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Varen op de plas Horstermeer
135 jaar

Dammen Mike Williams

Evert Boeve met zijn eerste Weltacamera

ANKEVEEN- Op z’n draaibank zit nog 

een stuk elzenhout geklemd dat 

Evert Boeve vóór 9 september als 

kunstwerk af wil hebben. “Misschien 

wel m’n allerlaatste” zegt de 90-jari-

ge die zich voorbereidt op een over-

zichtstentoonstelling over ruim 70 

jaar tekeningen, foto’s, films, schil-

derijen en beeldhouwwerk. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

“Ik ben als jochie al begonnen met te-

kenen. Voornamelijk vogels. Maar mijn 

belangstelling kwam in een stroomver-

snelling door de oorlog. Ik woonde in 

Weesp en voor mij dreigde als jonge-

man de Arbeitseinsatz van de moffen. 

Aan de overkant woonde Cor Arendse, 

een beroepskunstenaar. Ik ben toen 

stiekem overgestoken en heb daar on-

dergedoken gezeten. En van hem heb 

ik heel veel geleerd” schetst Evert Boeve 

het begin van een lange loopbaan in 

dienst van de kunst. “We hadden tijd 

zat. Arendse had ook een fotozaak in 

Amsterdam, maar dat lag in puin. En 

ik kon niet naar school, ik leerde voor 

instrumentmaker.” Van zijn overbuur-

man leerde Evert veel, over compositie, 

opbouw, diepte en hoe belangrijk de 

achtergrond is voor een tekening. Tege-

lijkertijd kwam hij in aanraking met de 

fotografie, wat Arendse er min of meer 

als broodwinning bij deed.

Na het afronden van zijn opleiding als 

instrumentmaker kwam hij terecht op 

het laboratorium van Philips Roxane 

(later Duphar) op Boekesteijn in ‘s- 

Graveland. “Daar kwamen mijn kwali-

teiten als fotograaf al gauw aan het licht, 

als ze weer aan het klooien waren met 

een plantje. Ik wist van niks, maar het 

bleek dat de president-directeur van 

Duphar mijn naam had gevraagd aan 

mijn chef op het labo. Ik moest op het 

matje komen. Die man wilde een soort 

meesterproef, of ik zijn vijf kinderen 

kon vastleggen. Nou, daar heb ik werk 

van gemaakt, met een mooi album. Het 

was een cadeau voor mevrouw die me 

jankend opbelde, zo blij was ze. Toen 

was m’n kostje gekocht. Ik kreeg een 

eigen atelier en heb sindsdien foto’s ge-

maakt.”

Op het laboratorium ontmoette Evert 

de aantrekkelijke Rie Bant, met wie hij 

in 1955 in het huwelijk trad. Nog steeds 

woont het vitale echtpaar aan het eind 

van het Bergsepad op het mooiste plek-

je van Wijdemeren. 

De lichtinval

Tientallen jaren was Evert bedrijfsfo-

tograaf. “Ik ging helemaal los. Natuur-

lijk bestond driekwart uit foto’s voor 

technische verslagen, producten en fa-

brieken, maar daar binnen had ik een 

enorme vrijheid hoe ik het vorm gaf. 

Intussen had ik ook in de avonduren de 

Fotovakschool afgerond, met als speci-

alisme ‘film’.” De Ankevener was inmid-

dels ook ontdekt door Philips Eindho-

ven, daar maakte hij voor het latere 

Evoluon talloze filmpjes. “Ik kan me 

nog herinneren dat ik urenlang bezig 

ben geweest met een ontluikend kikke-

reitje, het Begin van Leven heette dat. Ik 

was behoorlijk bezeten van mijn werk, 

als het moest ging ik ’s nachts door.” 

Uit een grote stapel tovert de hoogbe-

jaarde een prachtige kleurenprent van 

een coloradokever tevoorschijn. “Mooi, 

hè? Mensen zeggen weleens, dat is een 

echte Boeve. Maar wat dat is, weet ik 

niet. Ik let altijd op de compositie, de 

horizon en de invoerende lijnen, maar 

tja, wie niet.” “En de lichtval” vult Rie 

aan “hij is zo streng voor zichzelf. Het 

moest precies het goede licht zijn. Dan 

keek hij uit het raam en dan rende hij 

naar buiten om dit of dat vast te leggen, 

want dat was het perfecte licht.”

