
WIJDEMEREN- Vorige week donder-

dag werd Peter Smit uit Blaricum 

geïnstalleerd als wethouder. Nog 

twee jaar kan hij zich profileren als 

bestuurder die midden in de samen-

leving staat. ‘Een gouden kans’ aldus 

de kritische VVD ‘er. 

Door: Herman Stuijver

Na het afscheid van ‘s- Gravelander Joep 

Frijdal vond de VVD- afdeling Wijde-

meren mr. drs. P. Smit bereid om als wet-

houder financiën, recreatie, toerisme, 

grondzaken, waterbeheer, Horstermeer, 

duurzaamheid/ milieu en inkoop aan te 

treden. “Ik ken Wijdemeren goed als pri-

vépersoon, heb hier vaak gefietst, gege-

ten, gezeild en last gehad van de knutten. 

Ik heb ook in de dorpen diverse vrien-

den. Dus was het aantrekkelijk om hier 

te komen werken, dichtbij Blaricum. 

Daarnaast kwam ik er al snel achter dat 

het college een collegiaal team is.”Een 

‘face to face’ gesprek met burgemeester 

Martijn Smit gaf de doorslag, vertelt de 

vlotte 49-jarige. Daarnaast ziet Smit het 

als een ‘gouden kans’ omdat hij zichzelf 

had voorgenomen om in de toekomst te 

kiezen voor een functie in het openbaar 

bestuur. Na een carrière in de financiële 

sector, vanaf 2009 bij het Bureau Finan-

cieel Toezicht, dus nu een job van 0,8 fte 

in Wijdemeren. 

Deloitte

De eerste uitdaging wordt de accoun-

tantsverklaring over de Jaarrekening 

2015 die niet op tijd gereed zal zijn. Hoe-

wel Smit nog niet de details kent, vraagt 

hij zich af of het een specifiek probleem 

voor Wijdemeren is of dat de oorzaak 

ook ligt bij het accountantsbureau De-

loitte en daarmee bij meerdere gemeen-

ten en dan in het bijzonder over niet –

tijdige cijfers die te maken hebben met 

het sociale domein. “Ik ben benieuwd 

naar het antwoord op de vraag hoe de 

andere grotere accountantskantoren 

hiermee omgaan”. 

Als liberaal gelooft Smit heilig in een sa-

mengaan van natuurwaarden en het sti-

muleren van recreatie en toerisme. Een 

discussie die ontstond naar aanleiding 

van de Gebiedsvisie over de Loosdrecht-

se plassen e.o. “Neem de Marker Wad-

den als voorbeeld, met een bodem die 

je kunt omschrijven als een soort guaca-

mole, waardeloos dus. Dan kun je beter 

fraaie eilanden maken en tegelijkertijd 

een plan opstellen waarin recreatie mee 

doet.” Zijn visie past ook in het liberale 

idee dat de overheid nergens te groot 

moet worden. Waar mogelijk moeten 

de ondernemers initiatieven nemen. 

En die kansen liggen er dus zeker voor 

de recreatieondernemers, stelt Smit die 

zichzelf een kritisch VVD ‘er noemt. “Ik 

ben zeker niet als VVD – jongetje opge-

groeid. Maar ben wel sterk voor het ne-

men van je eigen verantwoordelijkheid. 

Maar waarden als rechtvaardigheid en 

samen met elkaar iets bereiken vind ik 

even belangrijk.”

Eigen buurt

Dat Bureau Eiffel het revindicatiedos-

sier, ook in de portefeuille van de nieuwe 

wethouder, de pijnlijke eigendomskwes-

ties nu als ‘Snippergroen’ in een rustiger 

vaarwater heeft gebracht, heeft volgens 
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De gouden kans voor wethouder Peter Smit

hem alles te maken met een goede com-

municatie. “Als je vanaf het allereerste 

begin goed praat met de betrokkenen 

dan kun je veel redden. Zorgvuldige en 

tijdige communicatie is geen bijproduct 

dat je er achteraf bij plakt, maar een es-

sentieel onderdeel van het plan.” Waarbij 

Smit uitlegt dat zijn stijl van werken niet 

gericht is op ‘incidenten’ maar meer op 

de juiste aanpak van ‘fenomenen’. 

Uiteraard weet de Blaricummer hoe het 

debat over een eventuele fusie met Hil-

versum velen bezighoudt. “Ik woon zelf 

in een prachtig dorp, daar hecht je aan. 

Ik sta als vrijwilliger daar ook midden 

in de samenleving. En dat is de kern. Je 

voelt je thuis in een buurt of wijk of dorp. 

Die identiteit moet je bewaken en ver-

sterken. En dan maakt het op zich niet 

zoveel uit of je onderdeel bent van een 

grotere fusiegemeente of een samenwer-

kingsverband.” Smit voegt eraan toe dat 

een gemeentelijke organisatie voorbe-

reid moet zijn op welke bestuurlijke toe-

komst dan ook, met een goed werkend 

kernenbeleid op basis van een visie ver-

taald in de vorm van bijvoorbeeld een 

gericht ‘dorpsconvenant’. “Daar moeten 

we de komende jaren in investeren en 

daar ga ik me voor inzetten.. Los van de 

bestuurlijke toekomst.”

Peter Smit, een nieuwe wethouder, die 

bruist van de energie. Vol ambities. En 

die tot maart 2018 alles op alles wil zet-

ten om Wijdemeren nog aantrekkelijker 

te maken. 

Op 18 juni is tijdens de open dag van 

Landgoed de Rading het landgoed 

officieel geopend door Arjo Klamer,  

wethouder sociale zaken en participa-

tie, Hilversum en Sandra van Rijkom, 

wethouder PVDA, Wijdemeren. 

Na het uitspreken van hun gelukswen-

sen aan Julien Kol, Tim de Groot, Wiet-

se Bakker en Remy van Baal die sinds 

dit jaar het beheer van het landgoed 

hebben overgenomen, werd er door 

de wethouders een stuk land ingezaaid 

voor een mooie bloemenweide. On-

danks het niet al te mooie weer waren 

er veel bezoekers om te genieten van 

het landgoed en het aanbod van ver-

scheidene marktkramen en workshops.

Landgoed de Rading biedt een be-

schermde werkplek voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt die 

u zeer vriendelijk en vol aandacht te 

woord staan en helpen.

Bij CSA LANDinZICHT kunt u een 

oogstaandeel kopen waarmee u 30 we-

ken per jaar 1x in de week uw eigen 

groenten kunt komen oogsten die op 

een eerlijke en milieuvriendelijke ma-

nier zijn geteeld. En bij de Landgoed-

winkel kunt u terecht voor een heerlijke 

eerlijke lunch, duurzame etenswaren en 

dranken en bijzondere cadeauartikelen.

Kortom, zeker de moeite waard om snel 

eens te gaan bezoeken!

Meer info http://landgoedderading.nl; 

http://csa-landinzicht.nl

Sandra van Rijkom zaait 
Landgoed de Rading in

Wethouder Sandra van Rijkom 

zaait de bloemenweide in 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Wo. 22 juni: 19.00 uur:
 J. Dresmé,
 Za. 25 juni: 19.00 uur:
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Zo. 26 juni: 09.30 uur:
 J. Dresmé.
 Zo. 26 juni: 09.30 uur:
 Liturgiegroep.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 26 juni: 09.30 uur:
 Liturgiegroep.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 26 juni: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk. 
◗ De Graankorrel   
 Zo. 22 juni: 10.00 uur:
 Ds. R.F.J. Beltman.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 26 juni: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 26 jui: 09.30 uur:
 Ds. E.E. Bouter.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 26 juni: 11.00 uur
 Anne Marie Booij. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 26 juni: 10.00 uur:
 R. Westerveld. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 26 juni: 10.00 uur: 
 Voorganger nog niet bekend.

 

WANNEER TIJD WAT WAAR
20/05-26/08 08.30 u. Expositie ‘Tussen Kunst en Kitsch’ Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo. 22 juni 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie Rading 1, Loosdrecht
do. 23 juni 20.00 u. Commissie Bestuur & Middelen Rading 1, Loosdrecht
vr. 24 juni 17.00 u. Beachtennis Naast ‘De Fuik’, Kortenhoef
za. 25 juni 09.30 u. Beachvolley Naast ‘De Fuik’, Kortenhoef
za. 25 juni 12.00 u. Kerken open NdB. Willibrord- en OLV kerk, NdB.
za. 25 juni 13.00 u. Open Dag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
zo. 26 juni 12.30 u. Footvolley en Panna Knock Out Naast ‘De Fuik’, Kortenhoef
do. 30 juni 14.00 u. Slotmiddag ouderenclubjes Bergplaats, Kerkstr, NdB.
vr. 1 juli 19.30 u. ARTV Zomeravondtoernooi Sportcomplex Ankeveen
za. 2 juli 07.00 u. Natuurwandeling Ankeveense plas vertr. Marktplein Ankeveen
za. 2 juli 11.00 u. Place du Tertre (kunst buiten) Kortenhoefsedijk 86A, K’hoef
za. 2 juli 12.00 u. Willibrordkerk open  Willibrordkerk, NdB.
do. 7 juli 20.00 u. Gemeenteraadsvergadering Rading 1, Loosdrecht

Activiteiten agenda

Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) opsturen voor 

vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. Foto’s aanleveren als  JPG bestand, let op de 

beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij

Alarmnummer 1-1-2
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
A. v.d. Heuvel, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
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) 0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785
In de Heksenketel 035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476
PSZ de Gruthut 0294 - 252359
Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:
Warinschool 0294 - 251351
Mr. Kremerschool 0294 - 251522
Jozefschool 0294 - 253336
Curtevenneschool 035 - 6561019
De Regenboog 035 - 6560408
Joseph Lokinschool 035 - 6561370
St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@gooi.politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@gooi.politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

Filmhuis Loenen 
Vrijdagavond 24 juni draait 

de film ‘The Lady in the Van’. 

De film wordt vertoond in 

het gebouw van de Vecht & 

Angstel Kerk, Rijksstraatweg 

139 te Loenen aan de Vecht. 

Inloop vanaf 19.30 uur, de 

fi lm start om 20.00 uur. De 

toegang is gratis, maar een 

bijdrage om de kosten te 

dekken wordt gewaardeerd.
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- Voordat Peter Smit 

officieel vorige week in een extra 

raadsvergadering werd geïnstal-

leerd als VVD- wethouder met een 

omvangrijke portefeuille debatteer-

de de raad over zijn taakomvang en 

dus over zijn salaris. De conclusie 

was dat hij inderdaad ± 400 euro per 

maand meer krijgt dan zijn voorgan-

ger. 

VVD- fractievoorzitter Sieta Vermeu-

len was blij dat haar partij zo’n goede 

kandidaat had gevonden die voldeed 

aan de criteria van bekwaamheid en 

ervaring. Belangrijke punten die uit-

stegen boven het feit dat hij niet woon-

achtig is in Wijdemeren. Vooraf had 

de VVD aan de coalitiegenoten CDA 

en PvdA/ GroenLinks gevraagd of een 

benoeming als volledige baan niet mo-

gelijk was. De functie van wethouder 

is dusdanig zwaar dat een 100% beta-

ling gerechtvaardigd is, vond ze. Daar 

was het CDA niet voor. Wel stemde de 

grootste partij in met een verhoging 

van 0,7 naar 0,8 fte (0,1 = € 400,- red.). 

Tot nu toe was de verdeling als volgt: 

Reijn 1 fte, Van Henten 0,8 en Frijdal 

/ Van Rijkom 0,7.  Samen dus 3,2 fte. 

Daar komt nu 10% bij voor Peter Smit.

Namens de PvdA/ GroenLinks vond 

Stan Poels dat wethouders allemaal een 

volledig salaris zouden moeten krij-

gen. De beloning loopt achter bij het 

bedrijfsleven en gemeentebestuurders 

werken doorgaans meer dan een 100%, 

betoogde hij. Hij vond alleen al het pra-

ten over 0,1 extra niet de moeite waard. 

Daar dachten de oppositiepartijen 

anders over. Gert Zagt van De Lokale 

Partij, ex-wethouder financiën, wees 

erop dat deze coalitie in 2014 al had ge-

kozen voor een uitbreiding van 3 naar 

3,2 werkplek. Dit was weer een uitgave 

die niet begroot was, zei Zagt. Daarop 

diende hij het amendement ‘Smit als 

007’ in die de raad vroeg vast te houden 

aan de ‘tijdbestedingnorm’ van 0,7 fte. 

D66- fractievoorzitter Joost Boermans 

wilde aanvankelijk niet instemmen, 

maar omdat mevrouw Vermeulen 

zijns inziens met het zwakke argument 

kwam dat bij de formatie al sprake had 

moeten zijn van een uitbreiding, sloot 

zijn partij aan bij de oppositie. Want 

ook Dorpsbelangen steunde het amen-

dement dat verworpen werd. De meer-

derheid van 12 stemmen was tegen. Ui-

teraard heetten alle partijen de nieuwe 

wethouder wel van harte welkom. Bij 

een schriftelijke stemming was er één 

blanco stem en waren er 18 raadsleden 

vóór de benoeming. 

Gesteggel over salaris nieuwe wethouder

Nadat Ram Lachman namens de Geloofs-

brievencommissie had geconstateerd dat 

de papieren van mr. drs. P. Smit in orde 

waren, werd de nieuwe wethouder geïnstal-

leerd door zijn naamgenoot Smit. 

Platform Duurzaamheid 
Wijdemeren
Op zaterdag 9 juli komt het Platform 

Duurzaamheid weer bijeen op de biolo-

gisch dynamische kwekerij Land en Bo-

schzigt om 14.00 uur. Wanneer u tijd en 

zin hebt om mee te denken over hoe we 

in Wijdemeren duurzamer kunnen leven 

bent u van harte uitgenodigd om mee te 

praten. Uit oogpunt van duurzaamheid 

en beperkte parkeerruimte verzoeken 

we u om zoveel mogelijk op de fiets of 

lopend te komen. Land-en Boschzigt; 

Leeuwenlaan 34; ’s-Graveland. 

(v.l.n.r.) Raadsleden Nanne Roosenschoon, 

Jan Verbruggen, griffier Ina Schutte en 

Ram Lachman tellen de stemmen 

(foto: Douwe van Essen//WWK)

WIJDEMEREN- Vorige week heeft 

burgemeester Smit diverse gesprek-

ken gevoerd met aanwonenden van 

het gebied Ter Sype in Loosdrecht 

waar Wijdemeren mogelijk een op-

vangplek voor drie jaar voor maxi-

maal 400 vluchtelingen wil creëren. 

Naar aanleiding van vragen van De 

Lokale Partij benadrukt de burgemees-

ter dat het hier gaat om een haalbaar-

heidsonderzoek in samenwerking met 

het COA (Centraal orgaan Opvang 

Asielzoekers). Pas op 1 september is 

de uitkomst bekend. De Lokale Partij 

wees erop dat onze gemeente tot eind 

mei was gericht op kleinschalige op-

vang verdeeld over de dorpen (25-40 

mensen). Maar inmiddels is dat een 

gepasseerd station, schrijft de heer 

Smit. Vanuit het COA is om economi-

sche redenen kleinschalige opvang niet 

mogelijk. Dat Wijdemeren in De Fuik 

in Kortenhoef een ‘eigen beleid’ voerde 

door het verblijf te verlengen van drie 

naar 10 dagen vluchtelingenopvang in 

de sporthal, heeft een andere achter-

grond. Toen ging het om noodopvang 

en dan hebben de Veiligheidsregio en 

de gemeente de regie. Bij Ter Sype gaat 

het om een (tijdelijk) asielzoekerscen-

trum waarbij het COA uitgaat van een 

haalbare exploitatie. 

De burgemeester hechtte bij de ge-

sprekken aan een goede relatie met de 

aanwonenden waarbij ze zich zo vrij 

mogelijk konden uitspreken. Daarom 

wilde hij, op aandringen van DLP, toe-

staan dat er maximaal twee raadsleden 

aanwezig waren bij de gesprekken. 

En dan alleen als de inwoners ermee 

instemmen. Er was een uitnodiging 

gericht aan 228 adressen en 533 per-

sonen, verspreid over straten als de 

Nieuw Loosdrechtsedijk, Tjalk, Flits, 

Vrijheid en Schakel. 

