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 Jubilerende Turf-
trappers vieren 
vriendschap
    Door: Saskia Luijer

    TURFENDONK
    ‘Vriendschap moet je 4-en, 
44 jaar De Turftrappers’. 
Onder dat motto startte 
zondag 19 februari om 
13.11 uur bij sporthal De 
Fuik de Kortenhoefse car-
navalsoptocht. De jubile-
rende vereniging maakte 
er een mooi feestje van.

    Prins André, de Prins Carna-
val van dit seizoen, glom van 

trots op de grote goudgele 
klomp. Met Prinses Petra aan 
zijn zij, Adjudant Peter en 
Hofdame Willy, en natuurlijk 
de Raad van Elf opende hij de 
optocht. Direct gevolgd door 
de elfjarige Jeugdprinses 
Pien. Zij reed parmantig met 
de Jeugdhofdames Yindee, 
Charlotte, Sabine en Rosalie 
in een blauwe-witte carna-
valssteek door de straten. Ter 
ere van het 4 x 11 jubileum-
jaar had Prins André iedereen 
opgeroepen om een originele 

en kleurrijke wagen te maken 
voor deze optocht. Uiteraard 
waren daarbij ook loopgroe-
pen van harte welkom. Dus 
ook die waren van de partij, in 
allerlei creatieve uitvoeringen.

Geïnspireerd door De Vrien-
den van Amstel, tufte de bier-
kar ‘Vrienden van de Turftrap-
pers’ over de weg. Er werden 
dienbladen met bierglazen 
gevuld en de Snollebollekes 
traden op als artiest. Een an-
dere wandelgroep had zich 
in opvallende eenden tenues 
gehuld. Zij deelden aan kin-
deren langs de kant kleine 
eendjes aan een koord uit, 
als onderscheiding. Dit alles 
onder de leus: carnaval vier je 
niet in je (bad)eentje. De Pi-
rates of the Friendship liepen 
rond in zeemanspakken en 
opblaasbare plastic bootjes. 

Zij streden voor celebrate life 
with friends. Veel creativiteit 
en technisch vernuft was er 
ook gestoken in de praalwa-
gen Forever Friends. De kar 
was aan de zijkanten versierd 
met 44 hartjes, waarop als 
eerbetoon alle Prinsen Car-
naval van de Turftrappers 
werden genoemd. Bovenop 
de wagen draaide de beken-
de bruine knuffelbeer.

-Lees verder op pagina 6-  

Zoekt te koop voor relatie: 
(recreatie)woning aan 

(vaar)water, regio’s: ‘t Gooi, 
Wijdemeren en Vechtstreek

T: 035-6233641 
E: info@dekostercs.nl

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?

Wij komen vrijblijvend

langs voor een

waardebepaling.

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl

STERK! Make laars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?

Wij komen vrijblijvend

langs voor een

waardebepaling.

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl

Overweegt u uw woning  
te verkopen?

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Overweegt u uw woning  
te verkopen?

Wonen in Wĳdemeren?
Kies voor onze lokale expertise.

MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG 
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL

Zeker weten.
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Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor uw 
eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

                Zaterdag 25 februari markt in Ankeveen                 Zaterdag 25 februari markt in Ankeveen 
We zijn er dan ook weer van 8.00 - 12.30
met brood en gebak, groenten en fruit,
kaas, noten, olijven, bonbons , siroop.
Bruisend zet deze keer weer zelf koffi eBruisend zet deze keer weer zelf koffi e

En .. kwekerij Kostelijk zal er ook zijn met violen!En .. kwekerij Kostelijk zal er ook zijn met violen!En .. kwekerij Kostelijk zal er ook zijn met violen!En .. kwekerij Kostelijk zal er ook zijn met violen!En .. kwekerij Kostelijk zal er ook zijn met violen!En .. kwekerij Kostelijk zal er ook zijn met violen!En .. kwekerij Kostelijk zal er ook zijn met violen!En .. kwekerij Kostelijk zal er ook zijn met violen!

                Zaterdag 25 februari markt in Ankeveen                 Zaterdag 25 februari markt in Ankeveen 

Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 6 maart t/m vrijdag 10 maart 2023

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur

 ‘s ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
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
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 
Tandartsen
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14
Tandartscentrale 0900 - 15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07
Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00
Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Loosdrecht  paul.stoove@politie.nl
Wijkagent Kortenhoef / ’s-Graveland   merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg / Ankeveen annamarie.van.gent@politie.nl
Wijkbrandweer ’s Graveland Johan Landwaart – 06-10318369
Wijkbrandweer Loosdrecht Remco Peelen – 06-11715473
Wijkbrandweer Nederhorst d Berg Nick IJkhout – 06-20357685

Klusjesteam Nederhorst den Berg/Ankeveen 035 - 656 30 01
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland 06-51697015
Eerste Hulp Bij Energielasten (EHBE)                06-48545227

Dunnebier Uitgeverij 0294 - 25 62 00

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Colofon
Aanleverspecificaties

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
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.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

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

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving:  John Voogd &
   Mariël Dunnebier
UitAgenda:  uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

!

RK WIJDEMEREN
OLV Hemelvaart
   Zo. 26 februari: 9.30 uur:
   J. Dresmé
   Wo. 1 maart: 10.30 uur:
   W. Balk

    Vesperviering, zie
    Willibrordkerk
H. Antonius
   Za. 25 februari: 19.00 uur:
   Wo. 1 maart: 19.30 uur:
   Liturgiegroep / Vesperviering

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 26 februari: 10.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
   Wo. 1 maart: 19.30 uur:
   Liturgiegroep / Vesperviering
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 26 februari: 10.00 uur:
   Prop. W. Koelewijn  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 26 februari: 9.30 uur:
   Ds. J. Noordam
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Wo. 22 februari:
    Vesperviering: zie H. Antonius
   Zo. 26 februari: 11.15 uur:
   Casper van Dorp
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 26 februari: 10.00 uur:
   Mw. E. Aarsen

    Vesperviering: zie H. Antonius
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Voedselbank maakt het verschil
REGIO
Vorige week bracht de 
ChristenUnie Wijdemeren 
een bezoek aan de Voed-
selbank Gooi en Omstre-
ken. Esther Kaper en Es-
ther Luijer bezochten het 
uitgiftepunt in de Emmaus-
kerk in Kerkelanden. Dat is 
een uitgiftepunt waar ook 
inwoners uit Wijdemeren 
terecht kunnen. Ze spra-
ken met vrijwilligers en 
hielpen een handje mee.

Coördinator Jo Dewan ver-
telde dat het aantal mensen 
dat de Voedselbank bezoekt, 
groeit. “Binnen anderhalve 
maand zijn we van zestig naar 
negentig cliënten gegroeid. 
Je ziet aan de mensen die 
komen dat het een andere 
doelgroep is. Vaak komen ze 
met schaamte binnen, maar 
dat verandert gelukkig snel.” 
Mensen kunnen hier zelf uit 
het aanbod van levensmidde-

len en ook speelgoed kiezen, 
maar niet alles is aanwezig. Zo 
ontbreken toiletpapier, men-
struatieproducten, maar ook 
luiers en babyvoeding. Spullen 
die behoorlijk prijzig zijn. De 
cliënten zijn divers: van jong 
tot oud en met verschillende 
culturele achtergronden.

