 2022

13. Sluiting

Overig

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op

14. Vragenhalfuur

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

15. Sluiting
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Regiogemeenten breken met Gazprom
REGIO
De gemeenten in Gooi en
Vechtstreek (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren en Regio Gooi en
Vechtstreek) hebben op 21

juni 2022 de contracten opgezegd voor de levering van
aardgas met Gazprom Energy.
Zij zijn hiermee de eerste gemeenten in Nederland die op
basis van het Europese sanctiepakket zijn over gegaan tot

>

Bestemmingsplan Eilandseweg

ordening
van 8 april den
dit jaar. Greenchoice. Dit is in ieder
ontbinding van de 4a
contracten
– woonschip,
Nederhorst
geval voor het laatste halfjaar
Dit
is
door
de
gemeenten
voor de levering van
aardgas
Berg is onherroepelijk
schriftelijk kenbaar gemaakt van 2022 en heel 2023.
voor overheidsgebouwen.
aan Gazprom Energy NL. De
Het contract wordt per 1 ok- levering van aardgas zal voor Overig
tober 2022 beëindigd, in na- de gemeenten vanaf 1 oktober
volging van de Europese ver- 2022 verzorgd worden door
>

Gewijzigde ontheffingsdatum

Megaklus voor Van Ettekoven Rietdekkers
> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

ben er trots op.” Niet voor niets ver zijn de jongeren nog niet
werd dit Loosdrechts familie- allemaal.” Gelukkig werden
de Loosdrechters bij deze klus
bedrijf uitgeroepen tot Onder-Ter inzage
nemer van het Jaar in Wijde- bijgestaan door collega’s uit
Kootwijkerbroek.
meren in november 2019.

Het riet komt uit China, zo’n Van schooldirecteur Paul van
20.000 bossen, volgens ei- Toledo kregen de rietdekkers
genaar Willem, lang, sterk en complimenten voor het vakBezwaar indienen
grof. Het was volgens hem werk. Ook was het bijzonder
na 37 jaar hard nodig om het leuk dat Willem aan 14 groeoude dak te vervangen. “Het pen een half uur rietdekkerswas echt noodzaak, met de les gaf. Wellicht zitten er een
voorlopige
voorziening
paar nieuwe
collega’s
bij voor
nodige lekkages, de bindingenAanvragen
> Bestemmingsplan Eilandseweg
de
toekomst.
En
ach,
de
overwaren
op
tal
van
plekken
ver10 ws 02 – woonschip, Nederlast
tijdens
de
CITOtoetsen
roest.”
Hoewel
het
bedrijf
goed
horst den Berg is onherroepelijk
bezet is met een kwintet Van was overkomelijk. Dat het zo
> Partiële herziening
Ettekovens
is het vandaag de weinig had geregend, was een
Bestemmingsplan Plassengebied
dag niet Loosdrecht
eenvoudig om perso- zegening van de Heer, zei Wil2013 Oud-Loosdrechtsedijk
243ditis oude lem tot slot, want voor de Van
neel te vinden voor
onherroepelijk
ambacht. “Het is vooral een Ettekovens is het geloof de ba> Verleende omgevingsvergunkwestie van gevoel en erva- sis van het bestaan. Als alles
FOTO (bij
opening): Willem van Ettekobven geheel rechts naast wethouder Van Hunnik
indienen
ningen (reguliere
procedure)
aan kant
is, krijgt de Fabritius
ring hoe dik je het moet aan-Zienswijze
een
fraaie
drone-foto van het
leggen.
Nu
is
het
zo’n
28
cm.
weken
ingelopen
op
het
oorplein.
“Ja”,
riepen
de
kinDoor: Herman Stuijver
spronkelijke tijdschema.” Van Dat leer je door ervaring, zo dak van het rijksmonument.
deren, toen Hilversums
Ettekoven Rietdekkers bestaat
onderwijswethouder Karin
LOOSDRECHT
al vanaf 1750 toen Hannes
van Hunnik vroeg of ze blij
Voor Van Ettekoven Rietvan Ettikhoven begon als rietwaren met het nieuwe dak.
dekkers was het vrijdag
dekker in De Bilt. Inmiddels
jl. een prachtige afsluiting
Ook Willem van Ettekoven zijn we bij de 9e generatie
van een megaklus. Onder
Beroep indienen
glunderde van oor tot oor. “Dit beland door de zoons Marien,
toeziend oog van honderwas inderdaad de grootste op- Jan-Willem en Niels die ook
den leerlingen en omwodracht ooit, vooral door de om- riet dekken, evenals vader
nenden werd het rieten
vang. Het gaat om bijna 2500 Willem en zijn broer Evert-Jan.
dak op de Fabritiusschool
m2 riet. Deze klus hebben we Opa Jan (85) was ook aangeopend met het doorknipHoger beroep indienen
in 8 weken gedaan. Afhalen en wezig bij de plechtigheid: “Zo
pen van een lang lint met
opbouwen, we hebben zelfs 3 mooi gedaan en zo groots, ik
ballonnen op het school-

COLOFON
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Wimbledon: punten scoren!

Slagroompunt
per stuk € 2,44
3+1 GRATIS € 7,30
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

ChillyHilversum
Aanmeten van
borstprotheses

Bijzonder
verleden

WEE

NIEUWS VOOR AN

NEDERHORST DEN BERG
De afgelopen weken hebben de kinderen uit groep
8 van de Jozefschool, de
Warin en de Meester Kremerschool zich verdiept
in het verleden van Nederhorst den Berg en dan met
name de geschiedenis van
het kasteel.

nu nog steeds in Nederhorst?

De oude meesters Cees en
Herman en juf Bep hebben de
kinderen geholpen om de geschiedenis te ontdekken. Wie
was de bekendste bewoner?
Hoe is het gesteld met de natuur op het landgoed? Welke
sporen van vroeger zien we

Het was een uitgebreide
zoektocht die deze week afgerond is met presentaties in
de klas. De leerlingen hebben
veel ontdekt en vonden het
interessant om te leren over
Godard van Reede, de freules
Warin, de Reevaart en nog

Bloemenpracht verrast 						
Ankeveense Sociëteit

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

Ingezonden brief

Door: Arda van der Lee

Het begin van het einde?