Tussenstand

De voorlopige conclusie luidt dat ver-

reweg de meeste aanwonenden bereid 

zijn bij te dragen aan de opvang, maar 

ze hebben grote moeite met het aantal 

van 400. Stelt burgemeester Smit in de 

Gooi- en Eemlander van 18 juni jl. Op 

dat moment waren de reacties van de 

gesprekken op vrijdag en zaterdag nog 

niet meegenomen. In totaal zijn dan 

ongeveer 70 Loosdrechters gehoord. 

“Ook al delen aanwonenden het ver-

antwoordelijkheidsgevoel van de ge-

meente, vinden sommige mensen 400 

asielzoekers erg veel, een aantal aanwo-

nenden is zelfs tegen” aldus Smit. Dat 

aantal is overigens niet vaststaand, dat 

is afhankelijk van wat er wel haalbaar is 

op de weilanden. 

Vorige week gesprekken over AZC Ter Sype
Op woensdagmiddag ontmoet uw ver-

slaggever toevallig in het gemeentehuis de 

raadsleden Israel (VVD) en Torsing (CDA) 

die beide het slot op de mond houden. Een 

passerende bewoner is tegen een AZC, om-

dat de overvliegende vliegtuigen ( vliegveld 

Hilversum ligt aan de overkant –red.) te 

belastend zouden zijn voor de vluchtelin-

gen uit oorlogsgebieden. Alette Zandber-

gen van DLP was ook woensdag aanwezig 

bij een ander gesprek. Zij herkent zich niet 

in de toon van het gespreksverslag, staat in 

de Gooi- en Eemlander. “Er zijn mensen 

die er niet van kunnen slapen en die ook 

mee willen praten, wat wordt er gedaan met 

die mensen?”  In de commissie Bestuur en 

Middelen van 23 juni en in de raad van 7 

juli kunnen de raadsleden de stand van 

zaken bespreken. Als het haalbaarheidson-

derzoek na de zomer is afgerond worden er 

meer Loosdrechters bij betrokken om het 

draagvlak vast te stellen. 

De handtekeningenactie ‘Geen fusie 

van Wijdemeren met Hilversum’ van 

het Burgerinitiatief Wijdemeren2020 

loopt sinds februari en heeft, terwijl 

er nog steeds ondertekende formu-

lieren en reacties via internet bin-

nenkomen, tot nu toe ruim 6.800 

handtekeningen opgeleverd. 

Over een paar weken sluit Wijdeme-

ren2020 de petitie en wordt de eind-

balans opgemaakt. “Hebt u nog een 

getekend petitieformulier liggen dat 

niet is opgehaald, stuur dit dan s.v.p. 

naar het adres dat op het formulier 

staat, of stuur een e-mail naar wijde-

meren2020@gmail.com, dan komen 

we het formulier ophalen. En vergeet 

niet dat uw partner natuurlijk ook mag 

tekenen. Hebt u of uw partner nog niet 

getekend en/of heeft u geen formulier 

in de bus gekregen, dan kunt u de pe-

titie ook online tekenen. Ga daarvoor 

naar de internetsite:  www.geenfusie-

wijdemerenhilversum.petities.nl Voor 

meer informatie gaat u naar:  www.wij-

demeren2020.nl waar u ook de tussen-

stand kunt volgen. Zonder de massale 

deelname van de inwoners van Wijde-

meren was dit resultaat niet mogelijk 

geweest en burgerinitiatief Wijdeme-

ren2020 dankt iedereen dan ook voor 

hun enthousiaste deelname. Over een 

paar weken maken we de eindbalans 

op, waarover we u uiteraard uitvoerig 

zullen informeren”.  

Laatste mogelijkheid om te tekenen
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd in 

outdoor loopbaanbegeleiding.

- Individuele loopbaandagen

- Meerdaagse loopbaanreizen

06-12513085. info@dereiscoach.nl 

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

  LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

TE HUUR: luxe kantoor- / op-

slag- / praktijk- / atelierruimte 

in een prachtige omgeving. Met 

ruime parkeergelegenheid. Vrijblij-

vend bezichtigen. Ook voor kor-

tere tijd te huur. Tel. 035-6562178.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen en 

nog veel meer. Stichts End 28 An-

keveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Trompe l’oeil- en landschap 
schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Bedrijfs – opslag ruimtes te huur 

Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3 m. hoog  

Beveiligd – huur p/wk mogelijk 

035-656 3517 – info@opslagVL.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

Grando keukens & bad 

Zoekt keuken-bad monteurs

Contact en CV naar:

Martindewinter@grando.nl

Kom lekker genieten bij
LandgoeddeRading. Koffie

lunch, huisgemaakt gebak.

www.landgoedderading.nl

Aangeboden: Huishoudelijke 

Hulp. Tel. 06-87529199. Goede ref.

Laat gerust De Leeuw los in uw 

tuin! Tuinontwerp, -aanleg, 

-onderhoud en bestratingen. 

www.lionhoveniers.nl 

tel. 0294-253848.

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

 

Zorgeloos en makkelijk 

een vakantie boeken!

Bel of Mail ons!

The Travel Club 
ALICE EN JOSÉ

035-5822103/06-21208441

alice.jose@thetravelclub.nl

Jan Vos Sierbestrating Aanleg 

tuin, vijver en schuttingen. Tel. 

0294-252794 of 06-54924508.

www.janvossierbestrating.nl

Ervaar het gemak van 

SCHERP tuingereedschap! 

Laat het NU SLIJPEN!

HAGENgereedschapslijperij

Trapgans 2A – Ankeveen

J.H.Smallenburg & Zn
Koninginneweg 39

1241 CV Kortenhoef
T:035-6560926 -0622610501

Voor SCHILDERWERKEN en

RENOVATIES

Al meer dan 100 jaar

te  HUUR: woning Kdijk 37 

(vrije sector) info18-20u

035-6562932/06-16615475

Baie Mooi!

Schoonheidssalon

aan huis. 06-52692679

Tijdens de zomervakantie zijn 

wij niet gesloten, van 26 juli t/m 6 

aug. zijn wij geopend van 11.00 tot 

15.00 uur. Hobbykelder Vaane, 

Laarderweg 28, Bussum

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via  

www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 

Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 

Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel. Voor schriftelijk aanleveren gaarne uw bericht sturen naar: Dunnebier Print BV, Postbus 88, 

1394 ZH Nederhorst den Berg. Betaling uitsluitend contant op kantoor (niet bijsluiten!), Nieuw Walden 6 te Nederhorst den Berg. 

Zaterdagochtend 18 juni rond 

kwart voor 4 kregen wij een 

prio-3-alarm voor stormscha-

de aan de Leeuwenlaan. Er was 

een boom over het fietspad en 

deel van de weg gevallen. Wij 

hebben de boom in stukken 

gezaagd en de wegen weer vrij-

gemaakt. Op zaterdag stonden 

wij op de jaarlijkse braderie op 

de Meenthof. Hier hebben wij 

een aantal demo’s gedaan. Ook 

konden kinderen (maar ook 

volwassenen) een brand blus-

sen of kennis maken met ons 

gereedschap waar wij auto’s 

mee openknippen.

Om 14 uur was de herdenking 

van onze brandweercollega’s 

die tijdens een brandinzet zijn 

omgekomen. Voor onze ka-

zerne maakte wij het ereteken 

(zie foto).   Ook de vlag hing 

halfstok.

Post ’s-Graveland

Wijdemeertjes

Vermist poes Poedek 
sinds 22 mei verdwenen 

van de Slotlaan 

wie o wie weet 
waar zij is 

wij missen haar zeer

06-30267467

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Nieuws van de brandweer

In City of Wesopa: do. 23 juni 

film, do. 30 juni film. Info: 

www.wesopa.nl

Do. 7 juli is er Alzheimercafe 

Weesp om 19.30 uur in Het 

Hart van Weesp met als thema 

Bewegingsgerichte zorg.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad no-

digt alle mannen van harte uit.

Heeft u vragen over uw com-

puter of iPAD? Iedere 2e en 4e 

maandag v.d.  maand zijn in het 

Sociaal Cultureel Centrum in 

Ned. d. Berg (Blijklaan 1 ) van  

10 tot  11 uur ervaren docenten 

van SeniorWeb aanwezig.

Kort nieuws

Niet alleen bij Anne Wouters 

hing de vlag vorige week uit. 

Tientallen VMBO ’ers, Ha-

visten, VWO- en Gymnasi-

umscholieren in Wijdemeren 

slaagden voor hun eindexa-

men. Gefeliciteerd! Op naar 

de volgende uitdaging. 

Geslaagd!!!
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Evenementen DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG- Er was 

veel te zien en te beleven op de 

Jaarmarkt van het Zomerspektakel 

afgelopen zaterdag. Voor het eerst 

op de Dammerweg vanaf het Willie 

Das Plein. 

Of het nu een spektakel was, daar valt 

over te twisten, maar je hoefde je niet 

te vervelen op je speurtocht langs de 

tientallen kramen. Het zat ook niet mee 

met die miezerige buitjes die zo nu en 

dan de zonnestralen onderbraken. 

Gelukkig was er een bandje in de lege 

muziektent dat z’n uiterste best deed 

om de sfeer te verhogen. Hun ‘Valery’ 

van Amy Winehouse was een lekkere 

oppepper voor de bezoekers. Hopelijk 

waren ze een goede opmaat voor de 

aangekondigde Talentenjacht. Voor wie 

behoefte had aan mooie spullen was er 

een grote variatie aan producten. Kle-

ding in alle soorten en maten, en voor 

haalbare prijzen, met zelfs een hande-

laar die een mobiele paskamer had op-

gezet. Stofzuigers, stevige deuren, scha-

penvachten, boerenkaas en gewone 

kaas, glanzend papier en stickers, kit-

scherige vogelkastjes, dekbedovertrek-

ken, tassen van leer en andere materia-

len, zonnebrillen, spulletjes uit Ecuador 

en zelfs elektrische tandenborstels, het 

was er allemaal. Uiteraard was aan de 

inwendige mens ook gedacht, ook voor 

elk wat wils. Van stroopwafels of crêpes 

tot paardenworst of paling en van Grie-

chische Feinkost tot aardbeien of brow-

nies. Tussen alle commerciële spullen 

kun je op het Zomerspektakel ook in 

aanraking komen met verenigingen en 

instellingen. Muziekvereniging Cres-

cendo is er altijd, net als de Historische 

Kring, het CDA, de Dierenambulance 

en de Konijnenfokvereniging. Die deel-

de net de prijzen uit aan degenen die 

het gewicht van vijf Havana’s hadden 

geraden. Femke Snapper was er vlakbij 

met 7,5 kg. , terwijl het 7345 gr. was. Ze 

kreeg een waardebon uit handen van 

voorzitter Dirk van den Broek. 

Veel te zien op Jaarmarkt

KORTENHOEF- Winkelcentrum De 

Meenthof timmerde afgelopen za-

terdag aan de weg met een Braderie 

die redelijk bezocht werd. 

Jammer dat niet alle bedrijven meede-

den, dat lijkt een kink in de kabel als het 

gaat om de promotie van het winkel-

centrum. Dat overigens bezig is met de 

voorbereiding van een grootscheepse 

renovatie waar veel mensen benieuwd 

naar uit kijken. Hopelijk is meer geza-

menlijkheid dan wel een basis om de 

consument nog beter te bedienen. 

Blokker, Jumbo, AH, HEMA, Drogiste-

rij John en Ans, Oogmerk Briljant, Fin-

hes, Bakkerij Sturkenboom, reisbureau 

Dreamtravels en restaurant Dynasty 

boden allerlei waren aan om het pu-

bliek over de streep te trekken. Chef-

kok Niels Wijffels had een grote vari-

atie aan sushi’s, de bakker was al bezig 

met oliebollen, de drogist grossierde 

in tientallen kleine flesjes met schoon-

heidsproducten en bij de financieel 

expert kon je sjoelen met een haakse 

bocht in het bord. Oogmerk Briljant is 

een ondernemer die altijd bereid is de 

klanten te plezieren. Nu deelde Thieu 

als Mister Ice Cream aan kinderen bij-

zondere ijsjes uit. Al goochelend met 

zijn spatel en de hoorntjes kregen ze 

een gratis toverijsje. 

Het weer zat niet 100% mee, reden 

waarom de plaatselijke fanfare Amici-

tia niet kon optreden. Het regenrisico 

was te groot. Een ervaren muzikant 

legde uit dat een saxofoon bij een paar 

druppeltjes al mee kan met het grof 

vuil. Jammer, zonder muziek is de sfeer 

altijd iets minder. 

Naast de deelnemende winkels wa-

ren er ook tal van kramen van andere 

ondernemers en diverse instellingen. 

Naast het apparaat met verse koffie 

midden op het pleintje kon je er te-

recht voor poffertjes, Friese suikerbro-

den, tassen van afvalleer, kleding, veel 

brocante spulletjes en fraai gemaakte 

beeldjes. Er was ook een kleiartiest 

die voor 0,90 cent een potje met naam 

boetseerde. Natuurlijk ontbraken de 

Historische Kring, Zonnebloem en 

Tineke en Vera van Sister’s Hope met 

De Meenthof manifesteert zich aan publiek

tientallen kaarten niet op het appel. Voor de 

kleintjes was er uiteraard het onvermijdelij-

ke springkussen. Ook de plaatselijke brand-

weerpost deed z’n best om te laten zien 

waar ze voor staan. De Meenthof bruist, dat 

kon niemand ontgaan. 

Kinderen

Ook de twee kinderopvangbedrijven Kids-

wereld en Thuiz Bij deden hun best om het 

publiek duidelijk te maken waarom zij de 

beste zijn als papa en mama werken. Op 

het plein waren er diverse attracties om 

de kinderen te vermaken. Natuurlijk een 

draaimolen en een ‘eendjesvanger’ maar het 

springen op trampolines leek verreweg het 

populairst. Veilig vast in een hesje kun je 

aan twee elastieken alle kanten op springen, 

hoog en zelfs met een koprol. Het standaard 

springkussen blijft altijd kinderen trekken, 

zonder schoenen uiteraard. Sportservice 

Noord-Holland had een Panna Knock 

Out toernooi op touw gezet. En als het om 

voetballen gaat, zie je nooit verveling. Twee 

kinderen proberen te scoren binnen een 

omheind veldje. Maar als je een tegenstan-

der door de benen tikt en zelf de bal weer 

oppikt, ben je winnaar, ook al sta je met 3-0 

achter. Boeiend, ook voor vaders, moeders, 

opa’s en oma’s.  Dat de bierpomp en openba-

re toiletten geen lange rijen voor zich zagen, 

is alleszins verklaarbaar op deze winderige 

zaterdagmiddag, maar dat zal ’s avonds bij 

het muzikale gebeuren ongetwijfeld anders 

zijn geweest. Want Bergpop en Nederhorst 

horen bij elkaar op een Zomerspektakel. 

Ook dit jaar waren de Bergse ko-

nijnenfokkers weer present op de 

Jaarmarkt met diverse konijnen en 

cavia`s van verschillende rassen en 

kleur. In twee kooien zaten een groot 

konijn en vijf jonge konijntjes.

De bezoekers van de Jaarmarkt werd 

gevraagd het gezamenlijk gewicht te 

raden van de konijnen in de betref-

fende kooien. Veel bezoekers hebben 

een poging gewaagd met als resultaat 

zeer uiteenlopende uitslagen. Na we-

ging kwam het totale gewicht van de 

dieren op: 7345 gram. 

De 1e prijs ging naar Jan Schipper 

met 7450 gram. De 2e prijs ging naar 

A. Holdinga met 7400 gram, 3e prijs 

Femke Snapper 7500 gram en de 4e 

prijs was voor Gohaz ook 7500 gram.

De 3e en 4e prijs volgden uit een lo-

ting, omdat er meerdere deelnemers 

het zelfde gewicht geraden hadden. 

Prijswinnaars die hun prijs nog niet 

ontvangen hebben kunnen contact 

opnemen met Dirk van den Broek, tel 

nr. 06-55382372.