De laatste 30 jaar

Rond zijn 60e stopte Boeve bij Duphar, 

toen opende zich een totaal nieuwe 

wereld als fotograaf en filmer. Hij deed 

een tijdje kinderfotografie en werkte 

voor een CV- bedrijf uit Nijkerk. Maar 

de natuur bleef zijn grote liefde. Bij 

Natuurmonumenten werkte hij maar 

kort. “Ik werd aangenomen door de di-

recteur met het doel om het niveau van 

de foto’s omhoog te krijgen. Maar dat 

werd teniet gedaan door allerlei goed-

willende amateurs die ook zo nodig 

mochten publiceren.” Bij het Noord-

Hollands Landschap kon hij zijn ei wel 

kwijt. “Ik had een vrijbrief zodat ik in 

alle beschermde natuurgebieden kon 

komen. Tijd speelde geen rol. Uren 

heb ik op mijn buik in het gras gelegen 

om miertjes met de camera te bespie-

den.” Over zijn samenwerking met Bert 

Haanstra voor de film ‘Bij de Beesten 

af ’ is Boeve niet zo te spreken. “Te com-

mercieel, te gehaast, teveel in elkaar zet-

ten voor een leuk beeldje. Nee, dat was 

niks voor mij.”

Een ander memorabel chapiter in het 

artistieke leven van Evert Boeve was 

Overzichtstentoonstelling 9-16 september IJsclub Ankeveen

Het artistieke leven van Evert Boeve

zijn wetenschappelijke werk. Via via werd 

hij ‘Mitglied’ van de Encyclopedia Cinema-

tografica’ uit Göttingen, een club weten-

schappers die jaarlijks lezingen illustreerde 

met films. Everts film van een koolmeesje 

in nestkastje sloeg in als een bom. “Dat was 

dus nog voor de tijd van een webcam. Ik 

was als ex-instrumentmaker ook in staat 

om technische fratsen uit te halen om dat 

uit te voeren.” Na de koolmees volgden de 

staartmees, winterkoninkje, enzovoort. 

Wie 70 jaar fotograaf en cineast is, kan 

veel verhalen. Boeve maakte minstens vijf 

fotoboeken, ontwierp boekomslagen, illus-

treerde kalenders en deed veel samen met 

anderen. De zolder is tot de nok toe gevuld 

met mappen en fotoboeken.

Tentoonstelling

Op zaterdag 9 september opent Ingrid Jan-

sen om 14 uur de overzichtstentoonstel-

ling in het clubgebouw van de Ankeveense 

IJsclub. De expositie is open op zondag 10 

september van 11 tot 17 uur, woensdag 13 

en vrijdag 15 september van 14 tot 17 uur. 

En op zaterdag bij Ankeveen Artistique. U 

ziet dan vele foto’s van Evert Boeve: gebou-

wen, stillevens, dieren, natuur, landschap-

pen, kunstfoto’s en naakten. Daarnaast 

mooie houten beelden, schilderijen, teke-

ningen en scheepsmodellen. Daarover later 

meer. 

Willie Das Plein
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 13 aug.: 09.30 uur: W. Balk,
 Di. 15 aug.: 19.00 uur: W. Balk.
◗ St. Martinus     
 Wo. 9 aug.: 19.00 uur: W. Balk,
 Zo. 13 aug.: 09.30 uur:
 L. Wenneker.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 10 aug.: 09.30 uur: W. Balk,
 Za. 12 aug.: 19.00 uur: W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 13 aug.: 10.00 uur: 
 Ds. R. van Ginkel.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 13 aug.:  10.00 uur:  
 Ds. H. van Dijk.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 13 aug.:  10.00 uur:  
 Ds. G.J. Kroon.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 13 aug.:  09.30 uur:  
 Ds. F.A.J. Heikoop.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 13 aug.:  11.00 uur:
 Godelieve van Liebergen 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 13 aug.:  10.00 uur: 
 C. Terpstra. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 13 aug.:  10.00 uur: 
 Ds. Jeroen de Jong. 