De vrijwilligers doen dit werk 
graag, sommigen al vijftien 
jaar. Er is tijd voor een praatje 
en naderhand wordt de kerk-
zaal weer opgeruimd. Zo’n 
eerste bezoek aan de Voed-
selbank is best confronterend. 
Steeds meer mensen in ons 
welvarende land komen niet 
meer rond en dat is onaccep-
tabel. De Voedselbank maakt 
verschil in levens van mensen. 
Dit bezoek spoort de Christen-
Unie aan om ons in te zetten 
voor bestaanszekerheid: het 
vertrouwen dat iemand heeft 
dat basisbehoeften zoals voe-
ding, kleding, veiligheid, huis-

vesting, medische zorg en op-
leiding aanwezig zullen blijven. 

Werk aan de winkel. Wilt u de 
Voedselbank steunen met een 

gift of goederen? Kijk op htt-
ps://www.voedselbankgooi.nl/

   

Bewonersavond Horstermeer verplaatst
Rectificatie
NEDERHORST DEN BERG
Op woensdagavond 8 
maart organiseert de be-
wonersvereniging een in-
formatieavond voor bewo-

ners van de Horstermeer in 
het Nera-gebouw.

De provincie Noord-Holland 
werkt al enige tijd aan plan-

nen om het zuidelijke deel 
van de polder opnieuw in te 
richten. Dit in het kader van 
de natuurdoelstellingen voor 
Natura2000 en Natuurnetwerk 

Nederland. Projectleider Bart 
Gerrits zal een toelichting ge-
ven over de stand van zaken 
van het project. Waternet zal 
een presentatie geven over de 

voortgang van het project ‘Tem 
de Brakke Kwel’ en de bouw 
van een installatie op de wa-
terzuivering om medicijnresten 
te filteren.

   

Ingezonden brieven

De poppenkast van Wijdemeren (II)
Beste Esther,

Wellicht voor je een raads-
vergadering uitluistert ook de 
commissievergadering uitluis-
teren en je oren uitspuiten? 
Nimmer is gezegd dat het 
ondernemersloket wordt weg-
bezuinigd. Els Kruijt wil iets 
meer tijd nemen voor een be-
tere en bredere invulling van 

deze functie. Wat is daar mis 
mee? De beroemde versie 2.0 
die zogenaamd niet begrepen 
wordt. Maar wel een nieuwe 
update installeren op laptop 
of Iphone-11. Of lopen we 
nog met een Nokia 9210 over 
straat? Dat heet vooruitgang 
en met de tijd meegaan.

Persoonlijk denk ik dat we aan 

Els een hele goeie hebben, 
die vol zit met ideeën, prag-
matisch is en achter de onder-
nemers staat. Gun haar iets 
meer tijd om dit voor elkaar 
te krijgen zodat Wijdemeren 
en de ondernemers er meer 
uit kunnen halen. En zoals 
gezegd, het loket wordt ook 
nu bemand en vragen worden 
gewoon beantwoord al is het 

tijdelijk met minder uren. Op 
welke afdeling is dat anders?

Dan je opmerking: ‘zo overdui-
delijk afgestemd’. Als ex-voor-
zitter van CDA Wijdemeren 
en je nichtje als ex-wethouder 
kennen jullie het klappen met 
de zweep maar al te goed. 
Inderdaad heeft zoals gezegd 
vlak voor de raad overleg 

plaatsgevonden zoals jullie als 
coalitiepartij ook altijd deden. 
Niks bijzonders en algemeen 
bekend. Bijzonder wel om dit 
nu heel bijzonder te vinden. 
Wie voert hier nu eigenlijk een 
toneelstukje op?

John van der Ree,    
VVD Wijdemeren

   

Dorpsraad?
Lang heb ik nagedacht om een 
reactie te schrijven, ik doe het 
nu toch maar. Het open stuk-
je van mevr. vd Broek en het 
interview op GooiTV met de 
heer Eric Torsing heeft me dat 
doen besluiten. Een dorpsraad 
voor Ankeveen, hoe mooi zou 

dat zijn, een goed en kundig 
aantal mensen die het beste 
voor hebben met ons mooie 
Ankeveen. Want ik ben erg 
bang dat we anders in de gro-
te massa opgenomen worden 
met gevolg verlies van auto-
nomie. Het gaat om belangrij-

ke zaken te bekijken en daar 
wat aan doen binnen de ge-
meenschap met een korte lijn. 
Luister naar elkaar en blijf in 
gesprek en misschien omarm 
je dan wel het idee van een 
dorpsraad. Dit noopt mij ver-
volgens om te reageren op 

mevr. vd Broek haar open brief 
‘Een dorpsraad serieus’, want 
volgens haar ontbeert zij aar-
digheid en hulp van de Anke-
veners. Misschien zijn er wel 
meerdere mensen die zich niet 
thuis voelen in zo’n klein dorp, 
wel ons dorp in een prachtige 

omgeving, met mensen die het 
karakter van een dorp willen 
bewaren, met een kerk en een 
kroeg en wat commercie, en 
een toekomst met een Dorps-
raad.

Anjo Scheepmaker
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1244 in actie voor Alzheimer
ANKEVEEN
Thom, de uitbater van Res-
taurant 1244 in Ankeveen, 
wil graag samen met zijn 
team een bijdrage leveren 
voor een betere toekomst 
voor mensen met demen-
tie. Zijn bonusvader Rob 
van Bastelaar (restaurant 
Misverstand, seizoen 2) is 
jong dementerend en hij 
maakt van dichtbij mee 
hoe belangrijk het is dat er 
meer begrip en onderzoek 
komt naar deze steeds 
meer voorkomende ziekte.

De actieweek start maandag 
27 februari met een lunch door 
deelnemers van Restaurant 
Misverstand gevolgd door een 
officiële opening om 16.00 
uur met de regionale pers. Op 
maandag, woensdag, don-
derdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag wordt er een 3-4 of 

5-gangenmenu geserveerd 
voor slechts €32 €42 of € 52 
per menu. Voor ieder menu 
doneert restaurant 1244 € 5 
aan Alzheimer Nederland. Op 
zondagmiddag wordt de week 
groots uitgeluid met livemuziek 
vanaf 15.00 en om 17.00 uur 
een veiling met ingebrachte 
kavels waarvan de opbrengst 

volledig naar Alzheimer Ne-
derland gaat. Het doel is om 
€ 1244 op te halen, maar we 
gaan uiteraard voor nog veel 
meer! Wij hopen met elkaar op 
een goed bezet diner bij 1244 
vanaf 27 februari tot en met 5 
maart. Voor reserveringen kun 
je bellen naar restaurant 1244: 
035-5339155.

   

Omgaan met dementie
KORTENHOEF
Het aantal mensen met 
dementie stijgt. In Neder-
land leven naar schatting 
290.000 mensen met de-
mentie. Omdat we steeds 
ouder worden, stijgt dat 
aantal in 2040 naar ruim 
een half miljoen. Mensen 
leven gemiddeld 6,5 jaar 
met dementie. Het groot-
ste deel daarvan wonen zij 
thuis.

We komen hen tegen op ons 
werk, in onze vereniging en 

in de buurt. We willen Neder-
landers bewust maken van 
de impact van dementie op 
de samenleving. Het helpt als 
mensen dementie niet alleen 
herkennen, maar vervolgens 
ook iets kunnen betekenen 
voor iemand met dementie of 
een mantelzorger, zodat zij zo 
lang mogelijk mee kunnen blij-
ven doen.

Gratis training
Daarom bieden wij in Korten-
hoef een gratis training ‘Om-
gaan met dementie’ aan. Op 

dinsdag 4 april 2023 van 18:30 
tot 21:00 vindt de training 
‘GOED omgaan met dementie’ 
plaats in Kortenhoef. Er kun-
nen maximaal 20 personen 
deelnemen aan de training. 
Doe mee en geef je op via 
j.hemink@alzheimervrijwilli-
gers.nl. Je ontvangt dan meer 
informatie over de training en 
de locatie.