NEDERHORST DEN BERG
Wie kent niet de prachtige boog met planten bij
de ingang van Kwekerij
Kostelijk aan de Middenweg? Maar wie weet dat
de hangplanten die de lantaarnpalen langs de Middenweg en in Ankeveen
sieren, ook afkomstig zijn
van deze kwekerij? Sinds
2019 is de 3e generatie
Kostelijk verder gegaan
als zorgkwekerij met dag-

Als oud-raadslid blijf je toch
betrokken bij wat er gebeurt
in de nieuwe periode in jouw
gemeente. De eerste raadsvergadering stond in het teken
van de bespreking van het coalitieakkoord. Natuurlijk had de
oppositie zich goed voorbereid
en werden in hun bijdragen
een aantal vragen gericht naar
de coalitie. En toen gebeurde
het! Na de door DLP gevraagde schorsing van 20 minuten
kwam het verlossende woord
van coalitieleider mevrouw
Rademakers, wij geven geen
antwoord op de vragen, want
de vragen gaan niet over de
tekst.
Haal je de koekoek, de vragen
gingen juist over het ontbreken van standpunten over een
aantal cruciale missers in dat
akkoord. Bv. cultuur, de inclu-

sieve samenleving en de status van Wijdemeren.
Enig boegeroep van de publieke tribune ontbrak dan ook
niet. De Lokale Partij viel als
een baksteen door de mand
en werd later enigszins gered door mevrouw Wind van
PvdA/GL, zij gaf wel een aantal antwoorden op vragen van
de oppositie.
Een pikant detail: in de vorige periode kwam DLP steeds
spreektijd tekort, nu bleven er
ruim 12 minuten (68% van hun
spreektijd) ongebruikt op het
scherm staan. Is dit het begin
van het einde?
Geen antwoorden geven is
absoluut dodelijk in de politieke arena

veel meer. Het onderzoek op
de computer en in boeken was
leuk, maar het allergaafst was
het bezoek aan het kasteel.
Iedereen mocht even door het
kasteel lopen en voelen hoe
het was om ooit een bewoner
te zijn geweest van het kasteel. Bedankt dat we op het
kasteel mochten komen.

besteding en reïntegratie
voor jongeren en volwassenen met afstand tot de
arbeidsmarkt.
Alle reden voor de Ankeveense Sociëteit om op vrijdagavond 17 juni op de fiets
richting de Middenweg te
gaan om het verhaal van
deze ambachtelijke kwekerij
te horen. Daan, die samen
met zijn vrouw Nicolien de
kwekerij heeft overgenomen
van zijn schoonvader, vertelde hoe het kweekproces ver-

loopt vanaf het moment dat
de kleine stekjes in februari
in de kas komen totdat ze als
de schitterende hangpot worden verkocht. Hij legde ook uit
waarom hun motto is: kweken
met zorg, met zorg gekweekt.
Daarna kon iedereen door de
kassen dwalen en genieten
van dit bloemenparadijs. De
rondleiding eindigde in de
pluktuin achter de kwekerij.
Verrast en voldaan keerde
men terug naar Ankeveen,
met als bagage een interessant verhaal én velen met een
mooie plant. Veel leden van
de Sociëteit komen hier zeker terug, voor een prachtige
pot met zomerbloeiers of om
aardbeien te plukken of verse
sla te oogsten.
Lijkt het u leuk om ook eens
met de Ankeveense Sociëteit
op stap te gaan, informeer
dan eens bij Chris Tol: tol.ankeveen@ziggo.nl. U bent van
harte welkom.

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg
WIJDEMEREN
Van maandag 27 juni tot en
met vrijdag 1 juli voeren huisartsen in Nederland actie om
aandacht te vragen voor de
druk op de huisartsenzorg.
Dat doen we in het belang
van al onze patiënten. We
vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen

bij een huisarts. En er genoeg
tijd moet zijn voor goede patiëntenzorg. Wij hebben te maken met veel bureaucratie. De
druk op de Huisartsen Spoedpost is erg hoog. Er zijn lange
wachttijden in de GGZ en de
ziekenhuizen. Regelmatig is
medicatie niet leverbaar. Zoals het nu gaat, stroomt het

over bij de huisarts. Op vrijdag
1 juli gaan we met huisartsen
en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een
manifestatie. Huisartsenpraktijken in Kortenhoef en Nederhorst zijn deze dag alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
Meer informatie kunt u krijgen
via uw eigen praktijk.
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Bezorger in beeld: Salissa Pouw
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Saskia Luijer

in Hilversum en heeft nog geen

| NEDERHORST
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG | wil.
DE NIEUWSSTER
idee wat
ze later worden
In
In samenwerking met

Als lezer van deze krant kunt
u de bezorger van de Nieuwsster of het Weekblad Wijdemeren aanmelden voor de rubriek ‘bezorger in beeld’. Stuur
een e-mail naar saskialuijer@
hetnet.nl en wij belonen uw
bezorger met een cadeaubon
van € 15,-.
Sinds het najaar bezorgt Salissa Pouw het Weekblad Wijdemeren bij Nieuw Walden. Een
kleine wijk van 50 kranten in
de Horstermeer, die zij overnam van een buurmeisje. Salissa werd goed ingewerkt en
weet precies waar wel en waar
niet een exemplaar door de
brievenbus moet. Elke woensdag stopt ze de kranten in een
tas en vliegt van het ene naar
het andere adres. Al joggend
is de klus in een kwartiertje
geklaard.
Bezige bij
Salissa is een energieke en
enthousiaste meid. Ze zit in de
brugklas van het St. Aloysius

ieder geval geen kantoorbaan,
maar als ‘bezig bijtje’ past dat
ook niet bij haar, meent haar
moeder. Ze judoot wekelijks
in Kortenhoef en volgt daarnaast een extra wedstrijdtraining in Bussum. Salissa zit al
sinds haar 7e op judo en heeft
inmiddels de blauwe band
behaald. Binnenkort doet ze
examen voor de blauwe slip.
Thuis vindt ze het leuk om lekker buiten te skeeleren. Gezellig samen met een vriendin.
Goede technicus
Een andere hobby van Salissa is (legaal) graffiti spuiten.
Dat doet ze op canvasdoeken, die ze dan buiten op
een oud wasrek neerlegt. Ze
heeft hierin geen les gevolgd,
maar leert de technieken via
YouTube filmpjes. De eerste
kunstwerken hangen op haar
kamer en het zijn ook prachtige cadeautjes voor Vaderdag,
zowel voor haar opa als vader.
Salissa helpt haar vader graag
ter voorbereiding op de wei-

land autocross. Zo draait ze
bijvoorbeeld haar hand niet
om voor het opmeten van de
bandenspanning. Ook gaat ze
vaak mee naar wedstrijden om
hem aan te moedigen. En niet
zonder succes, want haar vader neemt genoeg bekers mee
naar huis.

Grote vangst
In het weekend of tijdens de
vakantie is Salissa regelmatig
met haar opa op pad. Ze gaan
dan samen vissen, vanaf een
bootje of langs de waterkant.
Dit najaar had ze zelfs een
unieke vangst in het Hilversumse Kanaal. Opeens zat
er een Europese meerval aan

de lijn, een vis waarvan nog
niet bekend was dat deze hier
voorkwam. Ze kreeg de knoeperd van 90 cm met moeite
aan de kant, waar haar opa
slechts een visje van 5 cm omhoog hengelde. Maar dat was
weer geen verrassing, want
Salissa vangt meestal de grotere vissen en opa de kleintjes.

uit moet vanwege de motor. Ik
doe gewoon een muts op en

handschoenen aan.”