Femke won de 3e prijs

Bergse Konijnenfok Vereniging op Jaarmarkt
Slotmiddag clubjes 
Op donderdag 30 juni is de slotmiddag 

voor alle clubjes in de Bergplaats te Ne-

derhorst den Berg. De middag begint 

om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 

uur. Het wordt een middag met zang en 

muziek, meezingers worden gevraagd. 

De organisatie hoopt dat er veel mensen 

aanwezig zullen zijn. Als het moeilijk is te 

komen, dan is het mogelijk om gehaald 

te worden, laat het dan weten op dit tele-

foonnummer: 0294- 251237.

Namens de organisatie, Theo Stalenhoef.
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Oprecht lekker!

Oma’s witje
€ 2,00

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Madelijn
Overdressed....

Madelijn de With is dierenarts en opende in 

2004 de deuren van Dierenartsenpraktijk 

Kortenhoef. Sinds enige tijd bestiert ze één 

keer per week een spreekuur bij Andy’s 

Dierensuper in Loosdrecht Ze is getrouwd 

met Marc en heeft een zoon die Sjef heet. 

Natuurlijk zou haar huishouden niet com-

pleet zijn zonder behaarde vrienden. Hond 

Tyson ( R.I.P.), kat Madammeke en konijn 

Pepe horen er dan ook helemaal bij. Ze eet 

eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s och-

tends gewekt door haar eigen haan en rijdt 

in haar vakanties graag te paard door de na-

tuur…

Ik heb een feestje. Dat gebeurt wel vaker hoor. 

En da’s ook heel leuk. Begrijp me niet verkeerd. 

Maar mijn god, wát moet ik aan? Ik loop al-

tijd in spijkerbroek en t-shirt met gympen 

aan mijn voeten. Comfortabel en bovendien 

makkelijk te wassen. Dát in verband met mijn 

werk, maar een keer uitpakken met een jurkje, 

panty’s, make up, een echt kapsel en hakken is 

weleens leuk. Want ik heb ook een vrouwelijke 

kant. Echt! Maar allemachtig, ‘t zit niet lekker, 

hakken. En voor een jurkje ben ik niet elegant 

genoeg. Vergeet altijd netjes mijn benen over 

elkaar heen te slaan. Of mijn rokje zit in de bo-

venkant van mijn panty als ik van de wc kom. 

Kortom, het blijft een uitdaging zo’n dames-

achtige outfit. En een goede spijkerbroek kan 

ook héél sexy zijn hoor! En dat zit veel lekker-

der en ongecompliceerder. Dan voel ik me veel 

meer op mijn gemak.

Ik bel even, gewoon voor de zekerheid….Ik 

wil niet over- of underdressed verschijnen. 

“Wat doe jij aan?” vraag ik. “Ik doe dat jurkje 

aan. Je weet wel die ene met die glittertjes. Met 

die zwarte pumps. En jij?” Zegt ze….” Ik wilde 

eigenlijk gewoon een spijkerbroek aan doen. 

Anders voel ik me zo opgeprikt. Wat voor 

feestje is het eigenlijk? Moeten we netjes?” Ik 

zucht. Het wordt een jurkje dus.

Ik trek mijn hele kast leeg. Probeer meerdere 

setjes en vijftien paar schoenen. Verslijt drie 

paar panty’s. Van de 

stress schieten de 

ladders erin zonder 

dat ik ze zelfs aanraak! Dan maar een maillot. 

Zo één waarbij het kruis tussen je knieën hangt. 

Vroeger deed je er dan een degelijke heupslip 

overheen. Om de boel omhoog te houden. 

Maar daar vind ik mezelf nu iets te oud voor. 

En elegant is het óók niet! Madammeke zit 

tussen de kledingstukken op het voeteneind 

van het bed. Uitgebreid te verharen op mijn 

gehele zwarte garderobe. Opeens mis ik Tyson. 

En pink een traan weg. Zij zat er ook altijd bij 

voor de emotionele ondersteuning. Ruim twee 

en een half uur later (en twee glazen witte wijn 

verder) ben ik eindelijk in de kleren. Een keu-

rig jurkje. Haar geföhnd. Make up gedaan ( 

Was trouwens ook een heel project hoor. De 

geplande smokey eyes werden niets…ook niet 

na meerdere pogingen). De slaapkamer is één 

grote puinhoop. Allemaal kleren op het bed. 

De vloer bezaaid met schoenen. De badkamer 

is ook een bende. Tubetjes met de doppen eraf. 

Kwasten. Watjes. Dat ruim ik allemaal later wel 

op. Het was een emotionele rollercoaster. Maar 

wow...wát zie ik er goed uit! En wat voel ik me 

ongemakkelijk.

Ik puf uit op de bank. Voetjes omhoog. Nu al 

zere voeten van die schoenen. Ik heb nog een 

half uurtje over. Poeh...Ik sukkel zelfs even in, 

geloof ik. Joehoe, hoor ik. Ze is achterom ge-

lopen. Zag me tukken op de bank…Ik schrik. 

Ze is in spijkerbroek, in SPIJKERBROEK. Met 

een t-shirt erop. En gympen eronder. Nééééé, 

ik ben totaal overdressed. Ik kijk haar aan. 

Laat me niet kennen natuurlijk. “Wat zie je er 

mooi uit” zegt ze. “ Ach” zeg ik…” even snel, zo 

maar wat uit de kast getrokken hoor. Heb je 

nog even? Neem een wijntje. Doe ik snel een 

spijkerbroek aan. En gympen. Dat danst veel 

lekkerder” 

Madelijn de With

06 - 22 73 21 36

(madelijn.wiewatwaar@gmail.com)

(Kerst) mannen gezocht

Gordijnen en Raambekleding
laminaat, PVC, tapijt, vinyl

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef tel. 035-6562680

Nu ook in Weesp!
Slijkstraat 21 Weesp tel. 0294-745067

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

Koninginneweg 26 • 1241 CT Kortenhoef • tel.: 035 - 656 23 70
www.dewitaanhangwagens.nl

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

De zomer is nog maar net begonnen, maar ’t 

KOOR! bevindt zich al in de kerstsfeer. Wij zijn 

namelijk gestart met de repetities voor ons 

Kerstconcert, dat op zaterdag 17 december 

in de Antoniuskerk in Kortenhoef plaatsvindt. 

Voor dit concert zijn wij nog op zoek naar 2 

bassen en 2 tenoren, die de gelederen willen 

komen versterken. 

Het wordt een zeer afwisselend programma met 

kerstmuziek in alle talen en alle stijlen. Van Bo-

goróditse Dévo uit de Vespers van Rachmaninov 

tot Joyful uit de film Sister Act. En van the Snow 

van Edward Elgar tot Being alone with Christ-

mas van Miss Montreal. Ook de meer traditio-

nele kerstliederen als Coventry Carol, Oh Holy 

Night and Have yourself a merry little Christ-

mas mogen niet ontbreken en bij het swingende 

Una Fiesta Navidad mag het dak van de kerk 

eraf. In het kader van de kerstgedachte staat ten-

slotte ook het zeer bekende We all stand together 

van Paul McCartney en zijn bekende kikkerkoor 

op het programma (kwek kwek).

’t KOOR! repeteert elke donderdagavond van 

19.45-22.00 uur in het Muziekcentrum van de 

Omroep, Heuvellaan 33 in Hilversum. Op 7 

juli is de laatste repetitie voor de zomerbreak 

en vanaf 25 augustus koersen we dan met volle 

kracht richting het Kerstconcert.

Dus (kerst)mannen uit Wijdemeren en omstre-

ken met of zonder zangervaring: als het je leuk 

lijkt om op projectbasis een aantal maanden bij ’t 

KOOR! te komen zingen en aan dit concert mee 

te doen, ben je meer dan welkom. Je kunt als je 

wilt deze week nog een kijkje komen nemen bij 

de repetitie. Stuur dan wel even een mail naar 

secretaris@tkoor.nl, want dan zorgen wij ervoor 

dat er een muziekmap voor je klaar ligt. Wij 

zorgen overigens ook voor oefenbestanden. Zie 

ook: www.tkoor.nl
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Kinderopvang

Officiële opening! Zaterdag 25 juni 

van 10:00 tot 12:00 zal Thuiz bij 

Kortenhoef de deuren voor iedereen 

open zetten. 

Na een paar maanden flink aanpoten 

met veel hulp en veel enthousiasme zit-

ten we nu vol trots in ons nieuwe pand. 

Het pand aan de Julianaweg 11a is bij 

velen bekend als ‘De Matrijs’. Drie jaar 

heeft Thuiz bij Kinderopvang alles op 

alles gezet om de stap naar dit pand te 

kunnen maken, wat uiteindelijk begin 

2016 daadwerkelijk is gelukt. Iedereen 

(ouders, kinderen, medewerkers) is blij 

met deze stap, waarbij twee locaties 

kinderdagverblijf zijn samengevoegd 

op één plek. Gedurende het proces 

hebben we heel veel mensen gesproken 

die geïnteresseerd waren in het resul-

taat en graag een keer wilden komen 

kijken. Diverse mensen die voorheen 

in de Matrijs hebben gewerkt, mensen 

uit de omgeving, (oud) klanten, opa’s, 

oma’s, buren, … en uiteraard mensen 

die gewoon geïnteresseerd zijn. Som-

migen zijn spontaan aangewaaid, maar 

aanstaande zaterdag bieden wij dus 

iedereen die interesse heeft de moge-

lijkheid om eens te komen kijken. Wij 

zorgen voor koffie, thee, limonade en 

zo. Een springkussen zal op onze ruime 

buitenspeelplaats aanwezig zijn. Om 

11:00 zal Mylo Freeman, bekend van de 

prentenboeken van Prinses Arabella, 

de kinderen gaan voorlezen! Hoe leuk 

is dat? Heel gezellig als je ook komt. Ie-

dereen is welkom.  

Opening Thuiz bij Kortenhoef

Ook dit jaar sluit muziekvereni-

ging Amicitia weer een vol muzi-

kaal seizoen af in stijl. Wij trekken 

Kortenhoef in om onze muzikale 

klanken te laten horen. 

Begin van het jaar, in januari, heeft u 

ons reeds kunnen beluisteren tijdens 

onze winteruitvoering in de hervorm-

de kerk aan de Kortenhoefsedijk. Ook 

waren wij met Koningsdag traditioneel 

weer van de partij met een concert bij 

de Oude School en met een aubade 

bij Veenstaete. Daarna volgden de op-

tredens elkaar snel op. Natuurlijk ons 

Maestro d’Amicitia concert in de Dob-

ber. Maar ook onze bijdrage aan de ’s-

Gravelandse jaarmarkt, de Avondvier-

daagse en de Meenthofbraderie. 

Veenstaete en Rijck Loeverehof 

Als start van de zomer zullen wij nog 

twee avondconcerten geven in twee 

Kortenhoefse wijken. De eerste is op 

dinsdagavond 28 juni in de binnentuin 

van Veenstaete en het tweede concert 

is dinsdagavond 5 juli in de Rijck Loe-

verehof. Beide concerten beginnen om 

19.30 uur en duren tot ongeveer 20.30 

uur. Daarbij spelen we voornamelijk 

populaire muziek dat lekker in het ge-

hoor ligt. Hopelijk tot ziens bij een van 

deze activiteiten waarmee wij een mooi 

muzikaal seizoen afsluiten. Wij wensen 

u alvast een prettige vakantie en treffen 

u uiteraard graag weer in 2016/2017. 

Dan zal ons eerste optreden zijn bij de 

Gondelvaart in Oud-Kortenhoef op 

zaterdag 3 september.

Zomeravondconcerten Amicitia

Voor talentvolle musici zijn er vol-

doende mogelijkheden om zich 

via concours voor een (inter-) na-

tionale jury te presenteren en aan 

hun naamsbekendheid te werken. 

Een violist of pianist heeft altijd zijn 

instrument bij de hand om te stude-

ren. Voor een dirigent is zijn instru-

ment het orkest. 

Door de bezuinigingen in de culturele 

sector zijn veel orkesten gefuseerd of 

weggevallen; aankomende dirigenten 

hebben bijgevolg steeds minder per-

spectief hun kennis, kunde en talenten 

te demonstreren. 

Alleen met meer uren voor een orkest 

kunnen zij een hoger niveau bereiken. 

In de Nederlandse muziekwereld, die 

internationaal bekend staat om het 

hoge niveau van zijn dirigenten drei-

gen dus verschraling en middelmatig-

heid. Tegen deze achtergrond hebben 

Rotary Clubs in Hilversum en Wij-

demeren het voorstel van de bekende 

dirigent Jan Stulen tot het organiseren 

van een dirigentenconcours verbonden 

met een masterclass omarmd.

Inmiddels hebben zich 20 jonge diri-

genten uit binnen- en buitenland aan-

gemeld en gaan om de Rotary Young 

Conductors Award strijden. Na de 

auditiedag wordt op 25 juni a.s. met 

maximaal 8 dirigenten in het Muziek 

Centrum van de Omroep in Hilver-

sum het Concours gestart. Orkest van 

die avond is het bekende Amersfoorts 

Jeugdorkest. Op 28 juni volgt de Ko-

ninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem 

Friso’ en op 29 juni Camerata Partico-

lare met de solisten Selma Harkink en 

Marco Bakker. De twee finalisten tre-

den op 2 juli met de Grammy Award 

prijsdrager Metropole Orkest op en 

strijden dan om de hoofdprijs. Een pro-

fessionele jury met bekende dirigenten 

zal de deelnemers aan het Concours 

beoordelen. Tijdens de finale zal Leona 

Rotary Clubs bieden aankomende 
dirigenten podium

Philippo, winnares van Maestro 2016, ook 

acte de presence geven. 

Met dit eerste nationale Concours voor 

dirigenten geven de Rotary Clubs nadere 

invulling aan het doel de jonge generatie 

beroepsperspectief te bieden.  

De Rotaryclubs zetten in op een hoge op-

komst van bezoekers van dit spannende 

Concours. Kijk voor meer informatie en 

het bestellen van kaarten op www. hilver-

sum- muziek-concours.nl

WijdemerenDeelt.nl 
WijdemerenDeelt.nl is een nieuwe lokale 

deelwebsite voor iedereen in de gemeente 

Wijdemeren. Van inwoners en bedrijven 

tot sportclubs, scholen en maatschap-

pelijke initiatieven, iedereen kan vanaf 

nu op deze deelwebsite heel eenvoudig 

spullen, gereedschappen, kleding, klusjes, 

zorgtaken, kennis en nog veel meer tijde-

lijk lenen of huren van buurtbewoners. 

Een dochterinitiatief van Stichting Heel-

NederlandDeelt, een social enterprise, 

die zich tot doel heeft gesteld om de dee-

leconomie in heel Nederland verder te 

bevorderen. Om dit initiatief tot een suc-

ces te maken zoekt HeelNederlandDeelt 

community managers die lokaal als een 

‘spin in het web’ het delen in hun stad, 

dorp of buurt gaan activeren. Aanmel-

den: info@heelnederlanddeelt.nl. 
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Frankrijk geeft voor velen 

van ons mooie herinnerin-

gen. Daar hebben we dan 

dit jaar ook veel aan gedaan 

om iedereen die het terrein 

op komt, dat heerlijke gevoel 

weer te laten herbeleven. 

Compleet met een groot ter-

ras en parasols, zitten we te 

midden van 29 kramen vol 

met schilderijen geschilderd 

door cursisten van atelier Art 

to Join, beelden, artistieke jas-

sen van Catherine Matray en 

kunstschilderbenodigdheden 

van Van Beek uit Bussum. 

Heeft u nog een lijst nodig 

voor uw schilderij dan kunt u 

ter plekke bij lijstenmaker  ‘de 

inlijsteraar’ een lijst op maat 

laten maken. Hiermee wordt 

de kunstmarkt op de Place du 

Tertre in Kortenhoef ook dit 

jaar weer een waar evenement

Tijdens dit evenement mag 

het publiek weer het mooiste 

schilderij kiezen uit de 25 fi-

nalisten, die afgelopen dinsdag 

gekozen zijn door een vakjury 

uit 160 inzendingen. Om 16.30 

uur komt Stef van Breugel, de 

directeur van Museum Hil-

versum, de Art to Join prijzen 

uitreiken aan de beste kunste-

naars 2015.