Op ons platform https://www.
samendementievriendelijk.nl 
vind je meer informatie en kun 
je een online training volgen.

   

Hulp voor ouderen      
belastingaangifte- dl. 2
WIJDEMEREN
Hieronder vindt u de na-
men van onze belastingin-
vullers in Wijdemeren, 
die u kunt bellen voor het 
maken van een afspraak. 
Zij hebben de plicht tot 
geheimhouding. U hoeft 
voor het maken van een af-
spraak geen invuller uit uw 
eigen woonplaats te kie-
zen. De kosten voor het in-
vullen bedragen € 12,-- per 
aangifte. Het kan voorko-
men dat belastinginvullers 
het zo druk hebben dat ze 

u doorverwijzen naar een 
collega.

Bob Jansen Nederhorst den 
Berg: 06-53156380
Cees Boekschoten Kortenhoef: 
06-83703430
Gert Verweij Nederhorst den 
Berg: 0294-253788
Jacques Nederhorst den Berg: 
0294-252294
Joke Buijs Nederhorst den 
Berg: 0294-252102
Martin Loosdrecht:
06 51872627

Meta Kroeze Loosdrecht:
06-55738150
Piet Faltay Nederhorst den 
Berg: 0294-254930
Yvonne Kortenhoef:
06 44084426

Let op: de heren Boekschoten 
en Verweij hebben aangege-
ven geen nieuwe klanten meer 
aan te nemen. Volgende week 
het overzicht van de papieren 
die u nodig hebt

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

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

Alzheimerweek
27 februari  t/m 5 maart

Ankeveen 
035 53 39 155
restaurant1244.nl

In deze week serveren wij buiten 
de kaart om het ‘vergeet me niet 
menu’ voor € 32,-. 
Geniet van het menu en steun 
ons goede doel. Per couvert 
doneren wij € 5,- aan 
Alzheimer Nederland.

Zondag 5 maart organiseren Zondag 5 maart organiseren Zondag 5 maart
wij een onrustige middag 
met live muziek en een 
veiling ten behoeve 
van ons goede doel.

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

Maatschappelijk werk:
Renee Bakker | 06 519 268 34 | rbakker@versawelzijn.nl

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

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje / Vrijwilligerswerk
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Administratie voor elkaar: iedere vrijdagochtend op afspraak 
voor alle vragen op het gebied van financien, 

toeslagen en voorzieningen.
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nlSelina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl

www.versawelzijn.nl

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

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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Warinschool en leerlingen warm ingepakt
NEDERHORST DEN BERG
Lang twijfelen voor de kle-
dingkast was niet nodig op 
vrijdagochtend 10 februari, 
voor de leerlingen en juf-
fen van de Warinschool uit 
Nederhorst den Berg.

Het was namelijk ‘Warmetrui-
endag’; de verwarming in de 
school ging uit. De boodschap 
was: trek gewoon je warmste 
trui aan en bespaar zo, gezel-

lig en comfortabel, met elkaar 
energie. Ook namen de leer-
lingen sjaals mee zodat zelfs 
de school warm kon worden 
ingepakt. De lessen werden 
gestart met een warming up 
onder leiding van Gwen. Ver-
volgens werden er activiteiten 
en lessen georganiseerd om 
met elkaar na te denken over 
energiebesparing en klimaat-
verandering.

Tussen de middag werd ieder-
een verrast met een heerlijke 
kop soep en een hotdog. Met 
dank aan Albert Heijn voor de 
beschikbaar gestelde brood-
jes. Als team van de Warin-
school hopen we door dit soort 
activiteiten te organiseren dat 
kinderen en ouders zich nog 
meer bewust gaan worden 
van de noodzaak om klimaat-
verandering tegen te gaan.

Vermeer van vilt
NEDERHORST DEN BERG
De Vermeer-hype wordt 
overal in den lande beleefd. 
Zo ook in Wijdemeren. 
Naast de bewoners van 
de Vermeerlaan (Ldr.) die 
het Rijksmuseum als gast 
bezochten en de 3 Nieuwe 
Vermeers van lokale kun-
stenaars in het gemeente-
huis, heeft Bergse Mariëtte 
Paardekooper ook haar bij-
drage geleverd: ‘Het meisje 
met de Parel’ in vilt.

“Ik was de uitdaging aange-
gaan van het Mauritshuis in 
den Haag om, op je eigen ma-
nier, het schilderij ‘Het meisje 
met de Parel’ van Vermeer 
weer te geven. Ik heb het met 
viltstukjes gedaan. Sommige 
stukjes had ik uit eerder werk, 
andere heb ik ervoor gemaakt. 

Uit de 3500 inzendingen is mijn 
werk als een van de 170 ge-
kozen. Het komt digitaal een 
week te hangen in het Mau-
ritshuis. Ik ben trots”, schrijft 
Mariëtte Paardekooper uit Ne-
derhorst den Berg. www.ma-
rietteviltenzo.exto.nl.

   

Vrijwilligers bibliotheek in 
het zonnetje
LOOSDRECHT
Ieder jaar schenkt D66 op 
Valentijnsdag aandacht 
aan een groep vrijwilligers 
die zich goed inzet voor 
inwoners van Wijdemeren. 
Dit jaar zijn het de gewaar-
deerde en trouwe mede-
werkers van de bibliotheek.

Sommige dames werken er al 
meer dan 30 jaar. De gebakjes 
die het bestuur en de fractie 
voor hen meenemen, worden 
blij ontvangen. We treffen de 
medewerkers op een drukke 
woensdagmorgen. Aan 4 ta-
fels krijgen groepjes inwoners, 
waaronder een Pakistaans 
gezin, hulp van een vrijwillig 

taalmaatje. Ook is een groepje 
dames bezig met haken voor 
het goede doel; gezellig met 
een kop koffie erbij. Normaal 
op vrijdagmiddag maar nu een 
keer op woensdag; ze nodigen 
iedereen uit om ‘aan te haken’. 
De sociale functie van de bieb 
wordt op deze manier duidelijk. 
D66 ondersteunt het werk van 
de bibliotheek in alle opzichten. 
Immers, het belang van (leren) 
lezen, digitaal vaardig worden, 
spelen en jezelf ontwikkelen, 
vinden we belangrijk om alle 
kansen te krijgen om te kunnen 
zijn en worden wat je wilt. De 
bieb ondersteunt jong en oud 
hierin. Gaat u ook weer eens 
langs!?
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Schuimlikkers
In de optocht mochten de 
vrienden uit Ankeveen na-
tuurlijk niet ontbreken. Prins 
André en Prins René voerden 
de delegatie uit Schuimlikker-
veen aan. Zij hadden van hun 
thema dierentuin veel werk 
gemaakt. Na de bierpul met 
de twee Prinsen en de Raad 

van Elf, volgden twee kooi-
en vol wilde dieren. Panters, 
panda’s en papegaaien, beren 
en kameleons. In de mooiste 
creaties kwamen ze voorbij, 
opgeleukt met rook en bellen-
blaas. Voor een vrolijke noot 
zorgden de Schuimhut van 
de Schuimtrappers, met extra 
luidde carnavalsmuziek. De 
laatste in de rij was de bezem-
wagen, vergezeld door ver-

keersregelaars. Ook zij ont-
vingen applaus en bedankjes 
van het publiek langs de weg. 
Al kwamen de meest enthou-
siaste kreten toch van de kids 
die naar de grond doken om 
de rondgestrooide snoepzak-
jes op te rapen. Zij konden na 
de optocht nog kindercarnaval 
vieren in Hofpaleis ‘t Akkoord.