WANNEER TIJD WAT WAAR
11/ 12 aug. 19.30 u.  Reeën kijken Corversbos (NM) Beresteinsewg31;’s-Graveland
zo. 13 aug. 11.00 u. Watersafari Bez. Centr. NM; ‘s-Gravelan
wo. 16 aug. 14.00 u. Klanken uit de natuur (gezin) Bez. Centr. NM; ‘s-Graveland
vr. 18 aug. 09.30 u. Spreekuur Administratie voor Elkaar Soc. Cult. Centr, Blijkln 1, NdB
za. 19 aug. 11.00 u. ASV Petanque Toernooi ASV- Sportcomplex, Ankeveen
zo. 19 aug. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
25-27 aug.  135 jaar Horstermeerpolder Horstermeer, NdB. 
za. 26 aug. 08.00 u. Kleedjesmarkt  Marktplein Ankeveen
za. 26 aug. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
za. 26 aug. 14.00 u. Watersafari Bez. Centr. NM; ‘s-Graveland
wo. 30 aug. 14.00 u. Klanken uit de natuur (gezin) Bez. Centr. NM; ‘s-Graveland

Activiteiten agenda

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

L. Siebeling en J. Suijker, 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 Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

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

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Vanaf 9 augustus zendt 
GooiTV de volgende pro-
gramma’s uit:
Een Special van onze speci-
ale reporter Andreas van der 
Schaaf; hij bezocht in mei de 
WereldBBQ in Bussum (H); 
In RegioHub een verslag van 
‘een dagje mee met de GAD’ 
(H).
Ziggo digitaal kanaal 41 / 
Ziggo analoog kanaal 45; 
zie ook: www.gooitv.nl (en 
You Tube en Facebook).

Programma GooiTV

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

MEDEDELING TANDARTSPRAKTIJK B. VAN EYNATTEN
Na een prettige samenwerking van 3 jaar met collega Tijl Bakx is 

hij sinds vorige week niet meer werkzaam in onze praktijk.  

Tijl gaat zich toeleggen op het opzetten van een eigen praktijk 

en als team wensen wij hem hiermee veel succes. Uiteraard blijf 

ik als vanouds werkzaam als uw tandarts aan de Voorstraat 24.

Met vriendelijke groet, Bart van Eynatten

(Wegens vakantie is de praktijk gesloten van 10 tot 25 augustus)

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517
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Bouwput DOOR: NIELS VAN DER HORST

NEDERHORST DEN BERG-  – Sinds 

mei worden er bouwwerkzaamhe-

den verricht in het centrum. In grote 

lijnen betreft het een herinrichting 

van het Willie Das Plein, de aanleg 

en/of vervanging van riolering, en 

de bestrating van een aantal wegen 

eromheen.

In de planning staat als einddatum 12 

december. Dat betekent een project-

duur van zeven maanden. Voor de di-

rect betrokken bewoners en winkels is 

dit vermoedelijk een flinke belasting.

Middenstand

“Het is een belemmering voor de klan-

ten. Ze hebben moeite om hier te ko-

men” vertelt tweewielhandelaar Peter 

Kroon. “Ik merk dus dat er minder 

klanten komen. Mensen gaan makke-

lijker naar andere winkelgebieden.” Sla-

ger Ton Vernooij beaamt dat even later: 

“De parkeergelegenheid is minimaal, 

dus mensen rijden door naar Weesp 

of Kortenhoef”. Had daar iets aan ge-

daan kunnen worden? “In mijn ogen 

hadden ze de spullen op de parkeer-

plaats ook op het plein neer kunnen 

zetten. Of naast de apotheek. Dan had 

je voor de Overmeerkant ook plekken 

gehad.” Kort daarop helaas hetzelfde 

verhaal van Thea van Bloemsierkunst 

Lidy. Aan de overkant geeft Anne Ma-

rie Brinkers aan dat ze in haar mode-

winkel de passanten erg mist. “Ja, die 

mensen die bijvoorbeeld op weg naar 

het Spieghelhuys zijn en even binnen 

wippen omdat ze iets hebben zien han-

gen. En iets anders wat ik echt jammer 

vind, is dat op de wegen naar Neder-

horst borden staan dat de Dammerweg 

is afgesloten. Dat klopt misschien, maar 

de winkels zijn hier wel absoluut be-

reikbaar en dat staat er niet! Ja, hier pas 

maar dan zijn de meesten natuurlijk al 

lang doorgereden.”

Een iets minder zorgelijk geluid komt 

van de drie dames achter de bar bij het 

Spieghelhuys. Esmée, Melissa en Jente 

hadden niet het idee dat het zoveel 

minder ging. “Maar dat komt ook om-

dat we al een paar jaar in een stijgende 

lijn zitten.” En ze proberen ook actief te 

blijven. Ze wijzen naar de poster op het 

plein met hun aankomende acties. Die 

houden wel degelijk verband met dat 

twee dagen later de stoep wordt open-

gebroken maar getuigen van een (pro)

actieve aanpak.