Kinderen en volwassenen 

kunnen genieten van  super 

bellen blazen en natuurlijk ho-

ren er bij een Place Du Tertre 

ook schilders die live aan het 

werk zijn.  We nodigen ieder-

een uit om mee te werken aan 

het langste kunstwerk ooit. 

Volwassenen en kinderen 

kunnen onder begeleiding een 

stuk schilderen of tekenen. De 

bedoeling is dat aan het eind 

van de dag dit te tonen aan het 

publiek. Dit gebeurt binnen in 

het atelier. Tevens is daar de 

hele dag informatie te krijgen 

over cursussen en workshops 

en kan men genieten van live-

muziek gespeeld door de har-

piste Tanya Tienpont.

Place du Tertre; rondom en in 

atelier Art to Join; Kortenhoef-

sedijk 86a, Kortenhoef; 11.00 

uur – 17.00 uur. 

Cursus

De EHBO-vereniging ’s-

Gra-veland gaat dit najaar 

starten met de EHBO cursus 

Nieuwe Stijl. Bij die cursus 

is het mogelijk om thuis op 

de computer in eigen tem-

po eerst het theoretische 

gedeelte van het EHBO- di-

ploma te behalen. Het prak-

tijkgedeelte van de EHBO-

cursus nieuwe Stijl wordt op 

locatie (Brandweerkazerne 

Kortenhoef) gegeven.

Voordat aan de praktijkavon-

den deelgenomen kan worden, 

wordt aan de cursist gevraagd 

om de EHBO leerstof door 

e-learning thuis te leren, elke 

cursist krijgt hiervoor zijn 

eigen licentiecode. Aan het 

eind van dit traject wordt het 

e-learning gedeelte afgesloten 

met een toets op de computer 

en het certificaat dat daarbij 

wordt verkregen, geeft toegang 

tot deelname aan de praktijk-

avonden. 

Het praktijkgedeelte van de 

EHBO cursus Nieuwe Stijl ( 5 

avonden) start op donderdag 

6 oktober en zal op donderdag 

10 november met een examen 

worden afgesloten. De praktij-

kavonden zijn op donderdag 6, 

13, 27 oktober, 3 en 10 novem-

ber 2016, van 19.30 tot 22.00 

uur. De inhoud van de cursus is 

gebaseerd op het Oranje Kruis 

boekje, 27e druk. De kosten 

bedragen € 195 en de cursus 

wordt gegeven in de Brand-

weerkazerne, Eslaan 2a te Kor-

tenhoef. U kunt zich tot 8 juli 

2016 opgeven voor de EHBO 

cursus Nieuwe Stijl: ehbosgra-

veland@gmail.com

Tevens kunt u bij uw zorgver-

zekering navragen of de kosten 

voor de EHBO-cursus in zijn 

geheel of gedeeltelijk  worden 

vergoed.

Alleen AED

Het is mogelijk om niet de hele 

EHBO- cursus te volgen maar 

alleen de AED- cursus (Au-

tomatische Externe Defibril-

lator). In Nederland komen 

steeds meer AED-apparaten 

beschikbaar en het is belangrijk 

om te weten hoe een slachtof-

fer snel en efficiënt geholpen 

kan worden. Deze cursus duurt 

één avond en de kosten bedra-

gen € 50. De cursus wordt het 

komende jaar twee keer aan-

geboden: donderdag 17 no-

vember 2016 en donderdag 16 

maart 2017. Opgeven voor de 

AED-cursus: Regina Veenman, 

regina@harrit.eu

EHBO-cursus Nieuwe Stijl

Place du Tertre op 2 juli 

Familieberichten

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 
12.00 uur. Tarieven € 0,51 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,67 per mm per kolom 
in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Schouten Groen B.V.
H o v e n i e r s b e d r i j f

ontwerp, aanleg, onderhoud, schuttingen, (sier)bestrating,
polyester, plantenbakken, vlonders, vijvers, waterpartijen

Loodijk 9, 1243 JA ‘s-Graveland • Tel.: 035 - 656 00 61 • Fax: 035 - 656 18 80
www.schoutengroen.nl • E-mail: hoveniers@schoutengroen.nl

Sleutels
en 
sloten
service

Gratis rondwandeling voor 

kleine groepen in oud-A’dam. 

E-mail: l.baatsen4@telfort.nl, 

035-6561059.

Leren Bridgen en vervolgens 

spelen op donderdagavonden 

in De Bergplaats? Bridgeclub 

Nederhorst. Bel 0294-254975 

of 254925.

Kort nieuws
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In deze extra uitgave delen we een aantal 
vragen die gesteld zijn in de gesprekken 
met aanwonenden. Alle gestelde vragen 
zijn te vinden op www.wijdemeren.nl/
vluchtelingen.

Bij de gesprekken heeft iedere deelnemer het woord 
gekregen. Na afloop is gezamenlijk vastgesteld welke 
vragen worden gedeeld. Ook heeft de burgemeester de 
deelnemers gevraagd hoe zij met hem in gesprek wil-
len blijven. Een meerderheid gaf aan dat het prettig was 
met elkaar een gesprek te voeren in kleine kring. Bij de 
gesprekken waren telkens twee raadsleden of een wet-
houder aanwezig. 

Staat het aantal van 400 vluchtelingen vast?
Nee, dit maakt onderdeel uit van het haalbaarheidson-
derzoek én het draagvlakonderzoek. Bij het haalbaar-
heidsonderzoek wordt gekeken of opvang bedrijfsmatig, 
financieel en technisch mogelijk is. Een draagvlakonder-
zoek richt zich op de vraag wat de gemeenschap van 
Nieuw-Loosdrecht wil en kan betekenen op het gebied 
van vluchtelingenopvang. Ook aspecten als veiligheid, 
dagbesteding en scholing komen dan aan de orde.

Waarom worden het haalbaarheidsonderzoek en het 
draagvlakonderzoek niet tegelijkertijd uitgevoerd?
Als het bedrijfsmatig, financieel en technisch niet haal-
baar is om vluchtelingenopvang te realiseren, is het niet 
nodig om een onderzoek te doen naar draagvlak.

Waarom worden we nu betrokken als het alleen 
om een haalbaarheidsonderzoek gaat? 
Gemeente Wijdemeren wil op een open en transparante 
manier omgaan met het onderzoek. 

Kan door gezinshereniging het aantal vluchtelingen 
hoger worden dan 400 mensen?
Nee, 400 mensen is het maximum.

Hoe garandeert de gemeente dat de vluchtelingen-
opvang er niet langer dan drie jaar is? 
De haalbaarheid wordt getoetst op maximaal drie jaar 
en dat zal ook worden vastgelegd. De planning voor 
mogelijke nieuwbouw op Ter Sype mag geen vertraging 
oplopen.

De locatie Ter Sype was eerder afgewezen; 
waarom nu opnieuw onderzoek? 
Ter Sype is vorig jaar onderzocht in de tijd van de crisis-
noodopvang. Toen was de vraag of Ter Sype geschikt 
was voor grote tenten. Dat bleek niet het geval.  

Kan de gemeente de komst van een vluchtelingen-
opvang tegenhouden? 
Ja, de gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit. 

Wat gebeurt er met vluchtelingen die in deze drie 
jaar statushouder worden? Krijgen zij een woning 
toegewezen in Wijdemeren? 
Nee. Er is een landelijke taakstelling voor gemeenten voor 
het huisvesten van statushouders. 

Onderstaand enkele vragen en opmerkingen die de 
gemeente en het COA meenemen in het onderzoek. 
Op www.wijdemeren.nl/vluchtelingen staat het 
gehele overzicht:
-  Is een vluchtelingenopvang op Ter Sype ook mogelijk als 

er daarna geen woningbouw komt?
- Waar worden de units geplaatst? 
-  Wat als de komst van vluchtelingenopvang een waarde-

daling van mijn huis tot gevolg heeft en ik mijn huis in 
deze periode wil verkopen?

-  In hoeverre heeft de gemeente invloed op de populatie/
samenstelling van de vluchtelingen?

-  Hoe zit het met de ontsluiting/infrastructuur die nodig 
is?

-  Hoe zijn calamiteiten geregeld? Komt er een aanspreek-
punt voor openbare orde? 

- Hoe ziet de huisvesting eruit?
-  Kan de gemeente ook een einddatum bepalen tot 

wanneer een vluchtelingenopvang gerealiseerd mag 
worden? 

-  De gemeente werkt al meer dan dertig jaar aan wo-
ningbouw op Ter Sype. Tot nu toe is dat niet gelukt. 
Waarom zou er nu wel vluchtelingenopvang mogelijk 
zijn?

Wijdemeren Informeren 22 juni 2016

Kort
Op de hoogte blijven? 
Kijk voor de actuele stand van zaken op 

www.wijdemeren.nl/vluchtelingen.

Kleinschalige opvang
Een veel gehoorde vraag is waarom klein-

schalige opvang in de dorpen niet mogelijk is. 

Burgemeester Martijn Smit: “Het COA ontvangt 

geld van het Rijk om opvang te realiseren. 

Kleinschalige opvang van tientallen mensen 

per dorp wordt niet toegestaan. Dat vind ik 

persoonlijk jammer, maar ik vind ook dat je niet 

kan wachten met actie totdat het Rijk en het 

COA wel instemmen met kleinschalige opvang. 

Daarmee is het probleem van de vluchtelingen nu 

niet opgelost. Ik vind daarom dat we ook moeten 

kijken naar de mogelijkheden voor grootschaliger 

opvang, zoals nu wordt onderzocht in Ter Sype. 

Het gaat tenslotte om mensen op de vlucht. 

De gemeenteraad heeft aangegeven dat we als 

gemeente een bijdrage willen leveren aan de 

opvang van vluchtelingen. Dat doen we met dit 

onderzoek naar de mogelijkheden.”

Asielzoeker/statushouder? 
De woorden vreemdeling, vluchteling, asielzoeker 

en statushouder worden vaak door elkaar ge-

bruikt. Maar ze betekenen allemaal wat anders.

•  Een vreemdeling is iemand die niet de 

Nederlandse nationaliteit heeft.

•  Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land 

heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid 

een asielaanvraag indient.

•  Een vluchteling is een asielzoeker die terecht 

bang is voor vervolging in zijn land. Hij krijgt 

een asielvergunning.

•  Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben 

ontvangen, worden ook wel statushouders of 

vergunninghouders genoemd.

Opvang statushouders
Voor het huisvesten van statushouders geldt 

een landelijke taakstelling. Dit staat los van de 

eventuele opvang van vluchtelingen/asielzoekers. 

Voor Wijdemeren is de taakstelling per jaar circa 

56 statushouders. Momenteel onderzoekt de 

gemeente de haalbaarheid van een ambitieus 

plan van Zwagerman Beheer. Dit plan omvat het 

huisvesten en opleiden van ongeveer 50 status-

houders in het bedrijfspand De Nieuwe Harmonie 

aan de Middenweg in Nederhorst den Berg. 

Volg ons @gemwijdemeren

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) onderzoekt momenteel of Ter Sype 
in Nieuw-Loosdrecht in aanmerking komt 
als opvanglocatie voor asielzoekers. Voor 
1 september is hierover duidelijkheid. 

Burgemeester Martijn Smit: “Vorige week heb ik gespro-
ken met 77 aanwonenden. Deze gesprekken waren nu 
gericht op het toelichten van het haalbaarheidsonderzoek 

en om te horen welke vragen er leven. Op dit moment 
weten we nog niet of de locatie geschikt is. Als het niet 
geschikt is, valt deze af. Als het COA de locatie wel ge-
schikt vindt, dan moeten wij als gemeente de vraag be-
antwoorden of we het ook echt gaan doen. Dat doen wij 
door met inwoners, organisaties en verenigingen het ge-
sprek aan te gaan over wat de gemeenschap van Nieuw-
Loosdrecht wil en kan betekenen. Uiteindelijk neemt de 
gemeenteraad het definitieve besluit.” 

Stand van zaken Ter Sype Terrein Ter Sype 

Vragen en antwoorden gesprekken
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Uitvaart

Sinds 1997 verzorgt Uitvaart-

verzorging Myosotis uitvaar-

ten voor de gehele regio. 

Vanaf het prille begin was 

directeur Charles Benschop 

ervan overtuigd dat uitvaart-

zorg beter en anders kon. 

Samen met z’n partner Bob 

ten Boekel werkt hij nu al bij-

na 20 jaar met succes in deze 

branche.

“Het allerbelangrijkste is dat je 

goed luistert naar de wensen 

van de familie. Want wat zij wil-

len, komt op de eerste plaats. De 

uitvaartverzorger kan op grond 

van zijn ervaring de nabestaan-

den een handvat geven hoe men 

het afscheid kan doen. Maar je 

moet altijd uitgaan van wat de 

overledene en zijn familie graag 

wil” opent Charles Benschop.

En die wensen zijn de laatste 

jaren steeds persoonlijker en in-

dividueler geworden, weet Ben-

schop. Tegenwoordig zijn er ook 

meer gesprekken als voorberei-

ding op het overlijden. “Wat 

mensen willen is inderdaad 

behoorlijk individueel. Natuur-

lijk houd je een grote groep die 

kiest voor uitvaarten binnen de 

bestaande kaders, maar die ten-

dens verandert. Dat zie je aan 

de muziekkeuze, aan bepaalde 

ceremoniën, aan de vorm van 

de kist, aan de invulling van de 

kaarten. Standaardkaarten ge-

bruik je haast niet meer. En het 

allerbelangrijkste verschil is wel 

dat mensen meer tijd willen ne-

men voor het afscheid.”

Ook het online condoleren 

op internet is een nieuwe ont-

wikkeling waar meer mensen 

gebruik van maken. Een per-

soonlijke invulling met foto en 

andere gegevens behoort tot de 

mogelijkheden. 

Myosotis heeft een persoonlijke 

en kwalitatief goede dienst-

verlening hoog in het vaandel 

staan. “Wij helpen mensen van-

af het eerste telefoontje tot een 

paar weken na de uitvaart als 

we alles nog eens nabespreken 

met de familie. Daar is meestal 

wel behoefte aan.” Het bedrijf 

dat zijn kantoor heeft in Weesp 

telt 15 medewerkers. Benschop 

schat dat 65% van de overlede-

nen wordt gecremeerd en dat 

35% wordt begraven. Hoewel 

het een licht taboe lijkt om over 

geld te spreken bij een over-

lijden, weet Benschop dat een 

gemiddelde crematie tussen de 

3500 en 7000 euro kost, terwijl 

een begrafenis oploopt tussen 

de 5000 en 8000 euro. Echter, 

zeer afhankelijk van de per-

soonlijke wensen. My-

sotis werkt nauw samen 

met uitvaartverzekering 

DELA, maar doet ui-

teraard ook zaken met 

andere verzekeraars. 

Bij een ‘in natura’ pak-

ket ligt meestal vast 

hoe de uitvaart wordt 

georganiseerd, maar 

Benschop wijst erop 

dat dit in overleg altijd 

kan worden aangepast. 

Niet voor niets heb-

ben Benschop en Ten 

Boekel voor de naam ‘Myosotis’ 

gekozen. Het betekent ‘vergeet 

mij niet’. Zij willen dat de na-

bestaanden de overledene in 

herinnering bij zich draagt. Zij 

willen er met hun team alles aan 

doen dat men met een goed ge-

voel terug kijkt op een toch al zo 

moeilijke dag.

Uitvaartverzorging Myosotis

Utrechtseweg 110-B 

www.myosotisuitvaartverzor-

ging.nl

0294 – 31 24 09 

(dag en nacht bereikbaar)

Stijlvolle herinnering bij Myosotis

Charles Benschop voor 

uitvaartcentrum Myosotis

Ze is betrokken, bedachtzaam 

en sociaal. Maar zeker ook 

stellig en bevlogen. Martine 

van Vuure (1972) klom op in 

het Van Vuure familiebedrijf. 

Ze begon als helpende hand, 

nu is zij directeur. Ze vertelt 

graag over haar team en 

werk.

Wat vindt u prettig aan uw 

werk?

“Ik vind het heel fijn om te kun-

nen samenwerken met mensen 

die goed zijn in wat ze doen en 

ook echt hart voor het bedrijf en 

het werk hebben en die bovenal 

oog hebben voor nabestaanden 

en een zo hoog mogelijke mate 

van service nastreven.”

Wat vindt u daarbij het meest 

belangrijk?