   

Stille kracht Trudi Meester   
‘Ankevener van het Jaar’
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Op een winderige zater-
dagochtendmarkt werd 
Trudi Meester uitgeroepen 
tot ‘Ankevener van het 
Jaar’. Ze kreeg de Anton 
Keetelaar Wisseltrofee 
uitgereikt door locobur-
gemeester Maarten Hoel-
scher. ‘Mensen zoals jij 
die zoveel werk verrich-
ten, zijn onmisbaar voor 
onze Ankeveense gemeen-
schap’ staat achter op het 
fraaie certificaat dat zij 
mocht ontvangen.

Woorden die de wethouder 
van harte kon ondersteunen. 
Waarbij hij wees op de vrijwil-
ligers als ‘smeermiddel’ voor 
talloze activiteiten in het veen-
dorp. Denk maar eens aan de 
markt, de ijsbaan, de kerk, de 
Dillewijn en natuurlijk carna-
val. Die was ruimschoots ver-
tegenwoordigd met de Raad 
van Elf van de Schuimlikkers 
en de tweelingprinsen André 

en René in stijlvolle paarse 
mantels en schoenen. Tus-
sendoor overhandigde de loco 
ook nog even de dorpssleutel 
aan het Prinsenduo. Dat is bij 
hen hopelijk wel in vertrouwde 
handen.

Vanaf 1973
De ‘Ankevener van het Jaar’ 
presenteert de carnavals-
vereniging al vanaf 1973. Dit 
jaar samen met Bruisend An-
keveen dat onder andere de 
markt organiseert. Er waren 
tientallen nominatiebriefjes in-
geleverd en daaruit koos een 
jury de persoon die de titel 
het meest verdient. De jury 
bestond uit dorpscoördinator 
Saskia Hille, Margreet Holdin-
ga, Tiny Beemsterboer, Oscar 
Schouten en kunstenaar Joost 
Zwagerman. Die van de blau-
we ooievaar in het historische 
Ankeveense gemeentewapen 
een krachtig gestileerd meta-
len beeld ontwierp als de fel-
begeerde Wisseltrofee.

Trudi Meester- Schilder (aparte 

combo) noemen ze een ‘stille 
kracht’, nooit op de voorgrond, 
maar altijd bereid om zich in 
te zetten. Een waslijst van be-
zigheden: beheerder van de 
schoolbibliotheek, penning-
meester van de Ankeveense 
tennisvereniging (30 jr.) en 
van de Ankeveense Sociëteit, 
jarenlang de ledenadministra-
tie van de Ankeveense IJsclub 
bijgehouden, ‘betaalmeester’ 
van de St.- Martinusparochie 
en voor theater De Dillewijn 
de drijvende kracht achter de 
horeca-organisatie. Hoewel 
Trudi geen behoefte had aan 
een speech, wilde ze toch 
wel kwijt dat ze deze onder-
scheiding ziet als een eervolle 
vorm van waardering. “Ik had 
een licht vermoeden toen mij 
verstaan werd gegeven dat ik 
toch echt naar de markt moest 
komen. Spannend! Ik doe het 
met plezier en we moeten ons 
samen inzetten om dit dorp bij 
elkaar te houden. Daarbinnen 
ben ik een schakel.” De 300 
tweehaps- gemeentegebakjes 
smaakten daarna extra goed.

•
•
•

•
•
•

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Foto: Trudi Meester, geflankeerd door Maarten Hoelscher en Oscar Schouten (foto: Margreet M. de 
Groot)

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Après-ski of nie: lekker zíjn ze!

Apfelstrudel
€ 2,81 per stuk

3 +1 gratis € 8,43
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Jaarvergadering HK NdB met Lezing
NEDERHORST DEN BERG
Voor vrijdagavond 3 maart, 
aanvang 20.00 uur, staat de 
jaarlijkse ledenvergadering 
van de Historische Kring 
Nederhorst den Berg op 
het programma. In het 2e 
deel is er een lezing rond 
het thema ‘Wonen in de 
tuin tussen Vecht en Eem’.

De agenda bevat de traditi-
onele punten, zoals de jaar-
verslagen, het verslag van de 
kascommissie, de rekening 
2022, de begroting 2023, het fi-

nanciële beleid en de bestuurs-
verkiezing. De jaarverslagen 
van de secretaris en de pen-
ningmeester worden ter ver-
gadering uitgereikt en zijn, na 
de vergadering, te lezen op de 
website: www.historischekring.
nl.

Lezing
Na het officiële deel is om ca. 
20.30 uur het woord aan drs. 
Irmgard van Koningsbruggen 
voor een lezing met als the-
ma: ‘Wonen in de tuin tussen 
Vecht en Eem’. Verhalen en 

verbeeldingskracht vormen de 
wereld; ze zijn onmisbaar om 
de balans tussen natuur en 
cultuur te herstellen en ver-
anderingen als verbetering te 
zien, schrijft Floris Alkemade 
in De Toekomst van Neder-
land. De kunst om van richting 
te veranderen bij zijn afscheid 
als rijksbouwmeester in 2020. 
Dit essay bood inspiratie voor 
de titel van de lezing, die mw. 
Van Koningsbruggen voor de 
stichting Tussen Vecht en Eem 
heeft gehouden.

In een aan Nederhorst den 
Berg en de gemeente Wij-
demeren aangepaste vorm 
neemt zij u op 3 maart graag 
mee hoe ideeën over de ideale 
leefomgeving deze regio heb-
ben beïnvloed. Bodem en wa-
ter hebben Nederland in oor-
sprong gevormd en zijn voor 
de ruimtelijke inrichting van 
de toekomst opnieuw leidend. 
Maar het menselijk verlangen 
naar een ideale woonomgeving 
moet in verbeeldingen weer 
vorm krijgen. Inzicht in hoe op-
vattingen over de ideale wereld 

in het verleden vorm kregen 
in de inrichting van tuinen, de 
architectuur en dorpsuitbreidin-
gen kan daarbij helpen.

Irmgard van Koningsbruggen 
is architectuurhistoricus en 
erfgoedadviseur. Tevens is zij 
voorzitter van het Dudok Archi-
tectuurcentrum in Hilversum. 
De jaarvergadering met lezing 
wordt gehouden in de Berg-
plaats, Kerkstraat 7. De toe-
gang is gratis!

   

Duurzame Dorpskweker

Ongeduld
Door: Wietse Bakker (Tuinde-
rij LandinZicht /Landgoed de 
Rading)

Met de steeds kleiner worden-
de kans op natuurijs slaat bij 
mij het ongeduld toe. Met elke 
graad Celsius en een zonnetje 
erbij komt alles weer tot le-
ven. Her en der zie je alweer 
narcissen en tulpen de grond 
uitschieten, de vogels roeren 
zich en de tuinders…..moeten 
zich nog even inhouden. Een 
bijzondere tuinder uit Korten-
hoef zei tegen me: ‘de tuinman 

heeft nooit haast…… maar 
ja, we willen wel eten…. De 
voorbereidingen op het nieuwe 
seizoen begonnen natuurlijk 
al veel vroeger. Alle bestellin-
gen voor plant-, poot- en zaai-
goed zijn gedaan, compost is 
opgebracht op de bedden, de 
kassen zijn startklaar. Maar 
het mooiste blijft natuurlijk het 
zaaien en opkweken van je ei-
gen groente. Al die bakken met 
kleine frummelplantjes! Voor 
ons breken drukke tijden aan. 
Ook omdat we in onze kassen 
meer opkweek gaan doen voor 

andere tuinderijen en moes-
tuinders. In de opkweekkas 
hebben we steeds meer stap-
pen gemaakt met onze zorg-
groep. Om dat werk samen met 
hen serieuzer aan te pakken. 
Zaaien, verspenen (overzetten 
van kiemplantjes naar grotere 
potjes) is niet alleen leuk werk, 

maar ook nuttig en nodig, Het 
is mooi om te zien dat ze hun 
eigen ruimte daarin verkennen 
en steeds zelfstandiger kun-
nen werken. Zo komen natuur, 
voedsel en mensen dichter bij 
elkaar. Komende weken gaan 
we wel al tomaat, aubergine, 
paprika en peper voorzaaien. 