De beste stuurlui aan wal

Straalgelukkig als ik vaar
Tekst en foto: Karin Wesselink
Wie: Inge (61) uit Breukelen
Wat: Pont, een Weco 635, een
klassieke spitsgatsloep
Gekocht: uit de erfenis van mijn
vader op 12 mei 2019
Ligt: aan de steiger voor mijn
appartement of in jachthaven
De Drechtakker in Loosdrecht

“De liefde voor het water begon al in mijn jeugd. Ik groeide
op in Bilthoven, maar Loosdrecht was toen al voor de
vakantie en uitjes. In de winter
schaatsen, in de zomer varen.
Mijn vader was een echte zeiler en de halve familie Pont
had een boot. Een jaar of elf
geleden wandelde ik met een
vriendin in Kortenhoef, langs
een jachthaven en toen bleek
dat we allebei wel een bootje
zouden willen. Twee weken
later kochten we samen een
sloep waar we ‘co-ouderschap’
over hadden. In die tijd waren
een collega en ik al bezig met
het project Sloepenboekje dat

is uitgegroeid tot een crossmediaal belevingsplatform over
sloepen en tenders: Daemes
& Heeren met al honderden
leden en we groeien enorm.
Hier werk ik ongeveer fulltime
aan, ik doe onder andere de
interviews, de fotografie en in
het zomerseizoen ben ik ook
nog brugwachter. Het leukste
aan een sloep, is dat je heel
dichtbij het water zit. Je hoort
het klotsen van het water. En
het voelt gezellig, als een klein
huisje op het water. Ik ben
straalgelukkig als ik vaar. Het
geeft een gevoel van vrijheid.
Uniek in dit gebied zijn de
sluisjes en daar is het altijd
hartstikke gezellig. Je zit letterlijk in hetzelfde schuitje en heel
dichtbij elkaar. De een vraagt
aan de ander of die nog wijn
heeft. Het is een en al gemoedelijkheid. Hoe dan ook vind ik
sloepvaarders leuke mensen.
Hoewel je de meesten alleen
ziet als het mooi weer is, bij
twintig graden en een zonne-

tje. Ik vaar het liefst tot november, tot de boot écht het water
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WONING (IN)RUIL
Is Loosdrecht aan de plas wonen altijd
Uw droom geweest?
Wij bieden helaas door omstandigheden
als eigenaar aan:
Rietgedekte villa met rietgedekte schuur
Aan de Funtusplas op 874 m2 grond en water
met badkamer en twee slaapkamers.
Wij willen dit verkopen voor om en nabij
€ 1.250.000,=. Echter, uitsluitend als U
voor ons, in het Gooi, een seniorenwoning
seniorenwoning,,
dus alles gelijkvloers, (voorkeur
Loosdrecht) beschikbaar hebt
(€ 7 à 800.000,=).

Tel. 06-364 613 37 / 035-582 76 52

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Huis verkopen?
Huysraed Makelaardij,
de makelaar die
voor je werkt
www.huysraed.nl
035 - 65 65 147
Scheiden los je samen op
www.smitvernooij.nl
0294-253444
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Gezocht voor paard:
WEILAND met (schuil)stal
06-54321538
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Te koop: vlot.
Afm. 3 x 4 m. € 1200
Ijntema@me.com
Tel.: 06 51693470
Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl
0294-253444

Almost married te paard

Dan zou je bij ons wel eens aan het goede adres
kunnen zijn. Wij zoeken:

EEN ERVAREN OFFSETDRUKKER

die fulltime of parttime in onze mooie drukkerij
in Nederhorst den Berg wil komen werken.

EEN ACTIEVE 65-PLUSSER

die zin heeft om elke vrijdag een halve of een hele dag
de handen uit de mouwen te steken in onze drukkerij.

EEN SOCIAL MEDIA TALENT:

iemand die, om te beginnen, een halve dag per week aan
onze socials wil werken bij ons op kantoor. Ruime ervaring
is geen vereiste, je kunt bij ons je talent ontwikkelen.
Voel je vrij om contact op te nemen, ook als je niet helemaal
aan het profiel voldoet. Wij zoeken in de eerste plaats
mensen die zich thuis voelen bij ons en onze klanten, die
hun schouders onder het werk willen zetten, graag nieuwe
dingen leren en vooral fluitend op het werk verschijnen.

Mail Thijs: thijs@dunnebier.nl of Marije als je interesse
hebt in de social mediafunctie: marije@dunnebier.nl.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Nieuw Walden 6, 1394 PB Nederhorst den Berg | 0294 – 256 200 | info@dunnebier.nl

NEDERHORST DEN BERG
Vrijdag 17 juni stond er
plotseling een hele stoet
paarden op de Gebroeders
Marislaan in Nederhorst
den Berg.
Elf feestelijk uitgedoste paarden met ruiters, fotograaf en
mestruimster waren vanaf stal
Vechtzicht richting het centrum
gereden om Jan en Lonneke
te verrassen. Ter ere van hun
aanstaande bruiloft werden
ze gekleed in almost married
shirts, en te paard gehesen
voor een rondje door het dorp.
Voor stalgenootje Lonneke
een dagelijkse gang van zaken, maar zeeman Jan staat
liever met beide benen op het
schip. Voorop in de colonne,
gezeten op de Friese paarden
Ciske en Wybren, kreeg Jan
de smaak te pakken en werd
het rondje uitgebreid met een
extra ommetje langs de terrassen. Het zal ons niets verbazen als met dit huwelijk voortaan ook ritjes te paard samen
gedeeld gaan worden.

WEE

te huur ruime bovenwoning
in Kortenhoef, groteNIEUWS VOOR AN
zitkamer, 4 slaapkamers
groot balcon, opbergruimte,
bg. info 06 54353561
Henk Eerenberg
Polyester FJ toer zeil
Boot, aluminium mast, ink
Zwaard, zeil, wegtrailer,
€ 650. Tel. 0629551930
MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgerichte massage
Ontspanningsmassage
www.donnalife.nl
m. 06-27484142
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.

NIEUWSSTER
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Foto van de week

WEEKBLADWIJDEMEREN
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Foto: Ton Keijzer

Wijdemeren Beachevent ‘s-Graveland

Kringloopwinkel Vide blij met vierde huurverlenging
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Onderneemster
Fiona
Beije van Kringloopwinkel Vide in Loosdrecht:
“Ondernemen is spannend. Toen ik hier begon
in 2018, mocht ik 4 maanden blijven. Daar was ik
mij goed van bewust. Het
pand wordt namelijk een
keer gesloopt voor nieuwbouw. Gelukkig werd ons
huurcontact enkele keren
verlengd en hebben we net
vernomen dat we tot en
met juni 2023 in onze winkel aan de Nootweg mogen
blijven. Echt heel blij mee.
Een ander pand vinden, is
een enorme opgave.”