“Ik denk dat goede, duidelijke 

en niet te vergeten vriendelijke 

communicatie van het grootste 

belang is zowel binnen de or-

ganisatie als naar buiten toe en 

we hebben daarin grote stappen 

gezet in de afgelopen jaren. We 

zullen dit ook zeker nog verder 

ontwikkelen om onze dienst-

verlening op een hoog niveau te 

kunnen houden en waar nodig 

te verbeteren.”

Wat typeert uw medewerkers?

“Voor mij is het belangrijkste 

dat iemand zich met hart en 

ziel wil inzetten voor dit werk. 

Het is geen gemakkelijke baan, 

denk aan alle emoties die er 

spelen, maar ook aan bijvoor-

beeld de werktijden, en je moet 

dan wel die dienstverlenende 

instelling hebben die voor een 

goede uitvoering nodig is.”

Wat typeert Uitvaartverzor-

ging Van Vuure?

“Wij zijn nog een echt familie-

bedrijf met de daarbij horende 

betrokkenheid, maar groot ge-

noeg om zelfstandig en profes-

sioneel te kunnen werken.”

Interview Martine van Vuure

Steeds meer mensen zijn op 

zoek naar een meer individu-

ele en persoonlijke manier 

van begraven of cremeren. 

De uitvaartkist is hierbij een 

onderdeel en is van groot 

belang voor de rouwverwer-

king en herinnering. 

Het kan belangrijk zijn dat 

een kist iets persoonlijks heeft. 

Een uitvaartkist die past bij de 

persoonlijke opvattingen van 

de overledene en de manier 

waarop hij of zij geleefd heeft. 

Daarom wil ik graag alternatie-

ve uitvaartkisten maken die aan 

de wens van de overledene en/

of familieleden tegemoet komt.

Op het gebied van uitvaartkis-

ten is veel mogelijk, maar van-

uit mijn eigen gevoel maak ik ze 

graag eenvoudig en sober van 

gebruikt echt hout in een recht-

hoekige vorm ‘een echte kist’.   

Eventuele bekleding van na-

tuurlijke stoffen als ongebleekt 

katoen, jute of flanel.  Ook het 

matrasje en kussen worden van 

deze materialen gemaakt en ge-

vuld met hooi of stro.

Juist om het persoonlijk te ma-

ken zijn er veel mogelijkheden: 

schoolbordverf op delen van de 

kist om een tekst of tekening 

achter te laten, een brievenbus 

in de kist om niet uitgesproken 

woorden of wensen mee te ge-

ven. De prijs van deze kisten is 

ca € 585,00, afhankelijk van de 

uitvoering.

Voor meer informatie, 

bel Truus Venneman 

035 656 24 35 of 06 18 80 01 05 

of kijk op de website 

www.KarakterKisten.nl

Persoonlijke uitvaartkisten
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Uitvaartcentrum Den Hull 

aan de Utrechtseweg in 

Hilversum is de uitvals-

basis van de Gooische 

Uitvaartverzorging. Over-

ledenen kunnen hier wor-

den opgebaard. Wij van ‘de 

Gooische’ vinden het belang-

rijk dat mensen zo vaak en zo 

lang zij willen bij hun over-

ledene op bezoek kunnen 

komen. Wij maken ons daar 

sterk voor. Daar zijn overi-

gens geen extra kosten aan 

verbonden. 

Ook beschikt Den Hull over 

een zogenaamde familiekamer, 

een ruimte waar de nabestaan-

den 24 uur per dag (zonder tus-

senkomst van een medewerker) 

toegang toe hebben. Is de fami-

liekamer beschikbaar, dan kan 

daarvan – zonder extra kosten 

– gebruik gemaakt worden. 

Natuurlijk verzorgen wij des-

gewenst ook een thuisopbaring. 

Deskundigheid is van groot 

belang, maar daarnaast zijn 

ook zorgvuldigheid en respect 

voor ons geen loze kreten, maar 

woorden met betekenis, zowel 

waar het ‘onze’ overledenen als 

waar het ‘onze families’ betreft. 

Wij adviseren en begeleiden u 

naar beste eer en geweten, in de 

stellige overtuiging dat het in 

uitvaartzorg (naast deskundig-

heid) ook met name gaat om de 

zorg van mens tot mens. 

Wilt u vooraf informatie over 

de vele mogelijkheden of wilt u 

een idee krijgen van de kosten 

van een uitvaart? Neemt u dan 

gerust telefonisch contact op met 

ons, t 035 6 24 25 48. Natuurlijk 

kunnen wij ook naar u toe ko-

Zorg van mens tot mens

Het overlijden van een dier-

bare is een van de meest in-

grijpende gebeurtenissen die 

ons allen kan overkomen. 

Hoveling Bloemen is gespeci-

aliseerd in het verzorgen van 

rouwarrangementen, rouw-

boeketten en het bedrukken 

van linten. Uiteraard kunnen 

wij ook, indien gewenst, de be-

zorging van uw arrangemen-

ten op ons nemen. Er is een 

diversiteit aan mogelijkheden.

Het samenstellen naar uw 

wensen en ons advies zorgt 

voor een mooi en persoonlijk 

afscheid.

Hoveling Bloemen 

Zuidereinde 168 ‘s-Graveland

Tel. o35 6562419/06 52004185

Hoveling Bloemen

Onze authentieke rouwkoetsen kunnen 

voor een stijlvolle begrafenis worden in-

gezet, eventueel met volgkoetsen.

Wij rijden de rouwkoets met een, 2 of 4 

span Friese paarden of schimmels (witte 

paarden). Wij beschikken over 2 zwarte en 

1 witte rouwkoets en ook boerenwagens 

behoren tot de mogelijkheid. Speciaal is 

ons kinderlijkkoetsje (tot ca. 14 jr.).

Uiteraard zijn wensen van persoonlijk aard 

bespreekbaar, neem contact met ons op: 

Fa. Teun Reedijk

Lekdijk 17

4235 VK Tienhoven (ZH)

Tel/Fax: 0183-601400 

Mob: 0622790127

Stalhouderijreedijk@hotmail.com

www.teunreedijk.nl

Rouwkoetsen 
Fa. Teun Reedijk

Graag stel ik mijzelf en mijn 

bedrijf aan u voor. Mijn naam 

is Diana Smit en mijn bedrijf 

heet ‘Mijn laatste ik’. Ik ben 

‘Mijn laatste ik’ begonnen na 

het overlijden van een goede 

vriend van ons. 

Deze vriend had veel bijzonde-

re uitspraken en een heel aparte 

lach. Hij is de bedenker van het 

concept van ‘Mijn laatste ik’. 

Hij heeft zijn plan helaas nooit 

kunnen waarmaken, omdat hij 

totaal onverwacht  zelf over-

leed. Na zijn overlijden bedacht 

ik hoe fijn het zou zijn om zijn 

stem en zijn bijzondere uitspra-

ken nogmaals te horen.

Daarop kwam ik op het idee 

om een persoonlijke bood-

schap te creëren, zodat dit soort 

herinneringen levendig kun-

nen blijven. Deze persoonlijke 

boodschap kan bijvoorbeeld 

tijdens een uitvaart worden 

afgespeeld ( dit kan in de per-

soonlijke sfeer of met iedereen 

samen tijdens de uitvaart). Naar 

wens zou hierin ook een slide-

show van foto’s verwerkt kun-

nen worden.

Wij bieden tevens de optie om 

de uitvaart zelf te laten filmen. 

Tijdens een uitvaart wordt u 

doorgaans overmand door 

emoties, waardoor u de gehele 

uitvaart vaak niet goed mee 

krijgt en zich niet meer kunt 

herinneren wat zich precies 

heeft afgespeeld. Wij leveren u 

de opname aan, waarna u later, 

als u er aan toe bent, nog eens 

kunt bekijken hoe mooi het af-

scheid van uw dierbare was. 

Voor verdere informatie ver-

wijs ik u graag naar mijn web-

site www.mijnlaatsteik.nl.

‘Mijn laatste ik’

We staan op de markt 

woe. & zat.  markt in Hilversum  |  do. markt in Bussum
 

U bent welkom in de winkel

Zuidereinde 168, 1243 KN ’s Graveland 035 – 656 24 19 / 06 520 041 85

HOVELING BLOEMEN

* Grote sortering van verse bloemen

* Gespecialiseerd in (samengestelde) boeketten 
 en rouwarrangementen 

men. Het team Gooise Uitvaartverzorging.
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Uitvaart

Als je ouder wordt ga je vaak 

op een andere manier over 

de toekomst nadenken. Wat 

gebeurt er als ik te ziek ben 

om voor mijzelf te zorgen? 

Wie regelt dan mijn zaken? 

Wat gebeurt er als ik kom te 

overlijden? Het zijn geen leu-

ke gedachten maar een goed 

geregelde toekomst geeft 

rust. Notariaat Wijdemeren 

kan u daarbij helpen.

Wanneer u zaken wilt regelen 

voor de periode dat u nog in 

leven bent kunnen wij u advi-

seren omtrent een zogenaamd 

levenstestament. In een levens-

testament kunt u wensen en 

regelingen over verschillende 

persoonlijke en zakelijke be-

langen juridisch laten vast-

leggen. Deze regelingen gaan 

werken als u tijdelijk of lang-

durig niet in staat bent uw wil 

te uiten of te bepalen en/of uw 

eigen belangen te behartigen. 

De regelingen kunnen uiteen 

lopen van het aanwijzen van 

een vertrouwenspersoon voor 

administratieve zaken tot het 

benoemen van een vertegen-

woordiger voor al uw medi-

sche behandelingen.

Alles voor na uw overlijden 

wordt geregeld in een testa-

ment. In een testament regelt u 

hoe uw erfenis wordt verdeeld 

na uw overlijden. Als u geen 

testament maakt regelt de wet 

wie uw erfenis krijgt maar wel-

licht wilt u iemand anders als 

uw erfgenaam benoemen. In 

een testament kunt u ook ie-

mand aanwijzen die de erfenis 

afwikkelt.

Bij Notariaat Wijdemeren is de 

regel: ‘praten kost geen geld’. 

Maakt u dus gerust een geheel 

vrijblijvende afspraak zodat u 

uw vragen kunt stellen en wij 

u meer uitleg kunnen geven. U 

wordt altijd wijzer maar nooit 

armer! 

(Levens)Testament

Barbara Schriek (26) leeft volgens 

een positieve healthy lifestyle. In 

deze rubriek schijnt zij haar licht over 

geluk, positiviteit en een gezonde le-

vensstijl door middel van recensies, 

workouts, recepten en quotes in de 

hoop de lezer achter te laten met een 

glimlach of een positieve kijk op de 

wereld. Ze studeerde journalistiek, 

deed een cursus Personal Nutrition 

en Positieve Psychologie.

Vaak wil je iets heel graag en begin je 

hier vol goede moed aan. Maar om iets 

vol te houden, dat is lastig. Dit kan gaan 

van acht kilo afvallen tot die cursus 

binnen drie maanden voltooien. Vol-

gens de Amerikaanse onderzoeker en 

hoogleraar psychologie Roy Baumeis-

ter is wilskracht te vergelijken met een 

spier. Dit moet je trainen. En ja, je kunt 

het ook overbelasten. Daarom is het 

belangrijk om haalbare doelen te stel-

len. Baumeister stelt dat je wilskracht 

op kan raken. Hij ziet het als een voor-

raad waarbij bij elke beslissing die je 

neemt er een beetje weggaat. Als je tien 

keer nee moet zeggen tegen een koekje, 

is het de elfde keer nóg moeilijker. 

Je kunt werken aan je wilskracht door 

steeds dingen te doen die niet heel veel 

moeite kosten die ook niet per se bij je 

doel passen. Je kunt denken aan: va-

ker rechtop zitten. Een kleine moeite, 

maar je bouwt wel je wilskracht op. Is 

je doel afslanken, dan kun je beginnen 

met vaker de trap nemen of dat koek-

je vervangen door een appel. Kleine 

stapjes, weer extra wilskracht. Probeer 

stress te voorkomen. Dit zorgt er echt 

voor dat het minder goed zal gaan. 

Dagelijks mediteren of een mindful 

moment voor je zelf hebben, keeps 

the stress away en zorgt ervoor dat je 

in het moment leeft. Ook dit versterkt 

je wilskracht. Probeer iedere dag even 

aan je doel te denken. Kies bijvoorbeeld 

iemand uit die jou inspireert en denk 

aan diegene. Denk aan hoever je al bent 

gekomen en hoe je je zult voelen als je 

daar dan bent. 

Ga niet gelijk drastisch aan de slag met 

je doelen. Neem kleine stapjes dan zal 

het allemaal makkelijker gaan. Denk 

van tevoren na waar jij de fout in zou 

kunnen gaan en hoe je dit kunt voor-

komen of jezelf dan kunt herpakken. 

Wees voorbereid. Ga bij een afslank-

doel niet te vaak langs die lekkere bak-

kerij. Vermijd die route.

Voor sommige mensen wil het ook 

helpen om het wat definitiever neer 

te zetten. Op social media neerzetten: 

dit is mijn laatste koekje. Over 10 we-

ken wil ik gestopt zijn met het snacken 

van koekjes. Mensen zullen je aanmoe-

digen en zich afvragen wat je aan het 

doen bent als je toch ineens een koekje 

in je hand hebt. Een heel handig hulp-

middel is de 10-minutenregel. Denk je 

toch aan dat koekje? Ga dan tien minu-

ten iets anders doen. Grote kans dat je 

daarna niet meer snakt naar die merg-

pijp… Tot slot: zorg dat je één ding te-

gelijk doet. Tijdens het multitasken ben 

je sneller geneigd om te zwichten voor 

dingen. Good luck!

Wilskracht

Be Happy & Healthy DOOR: BARBARA SCHRIEK

Voor meer inspiratie/vragen/reageren:

www.behappyandhealthy.nl

facebook.com/behappyandhealthynow

instagram.com/behappyandhealthy.nl

twitter: @BarbaraSchriek
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Wij slapen ongeveer 8 uur per nacht. 

Voor een goede nachtrust is het juis-

te matras kiezen belangrijk.

Er moet rekening gehouden worden 

met factoren als lichaamsgewicht, 

transpiratie, rug- of spierpijn, anti- al-

lergie en de levensduur van een matras 

in combinatie met een goede bedbo-

dem. Droombed uit Bussum geeft u 

graag een goed advies over welk matras 

het beste bij u past.

Bij een te hard matras ligt het lichaam 

boven er bovenop en past zich onvol-

doende aan naar het lichaam. Hierdoor 

kunnen spieren en bloedvaten afge-

kneld worden. Het gevolg is een onrus-

tige nacht waarbij men veel van hou-

ding verandert. In een te zacht matras 

zakt het lichaam weg en ontstaat er een 

onnatuurlijke lighouding. Het lichaam 

kan hierdoor niet ontspannen en zo 

kunnen dezelfde klachten ontstaan als 

bij een te hard matras.

Het lichaamsgewicht heeft invloed op 

de soorten matrassen. Voor gewicht 

boven de 100 kg hebben wij speciale 

matrassen. Deze zijn niet te zacht, zo-

dat u ‘s nachts een goede houding blijft 

houden. Elke nacht verliest u vocht. 

Daarom is het belangrijk een matras 

te draaien of te luchten. Verliest u veel 

vocht per nacht, kies dan een matras 

dat goed ademt.

Perfecte matras

Hierbij volgt het matras de contouren 

van het lichaam. Het lichaam wordt 

goed opgevangen en de rug krijgt de 

juiste ondersteuning. Een goed matras 

ondersteunt het lichaam en volgt de 

natuurlijke krommingen van de rug. 

Ook het kussen speelt hierbij een rol.

Droombed levert op maat gemaakte 

matrassen (ook voor boot en cara-

van); binnen een week leverbaar; gra-

Op zoek naar een nieuw bed of matras?