Dat gebeurt binnen op een iets 
hogere temperatuur. Zijn ze na 
ruim een week gekiemd, dan 
kunnen ze wat lagere tempera-
turen aan en moeten ze vooral 
licht hebben. Alleen dan wor-
den het mooie, stevige plant-
jes. Met levenslust! Haha, ik 
krijg de kriebels…..

Foto: De eerste zaaisels van de tuinbonen, als het een beetje 
meezit gaan ze over een week de grond in
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AFSCHEID NEMEN OP HET WATER!

Uitvaart en Asverstrooiingen.
Eer uw dierbaren op de Loosdrechtse Plassen.

www.afscheidnemenophetwater.nl

L O U N G E B O A T
WIJ MAKEN VAREN ONVERGETELIJK

T H E

In liefde volle herinnering

Kees Scheepmaker

17-02-2022                       17-02-2023 

Het is onmogelijk om iemand te vergeten 
die zoveel gaf om te herinneren.

Anjo, Kees-Jan en Patricia, Zoë, Calvin en Micky

Er is niets dat voorgoed verdwijnt
als je de herinnering bewaart….

Graag willen wij iedereen bedanken voor de 
overweldigende belangstelling mooie woorden, 

prachtige bloemen, telefoontjes, brieven en kaarten 
die wij mochten ontvangen voor en na het 

overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader 
en opa  

Arnold Ketelaar

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het 
ziekenhuis AVL en de huisartsen praktijk 

Siebeling en Suijker.

Henny, kinderen & kleinkinderen

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven ons
zal kunnen scheiden van de liefde van God ...

Bedroefd, maar dankbaar dat zij tot het einde toe van 
het leven heeft weten te genieten, hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve

Aleida Ans Helena 
van Waveren - Koch

weduwe van Johannes van Waveren

Heemstede, Nederhorst den Berg,
11 maart 1926 14 februari 2023

Jitske & Marinus  Marleen & Rob
Yanthe, Lieve, Elfi Thijs & Marlies, Coen

Geert & Maria
Jouke & Wendy Maarten & Emma
Thomas, Matthijs

Peter, Martijn
Jochem & Angela
Roos, Madelief, Thijmen Bert & Cora

Anne, Karel
Rob & Petra

Daan & Mirjam
Birgitta & Jaap

De begrafenis heeft op woensdag 
22 februari plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Mentawistraat 28, 2022 BZ  Haarlem

FAMILIEBERICHTEN

 
Met veel verdriet maar vol trots en waardigheid

hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve man,
vader, schoonvader en opa.

 

Wim Steenvoorden 
 

Wilhelmus Nicolaas Maria
 

Weesperkarspel, 1 september 1945
Kortenhoef, 15 februari 2023

 
Jannie Steenvoorden-van Rijn
Sandra & Martin
    Jasmijn, Sofie
Nancy & Ruud
    Pim, Mike

 Smeerdijkgaarde 16
 1241 AT  Kortenhoef

De crematieplechtigheid vindt op donderdag 23 februari
in besloten kring plaats.

 

 

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van ons lid van Verdienste 

 
Daniël Buitenhuis 

 
Wij wensen Astrid en familie veel sterkte 

met dit enorme verlies 
 

Postduivenvereniging de Plassenjagers Kortenhoef 

FAMILIEBERICHTEN

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

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Linda Fine, uw kapster 
aan huis. 

Kortenhoef en omstreken.
Voor meer info;

www.thuiskapsterlinda.nl
0645244533

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Aangeboden
65-plusser (alleskunner) 

biedt zich aan voor 
werkzaamheden. 

blacq015@planet.nl

Scheiden los je samen op 
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Gezocht: Lunchmedewerkers
Locatie: \’s-Graveland

Info: vacatures@unlp.nl
https://unlp.nl/over-ons/

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl

0294-253444

Iedere donderdag 2 uur 
filosofische kring in Het

Spieghelhuys. U bent van 
harte welkom.

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgericht/Ontspanning

www.donnalife.nl
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Doe ook mee met 30dagengezonder

Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
GGD Gooi en Vechtstreek 
daagt iedereen uit om in 
maart mee te doen met de 
actie 30dagengezonder. 
Kies een gezonde uitda-
ging en meld je aan. Net 
als Mariska Brinkers, Es-
ther Leushuis, Monique 
Stam, Pien Bour en Susan-
ne Renkema.

Als aanjagers van ‘Gezond 
Wijdemeren’ waren Pien en 
Susanne direct enthousiast 
over de actie van de GGD. Met 
Gezond Wijdemeren willen zij 
immers de leefstijl van men-
sen verbeteren en daar sluit 
30 dagen gezonder prachtig 
bij aan. Susanne: “Samen met 
drie huisartsen, één uit elke 
kern, willen wij graag het goe-
de voorbeeld geven. We willen 
mensen een zetje in de rug 
geven om aan de slag te gaan 
met hun gezondheid. Iedereen 
kan hierin iets verbeteren. Ook 
wij!”

Mariska Brinkers, huisarts 
Loosdrecht
Mijn challenge is om minder 
vaak op mijn mobiele telefoon 
te kijken. Ik wil maximaal 6 

keer per dag mijn berichten 
checken en tussendoor de te-
lefoon in mijn tas laten. Onder 
mijn persoonlijke app schrijf ik 
dat men bij spoed moet bellen.

Esther Leushuis, huisarts 
Nederhorst den Berg
Voor mijn 30dagengezonder 
ga ik meer visites op de fiets 
doen, dagelijks een ommetje 
maken en ik blijf het heerlijke 
koolhydraatarm brood bij onze 
bakker in Nederhorst den Berg 
kopen!

Monique Stam, huisarts Kor-
tenhoef
Mijn gezonde uitdaging is dat 
ik elke dag 20 minuten bui-
ten in de natuur ga wandelen 
en na 20.00 uur mijn telefoon 
uitzet. Ik merk dat op druk-
ke werkdagen rustmomenten 
er nogal eens bij inschieten 
en heb al eerder ervaren dat 
meer ontspanningsmomenten 
overdag leiden tot beter sla-
pen ‘s nachts.

Pien Bour, psychosoma-
tisch fysiotherapeut Loos-
drecht
Ik heb mijn voorgenomen om 
iedere dag fruit te eten. Ik merk 
dat dit er tijdens alle drukte 
snel bij inschiet. Daarnaast wil 

ik veel op de fiets blijven doen 
in plaats van de auto te gebrui-
ken. Op 16 april ga ik de 10 
km van de Hilversum City Run 
doen, dus deze maand wordt 
er ook flink hardgelopen.

Susanne Renkema, (slaap) 
oefentherapeut en sportoe-
fentherapeut ‘Zorg voor Be-
wegen’ Kortenhoef
De komende 30 dagen ga ik 
proberen meer gebruik te ma-
ken van mijn sta bureau als ik 
aan het werk ben op mijn lap-
top. Verder ga ik meer drinken 
verdeeld over de dag want dat 
vergeet ik nog wel eens.