Frieda Boer, haar energieke
83-jarige medewerkster zegt:
“We hebben nu al vier keer
een verlenging gehad van de
huur. Bij elke verlenging spring
ik een gat in de lucht. Ondanks
dat ik 83 jaar oud ben. Ik vind
het zo fijn om hier te werken.
Ik voel mij te jong om niets te

doen. Ik voel mij hier thuis bij
Vide.”
De charmante Frieda komt
oorspronkelijk uit Smilde. Op
haar 19-de wilde ze eigenlijk
mannequin worden. Haar vader was daar tegen en achteraf
is Frieda daar wel blij mee. “Ik
was zo groen als gras. Daarna
ben ik in de verpleging gegaan
en ben tevens gediplomeerd
in de verzorging. De afgelopen
60 jaar woon ik in ‘t Gooi. Eerst
in Hilversum. Daarna in Loosdrecht. Jarenlang heb ik de
taak op mij genomen om mijn
gezin alle aandacht te geven.
Daarnaast heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan in de verzorging.” Frieda vervolgt: “In
oktober 2018 kwam mijn buurman naar mij toe en vertelde
dat in het oude pand waar van
Melsen had gezeten aan de
Nootweg een kringloopwinkel
was gevestigd. Meteen ben
ik langsgegaan en kreeg een
baan aangeboden. Aangezien
ik vaak op rommelmarkten te
zien ben, laatst nog in Baarn,
voel ik mijn prima bij Vide.”

Fiona vult aan: “Ik ben heel tevreden over Frieda. Zeker met
haar ervaring op het gebied
van vlooienmarkten. Thuis
zitten, is niets voor haar. Ook
houdt ze, net als ik, precies bij

als klanten met speciale wensen komen, zoals een Brave
Hendrik, bijbels, fossielen,
lampjes, spelletjes, golfclubs
of speciefieke onderdelen
van een servies. We noteren

dit netjes en als iets wat op
onze lijst staat, binnen komt,
melden we dit aan onze klant.
We krijgen de meest mooie en
uiteenlopende dingen binnen.”
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FAMILIEBERICHTEN
Bijzondere mensen sterven niet.
Zij gaan wel maar blijven voor altijd.
Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid
dat wij haar zo lang bij ons mochten houden,
geven wij kennis van het overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Miep Spee - Kroon
* Haarlem, 21 februari 1930

WEE

NIEUWS VOOR AN

Altijd alleen geweest
Altijd de buurvrouw geweest
Altijd zorgzaam geweest
Altijd mensen om je heen
Altijd, ach, eigenlijk nooit alleen geweest

Na een toegewijd en gezegend leven is op 85-jarige leeftijd na
een korte ziekteperiode en voorzien van het H. Sacrament van
de zieken van ons heengegaan onze lieve tante en zus

Walthera Lambertha Veenman
Thera

† Naarden, 18 juni 2022

weduwe van Piet Spee

* Ankeveen,
8 augustus 1936

Willy
Herman
Christine †
Marijke en Edward

† Nederhorst den Berg,
26 juni 2022

Thera verblijft in verpleegtehuis Amaris De Kuijer te
Nederhorst den Berg, alwaar geen bezoek.

Melissa en Rick
Danny en Angelique
Youri en Danika

De afscheidsdienst wordt gehouden op 1 juli 2022 om 10:30
uur in de St. Martinuskerk, Stichts End 23 te Ankeveen.
Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in
Restaurant 1244, Stichts End 50 te Ankeveen.

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Vuure
T.a.v. familie Spee
Melkpad 21a
1217 KA Hilversum

Na afloop vindt de crematieplechtigheid in besloten kring plaats.

De afscheidsbijeenkomst heeft op vrijdag 24 juni
in besloten kring plaatsgevonden.
Graag willen wij onze dank uitspreken naar
het personeel van verpleeghuis “De Beer” in Naarden
voor de goede zorg voor Miep.

Wij danken het verpleegtehuis Amaris de Kuijer en het
personeel van haar afdeling voor de liefdevolle verzorging
tijdens haar verblijf aldaar.
Correspondentie:
Harry en Regina Veenman
Stichts End 28, 1244 PN Ankeveen

Hoe ik optrok naar Gods huis.
Psalm 42 :5

Vol bewondering voor haar wilskracht hebben
wij afscheid genomen van

Aletta Neeltje Bouwer
Letta
* Nederhorst den Berg, 1 december 1932
† Nederhorst den Berg, 23 juni 2022

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die Letta heeft ondervonden in woonzorgcentrum
De Kuijer te Nederhorst den Berg.
Neven en nichten
Correspondentieadres:
Henny Pos
Voorstraat 25
1394 CT Nederhorst den Berg
De afscheidsdienst en begrafenis vinden vandaag,
woensdag 29 juni plaats.

UITVAARTVERZORGING

Uitvaartzorg
vanuit het hart
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

alz...
wat

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

Summer
is here

geef je huis een
summer vibe met
onze mooiste
wall-art

NIEUWSSTER
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De 12-uur van Ankeveen
WEEKBLADWIJDEMEREN

je voor € 5,- genieten van een
spectaculair uitzicht over de
Ankeveense polder.

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

Dan begint het serieuze werk,
de veiling! De eendjes worden
verkocht voor de badeendenrace, een eend kost € 2,50,
advies: spreid je winkansen en
koop een dozijn of 2… de 1e
prijs is maar liefst € 750,- .
Martin Warmerdam warmt de
boel op, de finale van de Kop
van Jut gaat beginnen. Out of
the Attic neemt de microfoon
over.

ANKEVEEN
Het aftellen is begonnen
voor de 12 uur roeien van
Ankeveen. Wat een prachtig evenement waarvan de
volledige opbrengst naar
de 21 goede doelen gaat.
De ochtend start om 09.00
uur met het voorstellen van de
teams, om 09.12 uur zal het

start schot klinken. Om 10.00
starten de kinderspellen, er
kan een strippenkaart gekocht
worden voor gegarandeerd
plezier, van toiletborstel gooien tot je kunsten als midgetgolf(s)ter laten zien. Natuurlijk is er ook gedacht aan wat
lekkers. Ondertussen zingt het
Ankeveens Havenloos Mannenkoor enkele nummers.

‘s Middags is er een ware Sup
wedstrijd, wie wordt de snelste
supper van Ankeveen?. De
sterke mannen slaan ondertussen op het Kop van Jut en
warmen op voor het welbekende WC-pot werpen, ook de dames worden uitgedaagd! Men
kan ook boogschieten onder
begeleiding van een Nederlands kampioen boogschieten.

De allerkleinsten spelen in
de zandbak. En dan is het
inmiddels tijd voor de lunch!
Een broodje hamburger, saté,
zelfgemaakt pizza of toch liever een vegetarisch broodje
gezond?