Bewoners

“Nou, je hebt er wel veel last van. Veel 

meer herrie” zegt Peter. Hij woont aan 

het begin van de Overmeerseweg. “Ze 

hebben zo’n trommelding waar de ste-

nen in gaan om ze schoon te krijgen en 

dat maakt veel lawaai.” Op zoek naar 

een plek voor een overzichtsfoto zie ik 

verderop boven Brinkers een dame uit 

het raam kijken. Ik mag binnen komen. 

Jeanne heeft last van overgevoeligheid 

voor prikkels. Vooral licht en geluid. Zij 

spreekt ook van verschrikkelijke herrie. 

“Elke ochtend worden mijn man en ik 

om 7 uur gewekt door al die piepende 

machines. Vreselijk.” Van haar balkon 

neem ik een foto. Later stuurt ze mij er 

eentje die ze medio juli geschoten had. 

Van hetzelfde stuk terrein maar dan 

propvol met vrachtwagens en ander 

materiaal.

Herrie is niet de enige bron van over-

last. Blijk-bewoonster Maaike vond het 

met naar school gaande kinderen in de 

drukte een drama. “Ik durfde mijn zoon 

niet alleen naar school te laten fietsen. 

Nu is het in de vakantie gelukkig wat 

Een steen op de maag

rustiger.” Van een heel andere vorm van 

overlast door drukte vertelde Joost. Hij is 

teamleider bij Albert Heijn. “Daar verderop 

op de hoek bij de Ruysdaelstraat  staat een 

paaltje zodat niemand erin kan rijden. Als 

er een vrachtwagen komt, moet dat paaltje 

er dus uit en weer in. Soms door haast en 

omdat men het niet gewend is, zit daar wel 

eens wat tijd tussen. Andere mensen maken 

daar vervolgens gebruik van en rijden er in. 

Om geen auto voor de deur te krijgen die er 

niet uit kan, moeten de bewoners van dat 

hoekhuis die automobilisten daar weer op 

wijzen. Vervelend, zeker als dat wat vaker 

gebeurt.”

De bewoners en ondernemers in het cen-

trum van Nederhorst den Berg snappen dat 

de werkzaamheden nodig zijn. Niettemin 

is voor hen maar ook voor degenen langs 

de omleidingsroute een periode van zeven 

maanden met deze gevolgen bepaald geen 

kleinigheid. Sterkte.

‘s-GRAVELAND- Deze kale paal 

staat al drie weken bij het begin 

van de nieuwe 30-km zone op het 

Zuidereinde. 

Maar de weggebruikers weten nog 

niet dat het 30-km is, want het bord 

ontbreekt nog steeds ondanks het feit 

dat wethouder Theo Reijn het Zuider-

einde al officieel heeft geopend.

Of is dit soms een nieuw systeem om 

de weggebruiker te attenderen dat hij 

een andere snelheid  moet hanteren?

Recentelijk heeft de gemeenteraad een 

krediet van € 100.000,00 beschikbaar 

gesteld voor het vervangen c.q. ver-

nieuwen van de verkeersborden en 

straatnaamborden in onze gemeente.

Dit is toch niet de uitvoering van dit 

krediet. Zelfs het straatnaambord op 

de hoek met de Burgerlaan is verdwe-

nen!.   

Staat deze paal ‘voor Paal’?
Hennepplantage
’s-GRAVELAND- Een woordvoerder 

van de politie bevestigt dat er bij de uit-

slaande brand op de Beresteinseweg in 

’s-Graveland in de nacht van 20 op 21 

juli restanten van een hennepplantage 

zijn aangetroffen op de bovenverdie-

ping. Dat staat echter los van de oorzaak 

van de brand, die is ontstaan door kort-

sluiting op de begane grond. 

KORTENHOEF- Ties Hagen, voorzit-

ter van de Vrienden van Veenstaete, 

is diep teleurgesteld. Op het verzoek 

aan het gemeentebestuur om mee 

te werken aan een ontmoetingsplek 

voor ouderen op De Meenthof kwam 

eind juli een negatief antwoord. De 

gemeente doet niets.