In het kader van het bestrijden van 

laaggeletterdheid en het voorko-

men van taalachterstanden start 

Bibliotheek Gooi en meer in sep-

tember het vierde seizoen van de 

VoorleesExpress in Wijdemeren. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat voor-

lezen van groot belang is bij de ontwik-

keling van taal van jonge kinderen. Bij 

de VoorleesExpress lezen vrijwilligers 

gedurende 20 weken voor aan een of 

meer kinderen tussen de 2 en 8 jaar, in 

een gezin waar het voorleesritueel niet 

aanwezig is. De voorlezer komt thuis 

bij het gezin en gaat samen met de kin-

deren en hun ouders kijken hoe zij het 

voorlezen een vaste plaats in het gezin 

kunnen geven. Op dit moment zoeken 

we ook vrijwilligers om als coördina-

tor aan de slag te gaan. Coördinatoren 

begeleiden gedurende een voorleessei-

zoen doorgaans vijf gezinnen en hun 

voorlezers. 

Meer info: www.bibliotheekgooien-

meer.nl Om u aan te melden als vrij-

williger kunt u contact opnemen met 

Femke Reijnen, via freijnen@biblio-

theekgooienmeer.nl of 035 – 6973000.

Bibliotheek Gooi en meer en de VoorleesExpress

Bieb Nieuws 
Een voelbaar prentenboek 

In de afgelopen weken hebben kinde-

ren van de Joseph Lokinschool in An-

keveen in samenwerking met de BOS 

in Ankeveen en BSO de Knuttegrut 

een voelbaar prentenboek gemaakt. 

Voelbare prentenboeken worden ge-

bruikt door blinde en slechtziende kin-

deren. Op deze manier kunnen ook zij 

genieten van een mooi prentenboek! 

Op twee gezellige middagen hebben de 

Ankeveense kinderen een verhaal tot 

leven gebracht door het verhaal tast-

baar te maken. En het is prachtig ge-

worden. Ook zin om het zintuig voelen 

aan het werk te zetten en een voelbaar 

prentenboek te maken? De bibliotheek 

komt graag langs om dit leuke project 

in goede banen te leiden. Voor vragen 

of meer informatie kunt u mailen naar  

Loosdrecht@bibliotheekgooienmeer.nl 

of svaalst@bibliotheekgooienmeer.nl .

Plons!

Heerlijk als het erg warm weer is. Tijd 

voor een frisse duik in het water. Deze 

maand dan ook tips voor boeken over 

zwemmen en waterpret.

Kiki, kom je zwemmen van Amy Hest. 

Eendje Kiki wil graag bij de zwemclub 

maar kan nog niet echt zwemmen. Opa 

helpt haar haar angsten overwinnen. 

Ze heeft immers grote sterke voeten, 

perfect om mee te zwemmen. Geschikt 

vanaf ongeveer 3 jaar. 

Bas en Tom gaan zwemmen van Klaas 

Hoorn en Marjanka van Mourik. Bas 

gaat logeren bij zijn Engelse vriendje 

Tom. Als ze willen gaan zwemmen, 

horen ze een raar geluid in de koffer 

van Bas. Een prentenboek met vrolijke 

kleurentekeningen en korte zinnetjes 

in het Engels en Nederlands. Met cd 

met het verhaal en vier liedjes. Vanaf 

ongeveer 5 jaar.

De verschrikkelijke Badmeester van 

Jozua Douglas. Vader De Bruin hoopt 

dat zijn zoon Lev wereldkampioen 

zwemmen wordt. De verschrikkelijke 

badmeester Boris Brulboei moet daar-

voor zorgen. Maar door hem raken Lev 

en zijn buurmeisje betrokken bij een 

ontvoering. Vanaf ongeveer 9 jaar.

Nieuwe biebclubbers gezocht

Nu het schooljaar ten einde loopt ma-

ken de basisscholen zich op voor het 

afscheid van de 8ste groepers. Voor de 

BOS betekent dat op zoek naar nieuwe 

Biebclubbers voor volgend schooljaar. 

Dus zit je in groep 7 en wil je volgend 

jaar helpen in de bieb in Kortenhoef? 

Geef je dan snel op. We zoeken kinde-

ren die van boeken houden en op dins-

dagmiddag na school beschikbaar zijn. 

Aan het begin van het nieuwe school-

jaar leggen we je uit hoe alles werkt. En 

je bent niet alleen. Je bent altijd samen 

met een iemand van je eigen groep en 

er is altijd iemand van de Bibliotheek 

aanwezig. Je kunt je opgeven, in de bieb, 

bij Saskia of via Loosdrecht@biblio-

theekgooienmeer.nl .

Op de planken

Druk aan het oefenen zijn ze. De kin-

deren van de groepen acht. Als de BOS 

om 14.00 uur open gaat klinken de 

muziek en de stemmen door de gangen 

van de Regenboog. Ook de andere bas-

scholen in Wijdemeren brengen een 

musical op de planken. Op een aantal 

scholen wordt er door de kinderen ook 

zelf meegeschreven aan de musical, 

zoals op de Curtevenneschool. Ook 

ouders en leerkrachten zijn druk in de 

weer met instuderen en decor bouwen. 

Voor iedereen die de planken op gaat, 

veel succes! Zit je nog niet in groep 8? 

In de bieb hebben we ook leuke boe-

ken over dit onderwerp. Bijvoorbeeld 

Sven-Pieter van Verena Koppel en Mies 

Delgorge. 

Openingstijden in zomer

Over een paar weken zal de BOS in Kor-

tenhoef en Ankeveen, net als de scholen, 

sluiten voor 6 weken. De laatste dag dat we 

open zijn en je je boeken kunt inleveren is 

12 juli. Natuurlijk kun je dan ook boeken 

lenen, de leentermijn wordt verlengd van 4 

naar 7 weken voor de zomervakantie. Dus 

kom begin volgende maand zeker nog even 

langs om leuke boeken voor de zomerva-

kantie te halen. Ben je vergeten je boeken in 

te leveren en wil je liever geen boete? Lever 

dan je boeken in de vakantie in bij een an-

dere bibliotheek in de buurt of verleng de 

leentermijn op de computer. Via de website 

van de bieb, het nummer op je leenpas en 

een wachtwoord kun je zien wat je geleend 

hebt en kun je je boeken online verlengen. 

Voor vragen of meer informatie kunt u 

mailen naar Loosdrecht@bibliotheekgooi-

enmeer.nl  of  svaalst@bibliotheekgooien-

meer.nl . 

tis bezorging; geen aanbetaling. Al vanaf € 

49,00.  In het matrassen expertisecentrum 

en showroom in Bussum vindt u ons as-

sortiment bedden, matrassen en kussens. 

Komt u gerust eens bij ons langs, ons adres 

is: Brinklaan 8, 1404 ES Busum. Openings-

tijden: alle dagen van 10.30 tot 18.00 uur; 

op maandag vanaf 13.00 uur en op zaterdag 

tot 17.00 uur. 

Oproep voor de Bazaar 
Op 8 oktober is in de Bergplaats de 

Bazaar van de PKN-gemeente Neder-

horst den Berg. Dit jaar zamelt men 

ook kinderkleding en kinderschoenen 

in voor de verkoop. De kleding en het 

schoeisel moeten wel draagbaar, niet 

kapot en schoon zijn. Het kan op de 

inzameldagen, ingebracht worden. Als 

u nu al wat wil inleveren, kunt u tele-

fonisch contact opnemen met Anja van 

Huisstede (0294.254368) of Gerda Vos 

(0294.254406).
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‘Vecht en Veld’ is de naam 

van een luxe woningbouw-

project aan de Kleizuwe in 

Vreeland. Hier worden 28 

woningen gerealiseerd in de 

sfeer en stijl van een oude 

buitenplaats. Daaromheen 

verrijzen nog eens 28 vrij-

staande woningen op ruime 

kavels. Initiatiefnemer Krijn-

Jan Driessen: “Ik wil dat de 

woningen die hier gebouwd 

worden iets toevoegen 

aan ons mooie dorp. Geen 

doorsneewoningen uit de 

catalogus van een bouw-

maatschappij, maar een ar-

chitectuur die hoort bij de 

Vechtstreek, waar Vreeland 

een van de mooiste voor-

beelden van is.”

De naam ‘Vecht en Veld’ is ont-

leend aan de ligging van het 

terrein, tussen de oude Vecht-

arm aan de zuidzijde en het 

open veld aan de noordkant. 

Driessen: “Wat het project in 

mijn ogen uniek maakt, zijn 

niet alleen de stijlvolle wonin-

gen maar ook dat we de nieuwe 

bewoners een ligplaats voor 

hun sloep kunnen bieden in 

de haven die we direct naast 

de Vecht zullen aanleggen. Aan 

de west- en oostzijde hebben 

we nu al oude bomen geplant, 

en ook de rest van het terrein 

zal ruim en groen worden op-

gezet. Voor de jeugd komen 

er verschillende speelmoge-

lijkheden. Kortom: het wordt 

een sfeervolle, groene en kind-

vriendelijke plek waar je graag 

thuiskomt.”

25 juni open dag

25 juni staat het bouwterrein 

aan de Kleizuwe 105a van 

10.00 tot 14.00 uur open voor 

belangstellenden en nieuws-

gierigen. Dan is alle informatie 

beschikbaar over de woningen 

en de kavels die in de eerste 

fase beschikbaar komen voor 

de verkoop. Driessen: “We heb-

ben hard gewerkt om van ons 

bedrijfsterrein (Driessen is ge-

specialiseerd in het rooien van 

bomen en de verkoop van hout 

en biomassa - red.) een terrein 

te maken waarvan mensen 

zich kunnen voorstellen dat ze 

er met plezier zouden kunnen 

wonen. Mensen kunnen een 

rondje over het terrein lopen, 

zich een goed beeld vormen 

van de sfeer die we hier wil-

len gaan neerzetten en met de 

architect en de makelaar spre-

ken over hun mogelijkheden. 

En misschien maken ze daarna 

nog even een rondje door het 

dorp en de omgeving. Want dat 

mooie en gezellige dorp van 

ons, dat krijg je er gratis bij.”

Woningbouw
Vreeland breidt uit met 

‘Buitengoed Vecht en Veld’

HELP FELIX, FIKKIE, FLAPPIE ÈN BAMBI!
De nood is hoog. Dierenambulance Gooi- en 
Vechtstreek, de redder van dieren in nood, 
heeft zelf hulp nodig. 
Van waardevolle vrijwilligers. Van jou!

Dierenambulance G&V, gevestigd te Hilversum, 
is op zoek naar kordate telefonisten (werk vanuit 
huis) en daadkrachtige chauff eurs (op onze mooie 
dierenambulances, dus rijbewijs vereist), die ons 
team zo snel mogelijk komen versterken om 
dieren in nood te helpen. 

Onze organisatie draait grotendeels op vrijwilligers 
die zich met hart en ziel inzetten voor de dieren 
in en rond Gooi en Vechtstreek.  Het  werken bij 
de Dierenambulance is leuk, leerzaam en vooral 
zinvol.  Vrijwillig maar niet vrijblijvend! 

Heb jij het juiste dierenhart en wil je onze 
prachtige vrijwilligersorganisatie versterken? 
Meld je dan nu aan! Een snuff elrit en opleiding 
zijn onderdeel van inwerkperiode. 

Voor meer informatie en mogelijkheden, bel 
teamleider Paul Onkenhout tijdens kantooruren, 
06-12984799 of onze telefoniste buiten kantoor-
tijd,  035-6830300. Je kunt ook een mail sturen:  
info@dierenambulance-gooivecht.nl .

Namens Felix, Fikkie, Flappie 
en Bambi, bedankt….

Stichting
Dierenambulance
Gooi- en Vechtstreek

Stichting
Dierenambulance
Gooi- en Vechtstreek

Vanaf 01-02-2016 te huur aangeboden in Ankeveen op Ind. Terrein “De Slenk”

Magazijn/productie ruimte + evt. buitenterrein – kantoor ruimte.

- Ca. 600 m2 (ca. 25m X 24m)
- Ca. 7 m hoog
- Compleet kolomvrije overspanning
- Overheaddeur ca. 5 m + aparte loopdeur
- Dichte/gevlinderde betonnen vloer
- Goede toegang door ruim buitenterrein

Voor meer informatie of bezichtiging:

035-656 3517 / info@verhuizers.nl

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Valeriaan, waterscheerling 

en kattenstaart bloeien. 

Platbuiken scheren tussen 

het riet, schrijvertjes draaien 

hun rondjes over het water. 

Het is zomer!

Bruisend Ankeveen viert de 

zomer door op de markt op 2 

juli voor natuurliefhebbers een 

ontbijt te organiseren. Vindt u 

het leuk om met een bioloog 

mee te lopen door het prach-

tige Ankeveense plassengebied 

en onderweg naar allerlei plan-

ten en insecten te kijken? Geeft 

u dan op voor deze excursie 

voor natuurliefhebbers. Plan-

ten zien we zeker volop, voor 

de insecten zijn we wat meer 

afhankelijk van het weer.

Terug in het dorp krijgt u een 

heerlijk ontbijt in de koffietent 

op de markt. We vertrekken 

om 7.00 uur en zijn na onge-

veer 1,5 uur weer terug. Trekt 

u vooral stevige, waterdichte 

schoenen aan? En vergeet uw 

verrekijker niet. Kosten € 5 

p.p. incl. ontbijt. Honden niet 

toegestaan. U kunt zich voor 

de natuurexcursie met ontbijt 

opgeven door een mail te stu-

ren naar bruisendankeveen@

gmail.com. Wilt u daarin uw 

naam, telefoonnummer en 

mailadres vermelden? U krijgt 

dan nadere informatie van ons. 

Of u kunt bellen met Arda van 

der Lee, 035-6562309.

Natuurwandeling met ontbijt
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Boeken DOOR:  SASKIA LUIJER

Sprookjesachtige SLOEPentocht

Snuffellessen met hond 
Op donderdag  23 juni worden er vanaf 

19.00 uur worden er bij de Kynologen 

Club Gooi en Eemland, Kininelaantje 

10  in Hilversum (naast de sportvelden) 

weer een aantal proeflessen gegeven.  

Proeflessen in Agility(= behendigheid), 

Flyball en Combi F. U bent van harte 

uitgenodigd om te komen kijken. Meer 

info:  www.kc-gooieneemland.nl

Met de natuurgids ‘Tuindieren 

verrassend vlakbij’ voegt de 

Kortenhoefse schrijfster Tialda 

Hoogeveen een mooi werk toe aan 

haar boeken en artikelen over de 

natuur. De gids laat je genieten van 

vogels, vlinders en andere tuindie-

ren, dichtbij huis, in ieder seizoen. Je 

leest hoe je ze kunt vinden, waar ze 

van houden en wat jij voor ze kunt 

doen.

Het boek is deze week vers van de pers 

en ten tijde van het interview heeft 

Tialda ‘t nog niet eens in haar handen 

gehad. Ze is benieuwd naar ‘hoe het 

voelt’ en zou er graag even in blade-

ren om er meer over te vertellen. Nu 

kijken we samen naar het digitale in-

kijkexemplaar dat op de website van 

KNNV Uitgeverij te vinden is. Een 

speelse, paarse voorkant en een in-

houdsopgave die ruim 200 pagina’s laat 

zien, waarin maar liefst 300 dieren be-

schreven staan. Leuk werk, volgens de 

auteur, maar wel heel veel dit keer. “Het 

was echt een monnikenwerk” meldt 

ze met een lach. “Want van sommige 

dieren, bijvoorbeeld springstaarten, 

was het niet makkelijk om informatie 

te vinden. En ook het selecteren van 

de dieren was een klus. Regenwormen 

en koolwitjes heeft iedereen wel in zijn 

achtertuin, maar een parelmoervlinder, 

die zo mooi is, maar bijna niemand 

treft. Wat doe je daarmee? Het is ge-

woon eindeloos. Dichtbij huis, in de 

lucht, onder de aarde, de schors en de 

stoeptegel leeft zoveel.”

Beeldrijk boek

De nieuwe natuurgids is voor volwas-

senen geschreven, maar heeft vast ook 

aantrekkingskracht op kinderen die 

geïnteresseerd zijn in de natuur. De 

tekst is namelijk geen opsomming van 

droge informatie, maar vlot geschreven 

en aantrekkelijk opgezet. Vol achter-

gronden, korte feiten, handige weetjes 

en praktische tips. Omlijst met prach-

tige foto’s en mooie illustraties oogt het 

boek fris, hip en luchtig. Een beeldrijk 

geheel, dat je makkelijk meeneemt in 

de wereld van aaltjes, duizendpoten, 

torren, kevers, lieveheersbeestjes, vlin-

ders en vogels. Waarbij alles uiteindelijk 

draait om de balans. Hoogeveen: “Veel 

mensen hebben vragen over wat nu het 

nut is van een vlieg of van een mug. 