De laatste rondjes worden geroeid. Om 21.12uur stopt het
roeien. Nu kunnen ook alle
roeiers genieten van een koud
glaasje en de spieren los dansen op de muziek van Danny
Panadero en DJ RuDJ.
Om 00.12 uur maken wij de
bekend wat het resultaat is
van 12 uur roeien.

De sfeer komt er al lekker in
op de deunen van het dweilorkest. De hoogwerker laat

Rondje Wijdemeren

Het avontuur van Rene van Rijn
Door Ben Groenendijk

vriendelijk.’

Rene van Rijn verruilde zijn
woonboot, een oud binnenvaartschip in zijn vertrouwde
Loosdrecht, voor een woonark
elders in de regio. De verhuizing maakte deel uit van een
groter plan. Of eigenlijk een
droom.

Twee hutten
Het proces van installeren, opbouwen en inrichten nadert zijn
eind.

‘Ja, deze woonark is vooral de
plek waar mijn vrouw en ik kunnen terugkeren na lange reizen. Volgend jaar gaan we vier
maanden weg met een nieuwe
boot. Het jaar daarop wat langer. Aan de boot wordt nu nog
gewerkt, maar het duurt nu
niet lang meer. Het is een aluminiumboot, ontworpen door
Willem Nieland, een bekende
scheepsontwerper. De boot is
gebouwd in Lemmer, casco. Zo
hebben wij hem gekocht. Het
is een zeewaardig motorschip
van vijftien meter lang en vijf
meter breed. Aluminium heeft
als voordeel dat het schip relatief licht is en makkelijker glijdt.
Bovendien is het onderhouds-

‘Nog een paar maanden. Het
werk is voornamelijk door
professionals gedaan, maar
we hebben zo’n 500 uren bespaard door ook zelf het nodige te doen. Door veel op de
bouwplek te zijn, kun je ook
voortdurend aangeven hoe je
het wil hebben. Het wordt daardoor echt onze boot. Zo hebben we ons niet laten verleiden
mee te gaan met de trend in
de botenwereld om maar zoveel mogelijk aparte ruimtes te
creëren. Dat maakt het namelijk allemaal erg benauwd op
zo’n schip.. We hebben twee
hutten, één voor ons, één voor
bezoekers.’
Naar Scandinavië
Rene kent de botenwereld
goed. Zo verbouwde hij bijvoorbeeld zijn binnenvaart-

schip in Loosdrecht om tot
woonschip. Die ervaring komt
hem nu goed van pas. ‘Ik heb
van alles gedaan in mijn leven,
maar nu ben ik in een nieuwe
fase en draait alles om de nieuwe boot en het reizen. Het ontwikkelproces van zo’n boot is
bijna net zo leuk als het varen
zelf. Binnenkort gaan we dus
grote reizen maken. Dat is altijd al een droom geweest. We
wilden eerst richting De Zwarte

Zee, maar dat gaan we maar
niet doen. We gaan overigens
eerst wat kortere reizen maken,
in Nederland, misschien naar
Engeland. Een soort proeffase.
Maar daarna dan naar Scandinavië, vanwege de natuur, de
fjorden, maar ook het ijs.’
Fase
‘En wat er dan vervolgens weer
gebeurt zien we wel. Misschien
is dit ook wel weer een fase in

ons leven. Tot nu toe vinden we
het heel leuk. Maar straks gaan
we maandenlang varen. Vinden we het nog steeds leuk? Je
weet het niet, het is nieuw, we
moeten het ervaren.. We gaan
ook vast van alles missen.
Maar ja, we zien wel. Ik vaar
met de nieuwe boot niet een
soort pensioenfase in, hoor. Ik
ben ondernemend van aard en
wil misschien ook nog wel een
keer wat nieuws opzetten.’
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Steun Saskia met
zwemtocht

WEE
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WIJDEMEREN
Op zaterdag 3 september
doet Saskia Luijer mee
met de Swim to Fight Cancer Muiden.
Onze sportieve redacteur
maakt een zwemtocht van 2
km door de Vecht en langs
het Muiderslot om geld op te
halen voor kankeronderzoek.
Onnodig om uit te leggen hoe
belangrijk dit onderzoek is.
Wilt u Saskia ook steunen
met haar goede-doel-zwem-

tocht, dan kunt u haar sponsoren via deze link: https://
www.fightcancer.nl/.../swimto-fight-cancer-muiden.
Elke bijdrage is welkom en
wordt enorm gewaardeerd!

Jeu de boules- spelers 		
gezocht
KORTENHOEF
Gezellig met elkaar een balletje gooien in de buitenlucht,
dat kan ook in Kortenhoef.
De ‘Kortenhoefse jeu de boules club’ is hard op zoek naar
nieuwe leden (zowel oud als
jong). Ben je geïnteresseerd
in deze mooie sport? Dan ben

je, geheel vrijblijvend, van harte welkom op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur op onze
baan naast De Oude School
op de Kortenhoefsedijk 145.
Er is altijd wel iemand aanwezig die je ontvangt en wegwijs
maakt. Reserve boules zijn
beschikbaar.

ASV Petanque ‘91 Boulangertoernooi
ANKEVEEN
Zaterdag 18 juni werd de
4e ronde gespeeld om het
Ankeveens
Clubkampioenschap jeu de boules
op de banen in Ankeveen.
Onder Zuid- Franse temperaturen met de schaduw van
de plataanbomen werd door
het grote aantal deelnemers
gestreden om de heerlijke
prijzen. Appeltaart, cake en
koekjes van Elly Wilhelmus.
Om 11.00 uur kon de loting
plaatsvinden en werden de
banen op gezocht die ook
veel schaduw brachten. Niettemin werden fraaie en spannende partijen gespeeld en
duurde de langste partij in de
1ste ronde ruim 1 uur. Doordat de muziek van Amicitia op
het marktplein zo mooi klonk,
kreeg het orkest met John Hagen aandacht van de boulers
en dat werd, denk ik, wel op
prijs gesteld. Bedankt Amicitia
en 16 juli spelen wij weer.
Tussendoor werd er weer voor

de inwendige mens gezorgd
en werden de blokjes weer
voor de 2de ronde gehusseld.
Ook hier fraaie en spannende
partijen, maar er waren toch
een drietal spelers die deze
gebaksdag aangrepen om
met een lekkere versnapering
naar huis te gaan en daardoor boven kwamen drijven.
Zo ook in de 3de partij die
gespeeld was en daarna kon
Ric Degekamp het rekenwerk
in orde gaan maken en kwamen de te winnen prijzen op
tafel. Helaas voor Henk ……
was deze dag niet zijn beste
en eindigde hij met 0 punten
en min 29 punten op de laatste plaats.
De top 3 van deze dag: 1e,
met 3 winstpartijen en een
saldo van 30 pluspunten Wim
Bornhijm; 2e , Jan van de
Riet, 3x winst, plus 28; 3e,
Piet van Leijen met 3x winst
plus 24 punten. De organisatie bedankt de bakkende Elly
Wilhelmus. Volgend toernooi
op 16 juli.