De gemeente schrijft dat wethouder 

Van Henten in een gesprek met de 

Vrienden in juni 2016 had aangege-

ven dat zij op de hoogte is van de be-

hoefte aan een ontmoetingsplek. Zij 

is van mening dat initiatieven moeten 

uitgaan van de winkeliers. Een lunch-

room of iets dergelijks bleek in de ogen 

van de ondernemers niet haalbaar. Ook 

had de wethouder toegezegd dat Wij-

demeren op zoek zou gaan naar een 

andere locatie. Dat is inmiddels gelukt, 

schrijven B&W, want het Wijdehuis is 

in Veenstaete geopend, een ontmoe-

tingsplek voor mensen die een duwtje 

in de rug nodig hebben (twee dagdelen 

per week). 

Hagen had een totaal andere indruk 

na dit gesprek met de wethouder. Hij 

zag het als een open gesprek met een 

grote groep mensen, dat ging over di-

verse wensen. Hij heeft het nooit als 

een antwoord op het verzoek voor een 

lunchroom beschouwd. In zijn op-

tiek was er toen ook geen sprake van 

een afwijzing. Bovendien is de 

functie van ’t Wijdehuis een 

welzijnsvoorziening voor een 

bepaalde groep, geen openbare 

koffiecorner. 

Ook ziet Hagen dat de gemeen-

te geen rol wil spelen bij de 

herinrichting van de Meenthof. 

B&W brengen wel de Dobber in ten 

gunste van AH. Maar stellen geen eisen 

aan AH welke functie de Dobber in de 

toekomst zou kunnen krijgen resp. wel-

ke gewenst is. In de brief naar de Vrien-

den schrijft het gemeentebestuur dat 

de gemeente geen leidende rol speelt. 

Het is en blijft het bouwproject van de 

ondernemers. Wel zijn er diverse infor-

Geen ontmoetingsplek voor ouderen

matiebijeenkomsten geweest. Daar werd 

ook de wens voor een locatie met terras 

uitgesproken. Die kans wordt nauwelijks 

haalbaar geacht. 

Dat Bakker Jeroen een plan heeft voor een 

lunchroom, is blijkbaar aan de aandacht 

van B&W ontsnapt, denkt Ties Hagen. 

Zijn bittere conclusie luidt dat het in Kor-

tenhoef dus niet lukt om iets van de grond 

te tillen. Op de gemeente hoef je niet reke-

nen als het gaat om een ontmoetingsplek 

voor ouderen op de Meenthof.
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). 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

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

Te Huur Wijdemeren

Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2, 

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

 AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

 

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!! 

035-656 0235

“Aandacht voor Zorg”

Voetreflexzonetherapie; 

Ontspant en hersteld 

uw Balans

Stoelmassage; voor Nek,

Schouder,rug klachten

( zeer interessant voor 

bedrijven)

www.aandachtvoorzorg.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. 

Tel. 0294-254598. 

Sloten & Inbraakbeveiliging

Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Hoogbegaafd?

Moeite met leren? 

Faalangstig? 

Ik ontwikkel mij anders

speeltheaterwishdom.nl 

Bridgepaar gezocht om op 

Vrijdagavond te spelen 

(1/Md ) 06 22555246

Kindervoorstelling (6+)

‘Boxdorp in rep en roer’

Prof. Plezier verdwenen!

Woensdag 16 aug. 14.00 u.

speeltheaterwishdom.nl 

PHONEUSHOP 

NOORDEREINDE 9

Deze maand bij een mobiel

abonnement of verlenging

een gratis reinigingsset!

Vakkundig en vrijblijvend

advies en alle reparaties

Koffie & thee staan klaar

Noordereinde 9 sGraveland

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Direct mail  |  Cross media  |  Fulfilment & MRM  |  Drukwerk & promotie

Nieuw Walden 6 

1394 PB  Nederhorst den Berg

 tel. 0294 25 62 00 

info@dunnebier.nl 

 www.dunnebier.nl

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.  
Wijdemeertjes

Sleutels
en 
sloten
service

06 4021 4021
WWW.ARENSVASTGOED.NL

TE HUUR NIEUW WALDEN 29-a
NEDERHORST DEN BERG

• Bedrijfsruimte: 175m2
• Verhard buitenterrein

 

Voorzien van: kantoorruimte,
verdiepingsvloer, kelder, 
pantry, toiletruimten, 
overheaddeur, krachtstroom 
en vloeistofdichte vloer

aannemersbedrijf

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

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

www.wesopa.nl

’t Wijdehuis, elke ma.ochtend 

van 09.30-13.30 of do.middag 

van 12.30-16.30 u. Gratis. 