Meld je aan
Doe net als het team van Ge-
zond Wijdemeren mee met 
30dagengezonder. Kies een 
concrete, haalbare uitdaging 
die je aanspreekt en die je 30 
dagen wilt volhouden. Aanmel-
den is gratis en kan tot 1 maart 
op www.30dagengezonder.nl. 
Van de GGD ontvang je dan 
de hele maand maart inspire-
rende tips en adviezen om het 
vol te houden. Zo wordt het 
makkelijker om een stapje te 
zetten in een gezondere leef-
stijl en het beter zorgen voor 
jezelf!

In Memoriam     
Daan Buitenhuis
Door: Herman Stuijver

Op 10 februari is Daan Buiten-
huis ‘s nachts op vreedzame 
wijze ingeslapen. Hij werd 90 
jaar. Een paar uur ervoor heeft 
hij, omringd door zijn vrouw 
Astrid, zoon Paul en vrienden, 
afscheid genomen. “Hij klapte 
nog voor iedereen die hem de 
laatste tijd terzijde had gestaan, 
zowel familieleden als medisch 
personeel”, vertelt Astrid. De 
laatste twee jaar ging het op 
en af met de gezondheid van 
Daan. Daans hele leven heeft 
in dienst gestaan van de natuur 
en cultuur. Hij was boswachter 
op Vlieland en in 1956 kreeg 
hij zijn ringvergunning waar-
door hij erkend vogelringer 
werd. Dat is-ie zijn leven lang 
blijven doen, tot twee maanden 
geleden. Waarmee hij ‘s lands 
oudste actieve vogelringer 
was. Ook toen al werd hij aan-
getrokken door het mysterie 
van de postduiven die altijd de 
weg naar het hok terugvinden. 
Hij was erelid van postduiven-
vereniging De Stormvogels op 
Vlieland. En jaren later Lid van 
Verdienste van De Plassenja-
gers uit Kortenhoef. Want hij 
verhuisde van het Waddenei-
land naar ‘s- Graveland, waar 
hij vanaf 1969 een lange car-
rière had bij Natuurmonumen-
ten, in tal van functies. Als dis-
trictsbeheerder, oprichter van 

diverse bezoekerscentra, be-
denker van de NS- natuurwan-
delingen en nog veel meer. Bij 
de natuurorganisatie ontmoet-
te hij zijn partner Astrid Pijst. 
“Eerst een jaar of tien een LAT- 
relatie en nu zijn we al 33 jaar 
getrouwd”, vertelt z’n weduwe. 
Die Daan omschrijft als ‘een 
warme persoonlijkheid, met de 
nodige humor, ad rem en bij 
velen geliefd’. Altijd bezig met 
de natuur, in z’n moestuin, met 
de verrekijker, als mollenvan-
ger en onderweg langs paden 
en sloten. Ook de plaatselijke 
geschiedenis had de belang-
stelling van Daan Buitenhuis. 
Voor de Historische Kring ‘In 
de Gloriosa’ heeft hij talloze pu-
blicaties geschreven, ook deed 
hij mee aan archiefonderzoek. 
Jarenlang konden lezers van 
dit blad genieten van zijn stijl-
volle verhalen over vroeger. Hij 
werd niet voor niets Erelid van 
deze historische club. Daan 
was in een commissie van drie 
personen de bedenker van de 
gemeentenaam Wijdemeren. 
Dinsdag jl. vond de uitvaart-
plechtigheid plaats op Zuider-
hof te Hilversum, waar in De 
Einder het glas werd geheven 
op Daan, die een rijk leven 
achter de rug heeft. Een groot 
verlies van een vriendelijke 
man die veel betekend heeft 
voor de dorpen.
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VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Het eerste elftal leed zaterdag 
zijn derde opeenvolgende ne-
derlaag, ditmaal thuis tegen 
koploper Eemnes (0-5). De 
wederom met veel invallers 
spelende thuisploeg was het 
eerste kwartier nog redelijk 
gelijkwaardig en kreeg verras-
send genoeg de eerste kan-
sen. In de 12e minuut had Bas 
Wenneker nog iets moeten 
doorlopen, nu was zijn schot 
een makkelijke prooi voor de 
keeper. En twee minuten later 
kwam Tijs Bouwman 1 op 1 
met de keeper, maar ook zijn 
schot werd gekeerd. Na twin-
tig minuten wist Eemnes wel 
onverwacht te scoren. Vanaf 

links krulde de linksback van-
af 20 meter de bal fraai in de 
rechterbovenhoek (0-1). In de 
28e minuut kreeg Eemnes op 
25 meter afstand een vrije trap. 
De bal kwam eerst in de muur 
en de rebound ging ongelukkig 
via een Nederhorst-been in het 
doel (0-2). Eemnes drukte voor 
rust nog even door en na bal-
verlies bij de thuisclub viel in de 
39e minuut de 0-3.

Na rust viel al na twee minuten 
de volgende goal. Wederom 
balverlies bij de thuisclub leid-
de een mooie combinatie van 
de gasten in en daarmee kwam 
de 0-4 op het scorebord. Eem-
nes was gedurende de tweede 

helft duidelijk de bovenliggen-
de partij en liet zien waarom zij 
kampioenskandidaat is. Neder-
horst kreeg nog een klein kans-
je, een kopbal van Job van Wijk 
ging echter net naast. In de 
84e minuut wist Eemnes nog 
een doelpunt te scoren (0-5). 
Over twee weken de volgende 
wedstrijd tegen de Vecht thuis. 
Een overwinning is gezien de 
8e plaats op de ranglijst zeer 
welkom.

Nederhorst-2 verloor van 
Olympia (6-2). JO17-1 verlo-
ren nipt van Castricum (2-3), 
JO14-1 versloegen OSM (5-3) 
en MO15-1 speelde 1-1 tegen 
’s-Graveland.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
Het is het eerste elftal nog niet 
gelukt of gegund om in 2023 
om de tweede volle winst in 
de competitie te pakken. De 
mogelijkheden waren er zeker. 
Ze werden echter niet benut en 
dat is het verhaal van de afge-
lopen wedstrijden. Het houdt 
daarmee tegenstanders in de 
wedstrijd die in de slotfase dan 
zelf nog de kansen krijgen. Zo 
ook afgelopen zaterdag. Zowel 
‘s-Graveland als sv De Vecht 
kregen in de laatste minuten 
kansen op de winst en het was 
aan de ‘s-Gravelandse doel-
man, Menno van Voorst te dan-
ken, dat die niet naar de gasten 
ging. Eindstand 1-1.
Een uitgebreider verslag op 
www.svsgraveland.nl.

Het 2e leed net als de afgelo-
pen weken een grote neder-
laag, maar de jonge ploeg had 
zich uitstekend hersteld van de 
offday van vorige week. Afgelo-
pen zaterdag moest het in de 
slotfase pas capituleren tegen 
het Amsterdamse De Meer.
Het programma was verder re-
delijk beperkt. Bij de senioren 
(m/v) kwam alleen het 3e nog 
in actie, 0-0 bij Zuidvogels.

Team van de week was MO17-
1. In oranje gehuld, want het 
speelde tegen het eveneens 
blauwwitte Diemen, verloor het 
met 2-4.
Op woensdag 8 maart is de 
jaarvergadering van de Club 
van Honderd (CvH). Na een 
eenpansdiner verzorgd door 
chef-kok Rogier Sluyter zullen 

de leden van de CvH geza-
menlijk bepalen welke, van-
uit de vereniging ingediende 
wensen, ingewilligd kunnen 
worden. Meer informatie over 
de Club van Honderd: cv100@
svsgraveland.nl

Op zondag 12 maart heeft onze 
partnerclub AZ ons uitgenodigd 
om zijn thuiswedstrijd tegen FC 
Groningen bij te wonen. Bijna 
200 leden, vrijwilligers en ou-
ders hebben zich aangemeld 
en gaan naar Alkmaar.