Open Ankeveens Viskampioenschap
ANKEVEEN
Het is weer zover. Op zondag 3 juli organiseren vismeesters Gerben Bos,
Frank Arendse en Stefan
van Houten weer het Open
Ankeveens Viskampioenschap.
Een traditie die voor de 34e
keer aanvangt ’s ochtends om
6 uur. Dan verzamelen jong

en oud zich in Het Wapen van
Ankeveen. Door middel van
loting wordt bepaald wat je
visstekkie wordt aan de oevers van de Ankeveense IJsclub. Vanaf 07.15 uur worden
de hengels uitgeslagen. Wie
vangt de meeste en vooral de
grootste vis? Wie wint de PiKo-Bokaal? Om 8.30 uur is er
pauze met broodjes en drankjes. Rond 10.30 uur zal hoofd-

scheidsrechter Arendse het
slotsignaal blazen. Dan ben
je welkom in het Ankeveens
café voor een kopje vissoep
en uiteraard de prijsuitreiking.
Inschrijven: aan de bar van
Het Wapen van Ankeveen of
app Gerben: 06- 37 11 62 30.
Kosten: € 15,00; kinderen t/m
12 jaar: 7,50.

Spotjes op Voetbal Event 2022
NEDERHORST DEN BERG
De organisatie van het
VVN Voetbal Event 2022
heeft het Spotjesteam gevraagd om op zaterdag 2
juli met de kinderen te komen knutselen.

Wij zijn natuurlijk graag van
de partij op deze dag, waarop ouders fanatiek aan het
voetballen zijn en kinderen
op dit thema zich ook heerlijk
kunnen uitleven. De kinderen
maken hun eigen voetbal en
wel een heel bijzondere. Een

disco-voetbal. Ook de Spotjeskinderen zijn van harte
welkom op deze extra Spotjes
op locatie. We knutselen in de
voetbalkantine vanaf 9.30 uur
tot 11.30 uur en bij mooi weer
buiten. Gezellig als jullie er bij
zijn. Tot zaterdag 2 juli.

Lekkernijen tijdens 					
openluchtconcert voor Oekraïne
NEDERHORST DEN BERG
‘Iedereen eten en drinken
meenemen’, lieten wij vorige
week in de aankondiging van
het openluchtconcert op vrijdag 8 juli weten. Vers van de
pers is dat u, in groten getale
naar het kasteel getogen publiek, niet alleen van muzikale
delicatessen gaat genieten.
Twee lieftallige, in Nederhorst
den Berg wonende, Oekraïense dames, Olena en Tanya hebben de taak op zich
genomen om u te verwennen

met heuse Oekraïense lekkernijen. U kunt dus genieten
van culinaire delicatessen
van misschien wel de lekkerste keuken van Oost-Europa.
Natuurlijk staat het meest beroemde Oekraïense gerecht
borscht op het menu; deze
soep van rode bieten is een
‘must’ op uw culinaire bucketlist. Draniki en Nalisniki,
twee oer-Oekraïense gerechten zullen u eveneens zeer
bevallen. Van deze heerlijke
gerechten kunt u voor een

luttel bedrag gaan genieten.
Het openluchtconcert voor en
door Oekraïners op 8 juli bij
Kasteel Nederhorst wordt dus
een genot voor uw oren en
voor uw smaakpapillen. Het
laat daarmee ook zien hoe fijn
onze gasten het in ons dorp,
onze gemeente hebben.
Het begint om 20.00 uur en de
entree is vrij. (neem wel uw
eigen tuinstoel mee).
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VV Nederhorst nieuws

WEEKBLADWIJDEMEREN

NEDERHORST DEN BERG
Naast alle 24 teams van NeAfgelopen zaterdag was
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWSweer
VOOR ANKEVEEN
DEN40
BERGbezoederhorst
deden er
het
zover.| ‘S-GRAVELAND
Na een | KORTENHOEF
kende teams mee van 20 vertweetal jaren niet te hebschillende verenigingen. Het
ben kunnen organiseweer werkte gelukkig mee en
ren werd het afsluitende
zo ontspon zich een prachtige
Arends Makelaars jeugddag met naast het voetbal voltoernooi voor de 22e keer
op activiteiten voor de jeugd.
gehouden.
Alle deelnemers kregen een
Het was al vroeg een druk- medaille. Hoogtepunt in het
te van belang op sportpark namiddag programma zijn
Meerzicht. Om 08.15 werd toch de Verkiezingen van het
het toernooi geopend en Jaar.
een kwartier later trapten er
14 teams af voor hun eerste Scheidsrechter van het jaar
werd Jesper Binnenkamp,
wedstrijden.
In samenwerking met

Leiders Oscar Dijst en Niels
Molenwijk, Keeper Roan van
Huisstede, Speelster Lieke
Galesloot, Pupil Alex Dijst, Junior Viggo de Vries en Team
JO13-3.
Ook de fietsverloting stond
weer op het programma. De
gelukkige winnaar van de
fiets, beschikbaar gesteld
door Kroon Tweewielers,
werd Finn Ledder.
Dank gaat uit naar alle sponsoren en de vele vrijwilligers
die deze dag weer tot een

succes hebben gemaakt.
Voor de jeugd zit het voetbalseizoen er na dit mooie afsluitende event op.
Nog een weekend zullen de
velden en complex gebruikt
worden. Op 1 en 2 juli vindt het
VVN Najade Resort toernooi
plaats. Op vrijdag wordt in de
namiddag de BBQ aangestoken, starten de eerste wedstrijden en barst na het laatste fluitsignaal een knallende
feestavond los met muziek
van DJ Kickflip. Zaterdag zijn
er volop activiteiten voor de

jeugd waaronder een FIFA 22
game toernooi. Op het sfeervolle plein, met muzikale omlijsting door DJ Double M, is
aan alles gedacht: heerlijk ijs
van IJsboerderij De Willigen,
BBQ en de Scroppa Cocktail
Bar shaket heerlijke cocktails.
Kom gerust genieten ook als
je niet zelf voetbalt.
Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
De eerste keer dat het
Beach Event Wijdemeren gehouden is op ons
complex is de organiserende verenigingen TV
Westerveld, ODIS en S.V.
‘s-Graveland prima bevallen. Het driedaagse volley-evenement op zand
begon vrijdagavond (tennis) weliswaar (een beetje) nat, maar desondanks

zat de stemming er goed
in en dat was niet minder
op de zaterdag (volleybal)
en zondag (footvolley),
waarbij de catering op een
uitstekende manier werd
verzorgd door Bistro de
Garde. Kortom, de nieuwe
locatie is bevallen. Volgend jaar weer.
Na een periode van 6 jaar samen het hoofdsponsorschap