Feitelijk is dat allemaal voedsel voor 

andere dieren. Het is één grote keten 

die in verbinding staat met elkaar. Het 

hangt allemaal samen, heel ingenieus. 

Voor dat natuurlijke evenwicht kun 

je in je eigen tuin ook zorgen. Neem 

bijvoorbeeld slakken, die zien we vaak 

als ‘plaagdieren’, maar als je zorgt dat 

je tuin aantrekkelijk is voor vogels en 

egels, dan blijft een slakkenplaag bin-

nen de perken. Je tuin zo inrichten dat 

je dieren lokt. Dat is de beste tip voor 

natuurlijke bestrijding.”

Persoonlijk naslagwerk

Met een handige maandkalender biedt 

het boek houvast aan wat je in de ver-

schillende seizoenen kunt ontdekken. 

Wat bloeit er dan in je tuin en welke 

dieren zie je? Elke gespotte soort kun 

je aanvinken in de soortenlijst achterin 

het boek, waar ook ruimte is om aan-

Nieuw natuurboek van Tialda Hoogeveen 

Tuindieren verrassend vlakbij

tekeningen en/of schetsen te maken. Zo 

wordt de gids een persoonlijk naslagwerk 

van alle dieren die je tuin tot leven bren-

gen. Sterker nog, ze maken je zelfs geluk-

kig. Want in het boek zijn speciale ‘make-

my-day-dieren’ opgenomen, waarvan je 

blij wordt als je die aantreft. Dus ga gauw 

op zoek naar die dagpauwoog of meikever, 

want zo verrassend vlakbij vind je opeens 

geluk. 

Tuindieren verrassend vlakbij | Tialda 
Hoogeveen | KNNV Uitgeverij | ISBN: 
9789050115858 | € 14,95.

Zondag 26 juni a.s. wordt de 

SLOEPentocht inmiddels al voor de 

17e keer gevaren. Dit jaar met als 

thema: Sprookjes. 

SLOEP hoopt dan o.a. ook Assepoes-

ters, Gelaarsde katten, Dwergen en 

andere sprookjes figuren aan te treffen 

in de deelnemende sloepen (of kleine 

sloep-achtige boten) bij de diverse mu-

ziekpodia en proeverijen. Tussen 10 en 

18 uur zullen de podia & proeverijen 

van de bekendste restaurants & bedrij-

ven uit Wijdemeren op wisselende tij-

den de deelnemers verrassen op gezel-

lige optredens en heerlijkheden. 

Box

Op zaterdag 18 juni kan vanaf 10.00 

uur weer de enige echte SLOEPentocht 

box gekocht worden met de geliefde 

wimpel, de routekaart met programma, 

de proeverijbonnen en aardigheden 

van de sponsoren. Een box kost nog 

steeds € 27,50 en heeft proeverijbon-

nen voor 4 personen. Door een box 

te kopen zorgt u ervoor dat Stichting 

SLOEP deze tocht en andere activitei-

ten kan blijven organiseren. De weers-

verwachting voor volgende week ziet 

er veel beter uit dus zorg dat u zo’n box 

tijdig aanschaft!

De verkooppunten van de SLOEPentocht-

boxen zijn dit jaar: Mimi’s IJssalon en Imke-

rij t Schuurtje aan de Oud Loosdrechtsedijk 

in Oud Loosdrecht en de Mijndense Sluis 

(Mijndensedijk 21) in Loenen aan de Vecht

Fiets - de - SLOEPentocht

Voor fietsende landrotten heeft Stichting 

SLOEP dit jaar weer eens een keer een 

gezellige fietstocht uitgezet die langs een 

groot deel van de vaarroute van de SLOE-

Pentocht loopt. De route is 30 km lang en 

er kan gestart worden bij de Raaisluis aan 

de ‘s-Gravelandsevaartweg, Sluis ‘t Hemeltje 

in Nederhorst den Berg en de Mijndense 

Sluis in Loenen. Daar zijn op 26 juni ook 

de routeboekjes gratis verkrijgbaar met een 

duidelijke beschrijving, een route kaartje en 

informatie. 

Op de website www.stichtingsloep.nl is de 

route ook te downloaden als bestand voor 

uw GPS apparaat. Vanaf 18 juni liggen de 

routeboekjes ook bij Mimi’s IJssalon, Imke-

rij ‘t Schuurtje en bij de Mijndense Sluis.

In samenwerking met de buurt-

sportcoach voor ouderen willen we 

een wandelclubje voor senioren 

gaan opstarten, niet alleen voor be-

woners van Veenstaete, maar voor 

allen die voelen dat bewegen in de 

buitenlucht goed voor hen is.

Maar voor we zo ver zijn, hebben we 

nog enkele vrijwilligers nodig om de 

groep, samen met de buurtsportcoach, 

te begeleiden. Het wandelen zal we-

kelijks zijn, maar voor de vrijwilliger 

slechts één keer in de drie of vier we-

ken op dinsdagmorgen van half elf tot 

half twaalf. 

Uiteraard wordt er gekeken naar de 

mogelijkheden van de wandelaars hoe 

lang er gelopen wordt en hoe ver. Aan-

sluitend is er koffie in de brasserie van 

Veenstaete.

Wie ons wil helpen om de wandelgroep 

van de grond te krijgen, kan contact 

opnemen met Ankie Hinloopen, vrij-

willigerscoördinator Veenstaete; tel. 

035-6560995 of 06-55905083;    

of a.hinloopen@inovum.nl

Vrijwilliger gevraagd voor wandelclub
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Tijd voor Tom    
Whopper Tom

Het lange eind uit Kortenhoef is back! 

Studeert inmiddels rechten, heeft een eigen 

bedrijf en heeft ondanks dat ook nog tijd om 

te schrijven. Niet iedere week, maar om de 

14 dagen. We tellen vrolijk verder waar we 

gebleven waren en daarom deze week: Tijd 

voor Tom, nummer 139.

Terwijl ik dit op zondagochtend schrijf, wor-

den we net wakker bij een Wal-mart. Nee, we 

zijn onze camper niet kwijtgeraakt en heb-

ben niet in een winkel geslapen. We hebben 

vannacht op het parkeerterrein geslapen. Hoe 

bijzonder en leuk dat was voor de eerste keer, 

hoop ik dat het ook meteen dat het de laatste 

keer was. We zitten nu in het dorpje ‘Page’, niet 

te verwarren met het toiletpapier met de schat-

tige hondjes. Page is een dorpje, zo’n anderhalf 

uur boven de Grand Canyon. We zitten in het 

binnenland en het is lekker koel. Vorige week 

zaten we namelijk in Phoenix en daar hebben 

we een recordje gehaald, 50 graden celsius. En 

nu is het koel, want het is hier slechts 33 gra-

den. Haha. Lang verhaal kort, zonder stroom 

geen airco, en zonder airco zijn we vannacht 

veranderd in goedgare kippetjes. In Phoenix 

is onze koelkast ermee opgehouden. Hij doet 

niets meer. We wilden maar weer eens gezond 

gaan eten. We hadden voor honderden dollars 

aan groente, fruit en biologisch vlees gekocht 

en ook meteen weer weggegooid. We hebben 

een koelbox gekocht als vervanging, maar ook 

deze faalt onherroepelijk. Het ijs smelt zo snel 

dat wederom alle groentes bederven. Gezond 

eten zit er dus niet meer in. We ontbijten vaak 

met wafels, of in het ergste geval bij de Burger 

King. Als u na 1 juli in Wijdemeren iemand 

ziet lopen en denkt: ‘Wie is dat dikke joch 

dat zo op Tom lijkt’, dan ben ik het zeer waar-

schijnlijk zelf. Ondanks alles is het hier nog 

steeds fantastisch. Al schrijvende realiseer ik 

me dat dit de laatste column zal zijn vanuit 

Amerika. Althans, de laatste genietende van 

vakantie. De vol-

gende zal ik schrij-

ven vlak voor we 

het vliegtuig instap-

pen naar Schiphol. 

Hoooo, stop, niet aan denken. 

Nadat we Los Angeles uit reden gingen we 

langs Palm Springs, een dure ‘buitenwijk’ van 

de stad. Beter bekend als het ‘rijke golfende 

bejaardenoord’. Allemaal prachtige palmbo-

men, dure huizen en heel veel golfkarretjes. 

De stoepen in Palm Springs zijn verbreed, zo-

dat er golfkarretjes overheen kunnen rijden. 

In Palm Springs begon de hitte, het was daar 

zo’n 42 graden. Normaal kunnen we met onze 

reuze camper aan de kant van de weg staan. 

Maar zonder airco was dat niet te doen, op 

zoek naar een camping dus. In Palm Springs 

stond een 5-sterren RV-Resort. Met z’n 7 

zwembaden, 4 golfbanen en twee restaurants 

de nummer 1 camping van de westkust. Het 

was de enige camping waar we konden staan. 

Paulien en ik waren allebei bang dat we een 

behoorlijke hypotheek zouden moeten afslui-

ten om hier te kunnen bivakkeren, maar niets 

was minder waar. 40 dollar per nacht, omge-

rekend zo’n 35,50 euro. Het hoogseizoen was 

nog nét niet begonnen, daarom hadden we 

mazzel! Ik keek Paulien aan, stak twee vingers 

op en het was meteen duidelijk. Hier zouden 

we twee nachten blijven. Och wat was het fijn 

om aan een privé zwembad te hebben. Inmid-

dels hebben we zo veel gezien, ik zou er een 

boek over kunnen schrijven. Maar eerst ga ik 

wandelen en ergens een fruitkraam zoeken, 

ik probeer er alles aan doen om gewoon de 

‘slanke’ oude Tom te blijven. Tot snel!

Reageren? 
Mail: TPJCornelissen@gmail.com

Instagram: @Tomcornelissen1994

Facebook: Zoeken op Tom Cornelissen, 

de knapste uitzoeken en op volgen klikken!

•  24/7 zelf bereikbare opslagruimtes
• Ruimtes vanaf 5m2 t/m 35 m2

• Schoon - beveiligd - verwarmd
• Te huur p/week, zakelijk + particulier

€ 5,00 p/m3 - p/mnd 
Contact: 035-656 3517 info@verhuizers.nl

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

aannemersbedrijf

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

Cultureel Centrum Neder-

horst den Berg nieuwe cursus-

sen/lezingen/workshops www.

bergsecultuur.nl

De heren van biljartclub Keu 

60+ zoeken versterking. Op 3 

niveaus biljarten op di.-, wo.-  

en do.middag in cafe sporthal 

Eikenrode, Loosdrecht. Vr. 

vrij spelen. Meldt u aan: 06-

24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten 

van Spotjes, Spotpourri, Open 

Atelier, Handwerkatelier op 

www.despotfabriek.nl

Kort nieuws
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Sport DOOR:  HERMAN STUIJVER

ANKEVEEN- Natuurlijk vindt de 

Ankeveense Sam Soede kickboksen 

stoer, maar ze staat ver af van ge-

vechten met bloederige taferelen 

en agressieve types rond de ring. 

Integendeel, wie Sam ziet kickbok-

sen waardeert de souplesse en sier-

lijkheid van het 19-jarige talent.

Nadat Sam al op 11-jarige leeftijd in 

het bezit was van de bruine band bij 

judo besloot ze een paar jaar later over 

te stappen op een andere vechtsport. 

“Kickboksen spreekt me aan, omdat 

het een sport waarin je volledig ver-

antwoordelijk bent voor je eigen han-

delingen. Het is ook stoer en uiteraard 

erg goed voor je lichamelijke ontwik-

keling.” Ze traint nu al bijna 6 jaar bij 

Yamato Gym in Weesp, zo’n vijf à zes 

dagen per week. Alleen de zaterdag 

slaat ze weleens over. ’s Maandags tech-

niektraining, woensdag sparren met 

een tegenstander, donderdag kracht-

training, vrijdags sparren en op zater-

dag en/of zondag lekker trappen tegen 

pads of een trapkussen. “Nee, hoor, ik 

hou er juist energie aan over” vertelt ze 

vrolijk na deze vermoeiende opsom-

ming. Het valt ook goed te combine-

ren met haar baan als kapster, waar ze 

binnenkort mee stopt. 

Na de zomervakantie zal haar sport-

carrière wellicht naar nog hogere sfe-

ren stijgen als ze gaat studeren aan de 

Johan Cruijff Academie in Amster-

dam. “Het is een driejarige opleiding 

waarin je naast theorie ook veel prak-

tijk krijgt op een heel breed terrein. 

Het prettige is dat je met mensen krijgt 

te maken met een sportachtergrond, 

waarbij de school ook helpt met trai-

ningsfaciliteiten.”

Sam sport in de C-klasse van het kick-

boksen, dat is voor vrouwen tot en met 

63 kg. Zelf weegt ze 58 kg. Ze doet van 

alles om meer spiermassa te krijgen, 

maar of ze ooit die 63 kg, zal halen is 

de vraag. “Het probleem is nu wel dat 

er het lastig is om goede tegenstanders 

te vinden. Ik zou wel vaker wedstrijden 

willen vechten. Met iemand die ouder 

of zwaarder is, maakt me niet uit. Maar 

je moet wel binnen je klasse blijven” 

vertelt de ranke sporter.

Stoten en trappen

Bij kickboksen mag je stoten en trap-

pen op het lichaam en het hoofd, knie-

tjes nu nog alleen op het lichaam. Je 

krijgt jurypunten voor zuiver trappen 

en als je aanvallend bent. “Je moet wel 

de instelling hebben van ‘het is zij of ik’. 

Niet aarzelen en je moet bereid zijn ie-

mand schade toe te brengen. Een vech-

tersmentaliteit is heel belangrijk.” De 

kickboksters dragen alleen een bitje 

om de gave tanden te beschermen en 

een set handschoenen. Toch heeft Sam 

zelden letsel gehad. “Een enkele blauwe 

plek, meer niet. Dat beeld van bloed en 

andere verwondingen komt door die 

professionele vechtsporten. Dat heeft 

niets met officieel kickboksen te ma-

ken.”

Inderdaad, wie Sam ziet kickboksen 

tijdens haar laatste gevecht in Sport-

centrum Elsomo in Marum tegen 

Celine Veenstra ziet een aanvallende 

sporter die puur op techniek haar te-

genstander verslaat in drie rondes. 

Het lijkt haast ballet zoals de vrouwen 

bewegen. Haar tegenstander in het 

nauw gebracht door Sam doet enkele 

verwoede backfist (achterwaartse) 

pogingen, doch kan niet op tegen het 

arm- en beenrepertoire van de An-

Talent Sam Soede sierlijke kickbokser

keveense. Die een goede rechtse directe 

gevolgd door een krachtig linkerbeen re-

gelmatig inzet als wapen. Samen met haar 

trainer/ coach Eric van Looijen hoopt Sam 

Soede steeds hogerop te komen, zodat de 

vitrine met glanzende bekers nog voller 

wordt. 

Zie op You Tube: Elsomo Event.

Foto: Ben Pontier 

Eindelijk stond voor de overnacht-

fondspelers ook de eerste vlucht op 

het programma. De klassieker St.-

Vincent stond op het programma. 

Voor de overige liefhebbers was er 

de vlucht Pt. St.-Maxence. 

Door: Hans Nielen

En wederom was het weer op de dag 

van lossing niet best. De vlucht St. Vin-

cent kon pas op zaterdag 12 uur worden 

gelost en ook Pt. St. -Maxence ging een 

dag later op zondag om 8.45 uur los. Van 

de 2e vlucht arriveerde de eerste duif bij-

na gelijk. Van Pt. St.-Maxence  was het 

de goede doffer ‘914’ van Gert-Jan van 

Huisstede die om 13.18 de overige dui-

ven zijn staart liet zien. En van St.-Vin-

cent arriveerde de eerste duif om 13.26 

bij Willem van Rijn. Deze had echter 

1065 km achter zijn kiezen en die van 

Gert-Jan 371 km. Het scheelde echter 

niet veel of Gert-Jan had de overwin-

ning aan zijn neus voorbij laten gaan. 