Komende zaterdag staan er 
niet veel wedstrijden op het 
programma. Dat heeft te ma-
ken met de krokusvakantie. De 
teams JO14-1 en JO15-1 gaan 
proberen de volgende ronde in 
de bekercompetitie te bereiken.

   

ASV ’65 Nieuws
ANKEVEEN
De 7-2 overwinning van ASV 
op FC Amsterdam doet ver-
moeden dat het een totale walk 
over was. Dat was het eigenlijk 
niet, vertelt trainer Yoeri Tol. 
“Doordat we de laatste weken 
enorm veel pech hadden in de 
afronding en mede daardoor 
dus tegenvallende resultaten 
moesten verwerken, stapel-
de de gretigheid naar goals 
en vooral winst enorm op!” Tol 
vond het heerlijk om te zien 
hoe de Ankeveners uit de start-
blokken vlogen. De eerste 25 
min werd bijna elk duel gewon-
nen en kwam FC Amsterdam 
nauwelijks op de groen-witte 
helft. Na de bevrijdende 1-0 

liet FC Amsterdam zien dat het 
een aantal hele goede voet-
ballers in het elftal had. “Toch 
wel verbazingwekkend, gezien 
hun resultaten en plaats op 
de ranglijst.” (onderaan, met 
5 ptn.- red.). De trainer die re-
cent z’n contract verlengde, 
vervolgt: “We bleven heel veel 
energie leveren en creëerden 
steeds meer kansen waardoor 
we de 2-0 vlak voor rust ook 
nog afdwongen.” De 2e helft 
begon matig. “De afspraak 
was dat we minimaal dezelfde 
energie zouden leveren om de 
verwachte alles of niets-poging 
van Amsterdamse zijde poging 
zo snel mogelijk te killen.” De 
bevrijdende 3-0 kwam 10 minu-

ten na rust op een perfect mo-
ment. Vlak daarna viel de 4-0 
en was de wedstrijd gespeeld. 
Na de 4-0 wisselde Tol vier 4 
spelers en de keeper. “Hier-
door werd het wat onrustig en 
kwam FC Amsterdam opeens 
weer terug naar 4-2. Uiteinde-
lijk lopen we uit naar 7-2 door 
heel degelijk en zakelijk met 
de kansen om te gaan.” Tot 
slot Yoeri Tol: “Makkelijk was 
het absoluut niet, hier en daar 
nog wat slordig maar vooral 
een heel gretig ASV!” De Anke-
veners delen nu de 3e, 4e en 
5e plaats met SV ‘s-Graveland 
en SV Diemen met elk 26 pun-
ten.

Doublette avec    
ASV Pétanque ‘91
ANKEVEEN
Zaterdag 18 februari werd bij 
ASV Pétanque het nieuwe 
boulejaar ingewijd met een 
vast doublette tournooi. Hier-
bij werd je door loting aan een 
maat gekoppeld waar je de 
hele dag mee speelde. Ook 
waren de wedstrijden voorge-
loot zodat men te horen kreeg 
wie de volgende tegenstander 
was. Carnavalsvereniging ‘De 
Schuimlikkers’ zorgden voor 
een koffietraktatie die zeer wel-
kom was.
Om 11.00 uur kon het startsig-
naal gegeven worden en was 
er eigenlijk van alles mogelijk 
qua wedstrijden. In de 1ste 
ronde waren er twee grote uit-
slagen en wel een van 13-0 en 
de ander 13-1. Dit zegt natuur-
lijk niets, want in de 2de ronde 
kreeg de 13-0 met 4-13 een 
pak slaag van de 1-13. Voor 
de 3de ronde waren toch en-
kele verrassende partijen en 
steeg de spanning ten top. Ook 

hier weer mooie partijen met 
verrassende uitslagen. Nadat 
Ric Degekamp alle uitslagen 
binnen heeft gekregen, kon hij 
het klassement opmaken en de 
prijswinnaars naar voren halen.

Het winnende team was: Piet 
van Leijen en Ronald Nijssen 
met 3 winst en 11 pluspunten. 
Tweede werden Nelly van de 
Linden met Wim Bornhijm, 
goed voor 2 winst partijen en 
een plussaldo van 14 punten. 3 
de werd Cor van Schaik en Jan 
van de Riet met Bert Nijssen 
(trio) met 2 en een saldo van 
13 punten. Nadat de prijzen 
waren verdeeld was er nog een 
gezellige nazit en hoopt met op 
een mooi Jeu de bouleseizoen.

18 maart is het volgende toer-
nooi. Als u denkt ‘dat lijkt mij 
ook wat’, kom maandagmiddag 
om 14.00 uur naar het sportter-
rein van ASV, want daar is men 
aan het spelen.

   

Odis Volleybal
KORTENHOEF
Vier van de vijf teams kwa-
men in actie dit weekend. Allen 
speelden uit. Het spits werd 
vrijdag 17 februari afgebeten 
door beide recreantenteams. 
Zaterdag lieten de meisjes en 
heren hun zweetdruppels op 
het veld achter.

Recreanten3 start altijd eerst 
met koffie en zelfgebakken 
lekkers. Deze keer boterkoek. 
XR3 heeft naar eigen idee best 
goed gespeeld. Het speeltem-
po ligt hoger dan in de vorige 
poule. Wel wennen en speelt 
fijn. XR3 won en verloor wat 
setjes. Uiteraard werd de 
avond afgesloten met een ge-
zellige borrel met bittergarni-
tuur, patat en een hoop lol.
Met vier wedstrijden, waarvan 
één verloren, één gelijkspel en 
twee gewonnen, heeft Recre-
anten2 een goede vierde plek 
binnen de competitie bemach-
tigd. Met veel lange rally’s, 
goed spel en veel plezier werd 
de avond afgesloten met een 
drankje in de bar.

MA1 had 5 sets nodig om de 
tegenstander te bedwingen. 
De coach heeft er een schor-
re keel van. Dat had overigens 
niets te maken met het wel/niet 

luisteren van de meiden, maar 
alles met de geluidskwaliteit 
in de prachtige sporthal met 
saunawaardige douches. De 
eerste set ging makkelijk naar 
Odis. 2e en 3e net niet. In de 
4e set wist MA1 zich flexibel op 
te stellen en haalde de set met 
24-26 naar zich toe. 5e set met 
0-8 voor en eindigde met 10-
15. Voor het eerst winst in de 
2e klasse. Driewerf hoera!

HS1 1-3 winst in Haarlem! Voor 
1 iemand zelfs 1,5 uur rijden. 
Voor het eerst een compleet 
team van 10 (11 volgens de 
bond). De klasseoudste moest 
een set eerder weg vanwege 
zijn optreden vanavond met de 
doorzakkers (carnavalsvereni-
ging). De nieuwste aanwinst 
had witte schoenen aan. In de 
gloednieuwe Yvonne van Gen-
nip hal heeft men geen last van 
de hoge gasprijzen. Het was 
een sauna in de hal. Waarom 
had de 2e scheidsrechter ei-
genlijk 2 verschillende schoe-
nen aan?
Komende wedstrijden: dins-
dag 21 februari HS1 uit, vrijdag 
24 februari DS1 uit. Zin om te 
volleyballen? We trainen op 
maandagavond in sporthal De 
Fuik in Kortenhoef.
www.odis.nl. Wees welkom!
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Ook Bergs Volkslied
NEDERHORST DEN BERG
Naast een Ankeveens en 
Kortenhoefs Volkslied be-
staat er ook een Volkslied 
uit Nederhorst den Berg, 
meldde Arend Holster. Of 
hij zelf de componist en/ 
of schrijver is, is niet be-
kend. Het lied werd zo’n 7 
jaar geleden geschreven 
en kunt u vinden op YouTu-
be, even zoeken op Bergs 
Volkslied en/of Volkslied 
van Nederhorst den Berg.