te hebben gevoerd, krijgen
Wemo Koerier- en Pakketdiensten en Keurslagerij Piepenbrock gezelschap. Veilinghuis van Spengen en BV
Intersell voegen zich bij de
voornoemde
ondernemers.
Naast nieuwe kleding voor de
mannenselectie ondersteunen zij de hele vereniging met
een mooie jaarlijkse sponsorbijdrage. S.V. ’s-Graveland
is uiteraard trots, dankbaar

en blij dat het de komende
3 seizoenen kan rekenen op
deze 4 fantastische sponsors
en dat zij op deze wijze ondersteund wordt in het verder
ontwikkelen van de vereniging. 		
Komende vrijdag, 1 juli, gaat
het seizoen 2021-2022 over
in het nieuwe en de voorbereidingen daarvoor zijn in volle
gang. Indelingen van teams,

trainingsvelden, maar ook
plannen van oefenwedstrijden en inschrijven van teams
voor de competities. En nog
veel meer om weer een mooi
seizoen er van te maken. Ook
daar deel van uitmaken? Meld
je aan en word lid. Lekker buiten spelen en sportief bezig
zijn. Vrienden en vriendinnen maken bij de club en in
je team: www.svsgraveland.
nl/201/inschrijven-formulier/

Odis Volleybal: Wijdemeren Beach geslaagd
KORTENHOEF
Zaterdag 25 juni organiseerde Odis Volleybal
het.., logischerwijs volleybalgedeelte van Wijdemeren Beach. Het driedaagse
zandevenement werd gehouden op de beachvel-

den van SV ’s-Graveland.
De inschrijving was vol en bijna 100 deelnemers, 24 teams
hadden zich bereid verklaard
vrijwillig zand te gaan happen.
Waarom doet iemand zich dit
aan, zult u zich wellicht af-

vragen? Dat komt omdat het
zo’n verrekte leuk spelletje
is. Het evenement was super
geslaagd en er zijn bijna geen
geblesseerden gevallen. Tegen alle verwachtingen in
werkte het weer ook mee.

De runner-up-poule werd gewonnen door Hakkie-Takkie.
De wedstrijdleiding moest er
aan te pas komen om de reuring over de uitslag te ontzenuwen. De winnaar van de super-poule is Sunshine Please.
De Desperados moesten in

hen hun meerdere erkennen… tsja, met zo’n naam…

zich regionaal ook als 1e tegen 328 duiven, Provinciaal
als 8e tegen 925 duiven en
Nationaal als 54e tegen ruim
12000 duiven.

opleiding en verzorging gegeven en de duif zo voorbereid
op deze geweldige prestatie.
Henny is in 2017 na een aantal jaren geen duiven gehad
te hebben weer begonnen,
en met succes, in 2021 werd
Henny al kampioen van de
Fondclub Gooi en Eemland
op de marathonvluchten.

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

Nieuws van de PV de Plassenjagers
KORTENHOEF
Henny Prinssen uit de Hilversumse Meent wint Libourne.
De klassieker St. Vincent kon
niet doorgaan en in plaats
daarvan zijn de duiven gelost
in Libourne, Zuid Frankrijk. In
onze vereniging de Plassenjagers waren 113 duiven mee

van 12 deelnemers.

duiven zouden arriveren.

Al vroeg die dag zijn de duiven gelost met wind uit het
zuidwesten

De eerste duif geconstateerd
was van Henny Prinssen om
22.16.48 in de avond, een
prestatie van formaat. De
winnende duif met ringnummer 2020-2024399 haalde
de snelheid om de zelfde dag
weer op het hok terug te zijn.
Tevens klasseerde de 399

Aankomsten diezelfde dag
waren mogelijk, in het verenigingsgebouw speculeerde
deelnemende duivenliefhebbers al over hoe laat de eerste

Bijzonder is dat Henny de duif
heeft gekregen als jonge duif
van een bevriende duivenliefhebber uit Sint Maartensdijk.
Henny heeft de duif de juiste

Alles wordt duurder, tennissen goedkoper
NEDERHORST DEN BERG
Wie vanaf 1 juli lid wordt
van tennisvereniging Nederhorst, betaalt nog maar
een deel van de contributie dit jaar.

Voor 100€ (studenten 60€)
speel je onbeperkt tot het eind
van het jaar en kun je mooi je
conditie op pijl houden tijdens
de zomerstop van voetbal/

hockey/volley etc. Dus organiseer een clubje van je team,
kom met je maatje, of kom op
de tennis tossavond kijken.
En dat kan natuurlijk ook als
je gewoon eens kennis wil

maken met tennissen. Begin
je na 1 juli dan wordt de contributie pro rata berekend.
Voor de jeugd die deelneemt
aan tennis 2.0 hanteren we

altijd een pro rata tarief afhankelijk van het instap moment.
Informatie en aanmelden via:
www.tvnederhorst.nl.
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Derde boek van ’s Gravelander Dijkstra
‘S- GRAVELAND
’s Gravelander Bert Dijkstra
presenteerde
op
dinsdag 21 juni zijn derde
boek. ‘Anneli, verbinder
tussen zwart en wit’ is
het fascinerende waargebeurde levensverhaal van
de blanke Zuid-Afrikaanse boerendochter Anneli
Bronkhorst.
Dijkstra schreef eerder Pa Is
De Lul (een verzameling columns over het leed van een
man in een vrouwenwereld) en
FC De Aftakeling (over stokoude voetballers die chronisch
worden geplaagd door versleten ledematen, maar desondanks doorgaan).
In het aangrijpende boek ‘Anneli, verbinder tussen zwart
en wit’ schetst Bert Dijkstra de
levenswandel van een sterke
sociale vrouw die altijd verbinder tussen blank en zwart probeerde te zijn en daarbij vaak
werd dwarsgezeten door onrecht, veroorzaakt door apartheid, corruptie en Kill de Boer.

Als kind zag ze hoe haar vader
– een blanke boer – van zijn
erf werd verdreven door de bewakers van de apartheid, als
opstandige studente probeerde ze de kloof tussen de rassen te overbruggen, als rebelse jongste medewerker op de
Zuid-Afrikaanse ambassade in
Den Haag was ze de luis in de
pels van een omstreden regime en als BeNeLux-directeur
van South African Tourism in
Amsterdam trof ze vaak dichte
deuren.

WEE
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Ze is bekogeld met eieren en
– toen Nelson Mandela president werd van Zuid-Afrika – op
handen gedragen. Ze heeft in
Nederland de schoonheid van
haar vaderland gepromoot en
in Zuid-Afrika het bloed van
een vriend – slachtoffer van
Kill de Boer – op moeten dweilen. Anneli verloor in haar rijke leven veel, maar niet haar
humor en de hoop dat het ooit
beter wordt in het Afrikaanse
land dat ze lief heeft.