Veenstaete- Kortenhoef, via de 

Parklaan. Info: Herma Kleve 

van Versa Welzijn;  hkleve@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.

Elke 1e woensdag v.d. maand 

(in augustus niet!) van 14-17 

uur: Repaircafé WijdemerenIn 

de Brasserie van Veenstaete te 

K’hoef. Weggooien? Mooi niet! 

Zie: www.natuurlijkwijdeme-

ren.nl of bel: Marjolijn Beze-

mer: 06- 48545227.

Iedere oneven week op vrij-

dag tussen 09.30 en 11.00 uur 

spreekuur in het Soc. Cult. 

Centrum; Blijklaan 1, Ned. 

den Berg. Administratie voor 

Elkaar: hulp bij formulieren, 

toeslagen, enz.

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelinge-

tje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: 

tgooi@humanitas.nl of 035-

6286093.

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid 

aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als 

wijkbewoner gebruik van kunt 

maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: 

www.amaris.nl/dekuijer of 

085-0214040.
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Openbaar groen DOOR: HERMAN STUIJVER

Collectanten Nierstichting
gezocht
Wilt u duizenden nierpatiënten helpen? 

Collecte lopen kost maar een paar uurtjes 

van uw tijd. Tijdens de  collecteweek van 

17 tot en met 23 september is uw inzet 

hard nodig. We zoeken nog collectanten 

in uw buurt. Stapt u twee uurtjes mee? 

Waarom helpen? Dialyse houdt nier-

patiënten in leven, maar is loodzwaar. 

Daarom zet de Nierstichting alles op alles 

voor de draagbare kunstnier. Elke bijdra-

ge helpt om nierpatiënten hun vrijheid 

terug te geven. Dat kan mede dankzij de 

inkomsten uit de collecte. Wij zijn ieder 

jaar enorm blij met alle collectevrijwil-

ligers. De inzet van vrijwilligers maakt 

namelijk écht verschil.

Meld u aan via: www.nierstichting.

nl/2uur. Of neem contact op collecteco-

ordinator: Brigitte Plagge, 06-2745 3085

WIJDEMEREN- Uit een onderzoek 

van de Universiteit Wageningen 

blijkt dat Wijdemeren de minst 

groene gemeente in de Regio Gooi 

en Vechtstreek is. De vijf dorpen ko-

men op de 158e plaats van in totaal 

388 gemeenten. 

Bij het onderzoek van Gerben Roerink 

ging het overigens om het groen bin-

nen de bebouwde kom. Weilanden, 

bossen en plassen aan de randen van 

de gemeente werden niet meegewo-

gen. De groenheid van een gemeente is 

berekend aan de hand van de Groen-

index. Die bepaalt met behulp van sa-

tellietgegevens hoe groen een stuk land 

is. De waarde van de index ligt altijd 

tussen de 0 en de 1.Bij een waarde van 

0 groeit er helemaal nergens onkruid of 

een ander groen plantje. Bij een waarde 

van 1 is het hele oppervlak groen. De 

bebouwde kom van Nederlandse ge-

meenten scoorde in de zomer van 2016 

tussen de 0,3 en de 0,6. In Groningen 

kun je het beste wonen, dat is verreweg 

het groenste gebied. In wijken in de 

Randstad is het een stuk minder groen 

dan in de rest van het land. 

Bellingwolde was de meest groene ge-

meente van Nederland, gevolgd door 

Rozendaal, Vlagtwedde, Aa en Hunze 

en Westerveld. De top 5 van de minst 

groene gemeenten (binnen bebouwde 

kom) wordt aangevoerd door West-

land, maar ook Velsen, Beverwijk, Kat-

wijk en Zandvoort bungelen onderaan. 

Het Gooi

Dat Blaricum (9) en Laren (10) goed 

scoren, is niet verwonderlijk. Maar ook 

Hilversum doet het beter dan Wijde-

meren, onze buren staan op de 148e 

plek. Van de meest stedelijke gemeen-

ten scoort bijvoorbeeld Hilversum een 

stuk beter dan Beverwijk. Na Laren en 

Blaricum volgen Eemnes (40) Gooise 

Meren (111) en Huizen (127). Weesp 

doet het ook slecht, het staat 364. Ook 

wel weer te verklaren, want Weesp is 

een oud stadje. Het 

hangt volgens Roerink 

vaak samen met de ge-

schiedenis

Groen is gezond

Groen in de gemeente 

is goed voor de inwo-

ners. Volgens omge-

vingspsycholoog Sjerp 

de Vries zijn er ver-

schillende onderzoe-

ken die een positieve relatie aantonen 

tussen groen en gezondheid. Zo zijn er 

onderzoeken die groen relateren aan 

een lagere sterftekans, aan een hogere 

ervaren gezondheid en in groene arme 

buurten hebben kinderen minder vaak 

ADHD dan in grijze arme buurten.