Op vrijdag met inkorven van Pt. St- 

Maxence kwam hij als laatste. De doffer-

manden zaten toen precies vol. Zijn vier 

doffers gingen apart in een restmand en 

worden dan in Leusden overgeladen. 

Dit stond Gert-Jan niet erg aan en een 

volgende keer zou hij ze mee naar huis 

nemen. Gelukkig dat hij dit deze week 

PV De Plassenjagers

Willem van Rijn 1 en 2 vanuit oud hok

Zaterdag 18 juni jl. organiseerde 

de wedstrijdcommissie van ASV 

Petanque ’91 haar maandelijkse 

toernooi. Iedere maand heeft het 

toernooi een item waar ook de prij-

zen op zijn afgestemd.

Door: Wim Bornhijm

Deze maand was het Wandeltoernooi 

en iedereen was ervoor in de stem-

ming. In de eerste ronde was er gelijk 

al een hevige strijd die met een 13-12 

eindstand de boeken in kon. De 2de 

ronde bracht een zeer grote verrassing 

teweeg: het team Wil – Marja – Ton 

versloeg toch niet het minste team met 

maar liefst 13-0. Felix – Ton en Wim 

gingen met het schaamrood op de ka-

ken terug naar de kantine. Deze dreun 

werd niet helemaal goed verwerkt want 

er was geen dubbele overwinning in de 

laatste 2 ronden. Toch was het dringen 

bovenin, want er waren nog 5 spelers 

die dicht bij elkaar stonden. 

Die zorgden voor de volgende eind-

klassering:

1. Marja Nijnuis: 4 winst en 36 punten 

in de plus; 2/3. Ric Degekamp en Stef 

Fokker: 4 winst en 25 pluspunten; Het 

echtpaar Ton en Ellie van Vliet viel net 

buiten de prijzen doordat zij de laatste 

partij verloren. 3 winst was hun deel. 

Ben was ditmaal de Sjaak met 0 winst 

en 32 minpunten.

Lijkt het u leuk om eens te komen bou-

len? Dinsdagmiddags vanaf 14.00 uur 

en donderdagavond vanaf 19.00 uur. 

Wil, Marja en Ton: winst met 13-0

Wandeltoernooi ASV Petanque ‘91

dus nog niet gedaan heeft. Tweede liefheb-

ber van Pt. St. -Maxcence op plaats 2 werd 

comb. St. v. Breemen- v.d. Bos. En 3e lief-

hebber op plaats 3 werd Peter Ham. Helaas 

konden de duiven van de overige liefhebbers 

deze duiven niet bij houden en kwamen 

helaas niet op de uitslag. Van St. -Vincent 

duurde het een stuk langer voor de tweede 

duif arriveerde.

Willem van Rijns duiven krijgen binnenkort 

de beschikking over een nieuw hok. Maar in 

de oude vogelvolières blijken ze het ook pri-

ma naar de zin te hebben. Want ook plaats 2 

was voor Willem. 



Woensdag  juni 18 Weekblad Wijdemeren

Barstensvol adrenaline start de eerste groep 
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voor een  frisse duik in de Spiegelplas. 
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Sport

ARTV Zomeravondtoernooi
Op vrijdagavond 1 juli orga-

niseert de Ankeveense ten-

nisvereniging ARTV een ge-

zellig familie/ invitatie toer-

nooi. Voorheen werd dat 

een week of twee eerder ge-

houden, maar vanwege de 

knutten, die dan zo’n beetje 

op de top van hun activitei-

ten zaten, is dit toernooi naar 

achteren geschoven.

Dus: nu gegarandeerd geen 

knutten meer! Aanvang is ca. 

19.30 uur ( afhankelijk van het 

aantal deelnemers).

Deelname is mogelijk voor 

senior ARTV- leden, en voor 

juniorleden vanaf 16 jaar, die 

tenminste 2 jaar les hebben. De 

intentie van dit toernooi is dat 

u niet met uw vaste (ARTV) 

partner speelt, maar dat u zich 

opgeeft samen met een fami-

lielid. Deze persoon hoeft geen 

lid te zijn van de ARTV, wij 

zouden bijna zeggen: bij voor-

keur niet 

Een familielid kan zijn: man/

vrouw, zoon/dochter, broer/

zus, neef/nicht, zwager/

schoonzus, schoonvader/

schoonmoeder. De bedoeling 

van dit toernooi is om invités 

mee te nemen en wij hebben 

voor de familievorm gekozen 

om eens een ander tintje aan 

een toernooi te geven. Het be-

grip ‘familie’ kan wat de ARTV 

betreft redelijk ruim genomen 

worden ( een tennismaatje kan 

bijvoorbeeld ook).

Het is ook geen probleem om 

je individueel op te geven, dus 

zonder familielid, mocht je 

niemand kunnen vin-

den. Dan zoeken wij 

een tennispartner voor 

je. Dit kan betekenen 

dat u een mixdubbel 

of dames of herendub-

bel speelt. Er zijn geen 

kosten aan dit toernooi 

verbonden.

U dient zich aan te 

melden vóór maan-

dag 27 juni door een 

e-mail: te sturen naar 

de ARTV:  ankeveen-

sertv@gmail.com 

Ik ben al weer twee weken 

terug in Nederland en vaak 

denk ik nog terug aan de 

week op de Alpe. 

Door: Berdine van der Linden

Het was weer een bijzondere 

week met veel verhalen, ont-

moetingen, ervaringen en 

emoties, net zoals vorig jaar 

en waarschijnlijk al die jaren 

daarvoor. Gelukkig kon ik dit 

jaar alles met mijn moeder 

delen en zodoende ter plekke 

verwerken. In je eentje is dat 

een stuk lastiger en eenmaal 

thuis, ontzettend moeilijk om 

met het thuisfront te delen. 

Het 2 keer omhoog lopen ging 

uitstekend. Veel makkelijker 

en sneller dan 2 keer fietsen. 

Waarschijnlijk speelde het 

koele weer van dit jaar ook een 

grote rol.

Via deze weg wil ik graag ie-

dereen heel hartelijk bedanken 

die mij (financieel) gesteund 

heeft in deze strijd tegen kan-

ker. Dat waardeer ik enorm. 

Alle liefdevolle, positieve en 

meelevende reacties en berich-

ten van bekenden en onbeken-

den zijn ook echt heel hartver-

warmend geweest. Veel dank 

ook daarvoor.

Mijn einddoel is echter nog 

altijd niet bereikt, dus wie me 

nog wil of kan steunen in de 

vorm van een donatie, heel 

graag! Dat kan nog steeds via 

mijn actiepagina:

https://deelnemers.opgevenis-

geenoptie.nl/berdinevander-

linden en dat kan nog tot sep-

tember. Iedere euro helpt om 

kanker uit de wereld te helpen. 

Alvast bedankt! 

Alpe d’Huez weer 2x veroverd
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DOOR: MARK HILBERTSSport

NEDERHORST DEN BERG- Met meer 

publiek dan ooit en onder bijna ide-

ale omstandigheden vormde de A&S 

Sprint Triathlon een sprankelend 

slot van een Bergs feestweekend. 

Gijs Bergman werd nu wel de eerste 

Berger, terwijl Almeerder Martijn 

Boot voor de 2e keer deze wedstrijd 

met 500 meter zwemmen, 20 km. 

fietsen en 5 km. hardlopen ruim bin-

nen een uur op zijn naam bracht. 

Vooraf was de Almeerder niet zo ze-

ker van zijn zaak. “Ik schijn wel als 

favoriet te worden afgeschilderd, maar 

ik voel me nog lang niet top” zegt hij 

vooraf. “En dat is niet om mezelf van 

tevoren in te dekken. Ik ben gewoon 

minder in vorm dan vorig jaar. Toen 

zat alles mee.” Bij het Parc Fermee 

gaat alles precies volgens de regels. 

Elke fiets wordt gecontroleerd op vei-

ligheid evenals de helm. Zo moeten er 

bijvoorbeeld doppen op de handvatten 

zitten, zodat je bij een val geen metaal 

in je lichaam krijgt gespietst. Met 90 

vrijwilligers heeft de Bergse Runners 

Club de organisatie strak in handen. 

Bij gevaarlijke punten zoals de uitgang 

van het Warin-schoolplein, de boch-

ten op het fietsparcours en de bocht 

naar de Blijklaan wordt goed gecon-

troleerd. Opvallend gedisciplineerd 

begeven de honderden toeschouwers 

zich langs de diverse kijkplekken, 

want een beetje sportliefhebber wil 

zowel de start in de Spiegelplas, het ra-

cen over de Dammerweg en de finish 

bij de Warinschool waarnemen. 

Dan moet je je nog haasten ook, 

want de atleten gaan razendsnel. Ben 

Schoordijk, die met 76 jaar de oud-

ste deelnemer zou zijn, moest helaas 

vanwege een griepje afzeggen. Nu 

verrichtte hij exact om 13.00 uur het 

startschot. 

Een uur 

Al na 8 minuten springt de eerste 

zwemmer op de fiets na 500 meter 

crawlen en een paar honderd meter 

nat over over een blauw zeil rennen 

naar de overstapplek. Bij de derde 

fietsronde heeft Boot al een comfor-

tabele voorsprong op de nummer 

twee. Na 35 minuten begint zijn op-

mars te voet om na 55.19 minuten 

ruimschoots als eerste te finishen, op 

een minuut gevolgd door Tim Jacobs 

uit Weesp, de helft van een tweeling. 

Zijn eeneiige evenbeeld Daan arri-

veert op de vijfde plek. Bij de vrou-

wen ligt aanvankelijk Paula van der 

Pouw- Kuiper op kop, ze wordt ech-

ter vlotjes gepasseerd door Deborah 

Schouten die als eerste vrouw ruim 

een uur onderweg is. Ze komt iets na 

Gijs Bergman aan die dolblij als eerste 

Berger eindigt in 1.01.36 uur, overall 

12 van de 92 deelnemers in de eerste 

serie.  “Vorig jaar werd ik in de eind-

sprint verslagen, maar nu win ik twee 

klassementen. Die van de Bergers en 

die van de jongeren”zegt de 18- ja-

rige trots. Raimon Knip komt als 13e 

zeven seconden later over de finish, 

een topprestatie voor de 46-jarige ex-

Berger. Spanning en klassementen dus 

genoeg. Die sprankelende sfeer wordt 

ook in leven gehouden door het drie-

tal speakers. Bij het fietsen vertelt Rien 

van Huissteden nauwkeurig wie er nu 

de bocht om komt zeilen. En bij de 

finish vormen Ewald van Huissteden 

en Mark Hilberts een fraai presenta-

tiekoppel. 

Jacob Meijers

Wie dacht dat de tweede serie deel-

nemers zou bestaan uit amateurs die 

op een sukkeldrafje hun dagelijkse 

loopje af hobbelen komt bedrogen uit. 

Sprankelende Sprinttriathlon trekt veel publiek

Ook hier strijd en fanatisme. Die nog eens 

wordt aangewakkerd door de 12 estafette-

ploegen. Daar zijn de drie deelnemers van 

Duin tot Dijk bijna even snel als winnaar 

Boot, waarbij deze heren uiteraard slechts 

één onderdeel per persoon hoeven af te 

leggen. Bij deze groep individuele triath-

lonners wordt Pim Quist eerste, hij zou 

niet misstaan hebben bij de topatleten. Dat 

geldt ook voor Alieke Hogendoorn die 

hier eerste vrouw wordt. Nog veel meer 

namen zou je kunnen noemen, doch één 

mag absoluut niet ontbreken. Dat is Jacob 

Meijers die alle 31 edities meedeed en die 

ook niet te beroerd is om ’s ochtends nog 

eventjes te helpen met de organisatie. Petje 

af voor zoveel inzet en energie!

Voor Nederhorst den Berg en wijde om-

geving is en blijft de Sprint Triathlon een 

jaarlijks sportief hoogtepunt. 

Hoofdsponsor Mark Smits van A&S 

Financieel Adviseurs heeft de prijzen 

uitgereikt uit aan Tim Jacobs, 

Martijn Boot en Ricardo Scholten (v.l.n.r.)

Aankomend weekend organiseren 

ODIS Volleybal, SV ’s-Graveland 

en TV Westerveld het Wijdemeren 

Beach Event. De parkeerplaats van 

Sporthal De Fuik is deze week met 

ruim 300 kuub zand omgedoopt tot 

‘Wijdemeren Beach’.  

Meer dan 75 teams hebben zich al in-

geschreven en dat betekent dat er ruim 

300 sporters zullen deelnemen aan de 

verschillende zomersporten. Hebt u 

zich niet ingeschreven? Geen nood: ook 

kijken onder het genot van een hapje 

en een drankje op het terras van Dirks 

Sportcafé is een aanrader. Er hangt ie-

der jaar een gezellige zomerse sfeer, 

met relaxte zomermuziek, zomerse 

drankjes en hopelijk een lekker zonne-

tje. De jeugd kan zich voor zondag nog 

aanmelden voor het Panna Knock Out 

voetbal. Dit toernooi start zondag om 

14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Vanaf 

13.30 uur kunnen deelnemers zich ter 

plekke inschrijven. Het gehele pro-

gramma voor het weekend is als volgt:

Vrijdagavond van 17.00 tot 22.00 

uur: Beachtennis

Een relatief nieuwe maar bijzonder 

spectaculaire tennisvariant in wed-

strijden van 2 tegen 2 (heren, dames, 

jongens en meisjes, geen mix). Met een 

speciaal beachtennisracket en een wat 

lichtere, zachte bal.   

Zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur: 

Beachvolley

Op  zaterdag organiseert ODIS Volley-

bal haar 5e  Beachvolleybal toernooi. 

Dit toernooi wordt vooral gekenmerkt 

door de plezierfactor. Hoewel iedereen 

natuurlijk wel wil winnen, is het pas een 

geslaagd evenement als iedereen het 

naar zijn of haar zin heeft.  

Zondag van 12.30 tot 17.00 uur: 

Footvolley 

Op zondag is het de beurt aan SV ’s-

Graveland voor het footvolley. In teams 

van vier personen heb je één opdracht: 

zorg ervoor dat de bal niet op jouw helft 

op de grond komt maar wel op die van 

de tegenstander. En vooral: gebruik 

daarbij niet je armen en handen. Dit 

jaar naast 20 teams met vooral heren, 

ook een aparte poule met damesteams!

Zondag van 14.00 tot 17.00 uur: 

Panna Knock out

Ook voor de jeugd is er iets te doen op 

zondag: jongens en meisjes, zowel be-

ginners als gevorderden van 8 t/m 18 

jaar, kunnen elkaar uitdagen voor de 

‘Panna Knock Out’, een 1 tegen 1 duel 

in sporthal De Fuik in Kortenhoef. Het 

toernooi start om 14.00 uur en duurt 

tot 17.00 uur. Vanaf 13.30 uur kunnen 

deelnemers zich ter plekke inschrijven..

Zie: www.wijdemerenbeach.nl.

Komend weekend: 

Wijdemeren Beach Event
Nieuws Club 4711
Uitslag + stand lente-

competitie biljarten

Maandag 13 juni: B. 

Worp-W. Clements 0-2, J. 

Vrijburg-M. Boelhouwer 

2-0. 

Stand aan kop (maandag-poule): J. Vrij-

burg 9-20, W. Clements 9-19

Zaterdag 18 juni: R. van Huisstede (12 pt.), 

J. Vrijburg (10 pt.), J. van Wijnen (10 pt.), 

M. v.d. Velden (8 pt.), M. Zieleman (6 pt.), 

D. Giavarra (4 pt.), T.Bos (4 pt.), W. Cle-

ments (0 pt.), M. Verlaan (0 pt.)

Eindstand (zaterdag-poule): 1. J. van Wij-

nen 6-44 (kampioen), 2. M. v.d. Velden 

6-40, 3. W. Clements 6-36, 4. M. Zieleman 

6-33, 5. D. Giavarra 6-27, 6. J. van Greunin-

gen 6-21

Programma Club 4711

Zaterdag 25 juni 16.00 uur: maandtoer-

nooi biljarten, maandag 27 juni 19.30 

uur: 1e ronde zomercompetitie biljarten 

(maandag-poule)

Algemene openingstijden Club 4711

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 uur.
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