Martijn Kramer wint CampusDoc					
International Film Festival
NEDERHORST DEN BERG
De 20-jarige Bergse journalist en documentairemaker Martijn Kramer heeft
tijdens de tiende editie van
het Campusdoc International Film Festival in Utrecht
de prijs ‘Best Documentary’ gewonnen. Samen
met vriend en studiegenoot
Jitse de Graaf maakte hij
de documentaire ‘Bloody
Tradition – Agree to Disagree’ over de controversiële griendenslachting op
de Faeröer eilanden.
In het weekend van 18 en 19
juni vond in Utrecht het festival
plaats waar meer dan dertig talentvolle duo’s hun documentaire vertoonden. “Het is onbeschrijfelijk om de hoofdprijs
te winnen”, zegt Martijn. “We
hebben een onvergetelijke reis
gemaakt en een uniek verhaal
vastgelegd. Dat de jury daar
dan ook nog zijn waardering
voor uitspreekt, is het mooiste
wat kon gebeuren.’’

Voor de documentaire zijn de
twee jonge makers begin dit
jaar afgereisd naar de Faeröer
eilanden. In september 2021
werden daar 1500 dolfijnen
op een strand geslacht. Iets
wat normaal gesproken geen
onderdeel van de traditie is,
aangezien de slachting draait
om grienden. “We vonden het
belangrijk om als makers niet
te oordelen in de documentaire. We laten voor- en tegenstanders hun verhaal vertellen
en de kijker mag vervolgens
zijn mening vormen. De uiteenlopende meningen van de
bezoekers werden na de vertoning onderling uitgebreid besproken, dat was een mooi gevolg van de film”, aldus Jitse.
Op naar Ierland
Het binnenhalen van de prijs
is niet het einde van hun reis.
“Na de eerste vertoning kwam
de organisatie van het Cork International Film Festival naar
ons toe en vertelde ons dat ze
Bloody Tradition graag willen

Links Jitse de Graaf, rechts Martijn Kramer

draaien tijdens hun festival in
Ierland. Hier zijn wij mee akkoord gegaan en we hopen op

nog meer uitnodigingen voor
filmfestivals.” Het is dus nog
even afwachten waar de docu-

mentaire nog meer te bekijken
is, maar dat er nog vertoningen komen, staat vast.
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Wonderfeel
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In samenwerking met

Lekker werken in Ankeveen!
(En ook nog eens met hele leuke kinderen)

Wil je een baan dichtbij huis waar je energie van krijgt?
Kom dan bij ons werken! De Joseph Lokinschool, gevestigd
aan Hollands End in Ankeveen, is op zoek naar een
pedagogisch medewerker voor haar BSO en peuteropvang.
Wij zoeken een collega voor
 twee dagdelen peuteropvang en twee middagen BSO
 verdeeld over maandag, donderdag en vrijdag.
Goed om te weten: In de schoolvakanties zijn de school en
de opvang dicht. De buitenschoolse opvang wordt dan op
onze locatie in Hilversum aangeboden.
Of word vrijwilliger!
Tegelijkertijd zijn wij op zoek naar vrijwilligers.
Heb je/heeft u een paar uur over in de week
bel ons gerust. Een vergoeding is bespreekbaar.

Meer informatie? Bel ons op (035) 206 25 70.

Foto: FOPPE SCHUT

’S-GRAVELAND
Drie dagen genieten van
muziek en natuur op zomerfestival Wonderfeel
Van 15 t/m 17 juli vindt op buitenplaats Schaep en Burgh in
’s-Graveland de achtste editie
plaats van Wonderfeel. Op het
populaire festival kun je drie
dagen lang, slenterend van
podium naar podium, genieten van prachtige muziek door
(inter)nationale topmusici, van
dans en poëzie, van elkaar,
van hapjes en drankjes en nog
veel meer. Ontsnap aan de
drukte van alledag, dompel je
onder in natuur en cultuur en
geniet van de zomer.
Kuier tijdens Wonderfeel drie
dagen lang door het prachtige
natuurgebied van buitenplaats
Schaep en Burgh en laat je
verrassen door klanken van
klassiek tot jazz en pop. Met
optredens van (inter)nationale topmusici zoals Ralph van
Raat, Nathalie & Maria Milstein, Fuse, Capella Amsterdam, pianist Pavel Kolesnikov,

accordeonist Mario Batkovic,
het Dudok Strijkkwartet, het
Franse Ensemble Jupiter,
stersopraan Lea Desandre,
het New Jazz Orchestra, singer-songwriter Eva van Manen, het Malinese Trio Da Kali
en het eigen Wonderfeel Festival Orkest.
Ook de populaire muzikale
familie Kanneh-Mason komt
naar Wonderfeel. Internationaal werden ze bekend door
het optreden van cellist Sheku
op de bruiloft van prins Harry
en Meghan Markle. Op het
festival spelen vijf leden van
de familie: violist Braimah, pianiste/violiste Konya, pianiste/
celliste Jeneba, violiste/pianiste Aminata en de pas 12-jarige
celliste/pianiste Mariatu.
En Wonderfeel biedt nog
zoveel meer, van dansvoorstellingen tot yogasessies,
dichters en denkers, kinderactiviteiten en lekkere hapjes en
drankjes op de terrassen bij de
food trucks.

Prachtige natuur
Wonderfeel, dat wordt georganiseerd in samenwerking
met Natuurmonumenten, vindt
plaats in de prachtige natuur
van de buitenplaatsen Schaep
en Burgh en Boekesteyn. De
bezoekers dragen met de aanschaf van een ticket dan ook
bij aan de instandhouding van
de natuur van de ’s-Gravelandse buitenplaatsen.
De kaartverkoop is donderdag 14 april gestart op <http://
www.wonderfeel.nl>
www.
wonderfeel.nl. Het festival wil
kinderen op jonge leeftijd in
contact brengen met (klassieke) muziek. Daarom is Wonderfeel voor jongeren t/m 18
jaar gratis toegankelijk (deze
gratis tickets zijn ook in de ticketshop voorhanden). Let op:
alleen op zaterdag en zondag
staan er kinderactiviteiten op
het programma.
Festivallocatie: Schaep en
Burgh, Noordeinde 60, ’s-Graveland (ingang: Franse Kampweg 2)

OERRR Struinen met de boswachter
‘S- GRAVELAND
Wandel zondag 10 juli mee
met de boswachter over de
buitenplaatsen Boekesteyn en
Schaep en Burgh in ‘s-Graveland. Deze gezinswandeling is speciaal voor gezinnen
met kinderen vanaf 4 jaar en
duurt anderhalf uur (11-12.30
uur). Zorg dat je een tasje bij

je hebt voor bijzondere vondsten. In het bezoekerscentrum
krijgen de vondsten een plek
in de interactieve natuurwand.
Handig om te weten: Koop van
tevoren je tickets online; Honden kunnen niet mee; www.
natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

FOTO: © Natuurmonumenten,
Janko van Beek