Aan de Vecht zo mooi gelegen
Midden in het groene land
Ligt het dorp waar ik mag leven
Daaraan heb ik mijn hart ver-
pand

Refrein
Nederhorst o Nederhorst
Ik voel het heel diep in mijn 
borst
Nederhorst o Nederhorst
Ja daar leef je als een vorst.
Het dorp waar ik zoveel van hou
Nederhorst ik blijf je trouw.

De Spieghelplas en Horster-
mee-eer
t’dorp met plein en Overmeer
Hinderdam en het kastee-eel
Onze kleuren rood en geel
 
Zomer winter herfst of lente
Altijd is het leven goed
Zon of wolken mist of regen
Na-tuur is er in overvloed

   

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 22 februari:

Deze week praat Ruud 
Bochardt in In Derde Termijn 
met Hans Andre de la Porte, 
woordvoerder van de Vereni-
ging Eigen Huis over een aan-
tal thema’s als een verduur-
zaamheidslening voor kleine 
VVE’s, de tegemoetkoming 
van de energieprijs bij VVE’s 

met blokverwarming en de stij-
gende hypotheekrente en de 
dalende huizenprijs. In TV Ma-
gazine wordt stilgestaan bij de 
gebeurtenissen in deze regio, 
zoals carnaval. Voor diegenen 
die kijken via Ziggo: GooiTV 
is op kanaal 48. Via KPN is 
dat kanaal 1432. Via T-Mobile 
is dat kanaal 842. Of ga naar 
gooitv.nl, ‘programma’s kijken’. 
Alle programma’s zijn nu te 
zien in HD-kwaliteit.

Muzieklessen via Wijdemeren Muziek
WIJDEMEREN
Zonder muziek zou het leven 
een vergissing zijn – een be-
kend citaat van de filosoof Niet-
zsche. Muziek is leuk, maar 
behalve dat, zorgt het ook voor 
ontspanning en verbinding. Je 
kunt er je gevoel in kwijt en het 
heeft een positieve invloed op 
de ontwikkeling. Voor jong èn 
oud! Dat heeft te maken met de 
invloed ervan op je hersenen – 
volgens de neurowetenschap-
pen stimuleert muziek onze 
hersenen.

Nieuwsgierig geworden om 
zelf een instrument te (leren) 
bespelen? Op de website van 

Wijdemeren Muziek is een dui-
delijk overzicht te vinden van 
het professionele aanbod in 
Wijdemeren: van muziekdo-
centen tot muziekverenigingen; 
van piano of viool tot gitaar en 
slagwerk: wijdemerenmuziek.nl

Jeugdfonds
Juist in moeilijkere tijden is het 
fijn om te blijven focussen op 
de leuke dingen in het leven, 
daarvoor kan het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur en Volwas-
senenfonds uitkomst bieden. 
Kinderen en volwassenen kun-
nen in Wijdemeren een aan-
vraag doen als ze een financi-
ele drempel ervaren, ook voor 

muziekles. Kijk daarvoor op: 
www.wijdemeren.nl/jeugdfonds 
of www.wijdemeren.nl/Volwas-
senenfonds.

Studieorkest
Voor beginnende (blaas) mu-
zikanten is er de mogelijkheid 
om te komen spelen in het 
studieorkest van Wijdemeren. 
Dit studieorkest staat onder 
leiding van Yvonne de Winter 
en oefent om de week op don-
derdagavond van 18.45 uur tot 
19.45 uur. Het is de manier om 
samen verdieping in het mu-
ziek maken te krijgen. Meer in-
formatie: wijdemerenmuziek@
gmail.com

   

Vrijwilligers gezocht voor Wandelchallenge 
Wijdemeren
WIJDEMEREN
Vanaf 2016 wordt er al een 
Wandelchallenge gehou-
den in Loosdrecht, vorig 
jaar kwam daar Korten-
hoef bij. Inmiddels hebben 
de huisartsen samen met 
Team Sportservice ’t Gooi 
de handen ineengeslagen 
en willen we in drie dorps-
kernen van Wijdemeren 
een Wandelchallenge gaan 
houden.

Beweging stimuleren
De Wandelchallenge wil men-
sen, die niet gewend zijn om te 
wandelen of een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken, uitno-
digen en stimuleren om meer 
te gaan bewegen. Wandelen 

is voor iedereen die wil wer-
ken aan zijn gezondheid. Van 
mei tot en met september, één 
keer per week op een doorde-
weekse avond, een wandeling 
van een uur door de mooie na-
tuur die onze omgeving biedt. 
Samen met de Bas van Goor 
Foundation sluiten we het pro-
gramma in september feestelijk 
af.

Heb jij een helpende hand?
Alle hulp is welkom! Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om een keer in de 
2 weken op maandag-, dins-
dag- of woensdagavond een 
wandelgroep te begeleiden. De 
groep loopt van 19.00 tot 20.00 
uur in de natuur van Wijdeme-

ren. Bij voldoende vrijwilligers 
starten we drie groepen; in 
Loosdrecht, Kortenhoef en Ne-
derhorst den Berg.

Laat van je horen
Heb je interesse en wil je aan-
melden als vrijwilliger? Neem 
dan contact op met Ron Buis-
man, buurtsportcoach wande-
len, via telefoonnummer 06-
53879255 of via rbuisman@
teamsportservice.nl, aanmel-
den bij de huisartsenpraktijk in 
je dorp kan ook. Contactperso-
nen voor de Wandelchallenge 
zijn mevrouw Brinkers (Loos-
drecht), mevrouw Stam (Kor-
tenhoef) en mevrouw Leushuis 
(Nederhorst den Berg).

   

Blinker Café
op woensdag 22-02

KORTENHOEF
Bij het aangekondigde 2e Blin-
ker Café stond helaas geen 
datum. Dat is woensdag 22 fe-

bruari. Inloop vanaf: 19.30 uur. 
De gasten zijn zanger Johan 
Hoogeboom, De Prettige Acht, 
kunstenares Ingrid Jansen, on-

dernemer Dik van Enk en voet-
balvoorzitter Marc Degekamp. 
De    Blinker   treft   u   aan  de 
Parklaan te Kortenhoef. 

   

SeniorWeb
maakt u wegwijs in digitale wereld

NEDERHORST DEN BERG
Sociaal Cultureel Centrum 
organiseert in samenwer-
king met SeniorWeb inloop-
middagen.

Aankomende woensdagmid-
dag 1 maart, bent u weer van 

harte welkom van 14:00 tot 
16:00 uur, dan zijn Richard van 
Kempen en Floor Roest van 
SeniorWeb weer aanwezig, om 
u te helpen of te adviseren met 
digitale vragen over PC/laptop, 
mobiel, tablet, etc. En vervol-
gens iedere eerste woensdag-

middag van de maand van 
14.00 – 16.00 uur. Om onze 
kosten te dekken vragen wij 
een vergoeding van € 5.00. Het 
gebouw ligt tussen de sporthal 
en de brandweer: Blijklaan 1; 
1394 KA Nederhorst den Berg.
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✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl
Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 06-20147467  

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

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

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!
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december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. 
Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederlandwww.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

INRUILKORTING
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Stressless® Paris

GRATIS 
PARKEREN
direct voor 

de deur!

Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

Vanavond al zitten? Altĳ d meer dan
450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit D83

Easysit D150

Easysit B80

Easysit S80

Easysit D400

Easysit D64 Easysit D62

Easysit D400

Easysit B80