De positieve gezondheidseffecten van 

groen lijken in Nederland vooral te 

komen door het effect dat groen heeft 

op de hersenen. Mensen lijken minder 

stress te ervaren in een groene buurt en 

groen is goed voor de sociale samen-

Wijdemeren minst groene van het Gooi

hang in een wijk. Een gemeente kan groe-

ner worden door meer parken te maken of 

bomen te planten, maar de tuinen hebben 

ook een grote invloed op de groenheid van 

een gemeente. Plaatsen met grote tuinen 

zijn vaak groener dan plaatsen met kleine 

tuinen. Vanzelfsprekend doen gebieden 

waar veel mensen dicht op elkaar wonen 

het dus het slechter dan gebieden die min-

der stedelijk zijn.

 Een versteend deel van Wijdemeren

WIJDEMEREN- Ans en Huub hadden 

zich nog zo verheugd op de nieuwe 

buren. Het vorige stel dat er woonde 

was oud en had geen contact meer 

met de omwonenden. De nieuwe bu-

ren hadden ook kinderen, hadden ze 

al gezien. Gezellig, dan hadden hun 

eigen kinderen ook speelkameraad-

jes in de straat. De start was goed. De 

buren kwamen zich voorstellen en 

inderdaad de kinderen konden het 

goed met elkaar vinden en speelden 

vaak met en bij elkaar.

Echter, toen werd het zomer. De nieuwe 

buren bleken erg blij met hun nieuwe 

tuin, die hadden ze niet in hun vorige 

huis. Als het maar even kon werd er in 

de tuin gegeten en werd de barbecue 

aangestoken. En daarmee begon een 

hoop ellende. Ans en Huub konden op 

mooie dagen tijdens etenstijd door de 

rook- en stankoverlast niet meer in hun 

eigen tuin zitten. Eerst deden ze daar 

niet zo moeilijk over. Ach, buiten eten 

en lekker barbecueën, dat deden ze zelf 

ook wel eens. Wel eens ja, maar niet vijf 

dagen per week. En toen de buren als 

klap op de vuurpijl ook nog een vuur-

korf aanschaften en ’s avonds deze ook 

nog aanstaken, toen was de maat vol. 

Huub liet de buren op een avond over-

duidelijk merken wat hij vond van hun 

‘asociale gedrag’. Het goede onderlinge 

contact was op slag verdwenen. De 

kinderen speelden buiten nog wel met 

elkaar, maar niet meer bij elkaar thuis.

Voorbeeld

Ans las in het huis-aan-huisblaadje een 

stuk over buurtbemiddeling. Na overleg 

met Huub nam zij contact op. De buren 

bleken ook last te hebben van de ver-

stoorde verhoudingen en wilden graag 

meedoen aan een bemiddelingsgesprek. 

Tijdens dit gesprek bleek pas hoe erg 

Ans en Huub leden onder de rook- en 

stankoverlast van de buren. Die hadden 

zich op hun beurt helemaal niet gerea-

liseerd dat dit zo erg was, maar ze twij-

felden toch nog een beetje. Afgesproken 

werd dat de buurman zelf bij Ans en 

Huub zou gaan kijken. Een paar weken 

later belde Ans buurtbemiddeling met 

een bedankje. De buren waren erg ge-

schrokken toen ze met eigen ogen za-

gen wat er aan de hand was. De barbe-

cue was vervangen door een elektrische 

barbecue en in plaats van een vuurkorf 

staken de buren  nu ’s avonds gezellig 

een gelbrandertje aan. 

Bel of mail

Dit is maar een van de voorbeelden van 

buurtbemiddeling. Bij Buurtbemidde-

ling geldt uiteraard geheimhouding. De 

namen en situatie in het bovenstaande 

verhaal zijn vanwege de privacy veran-

derd. Hebt u last van uw buren of bent 

u in een burenruzie beland, mail dan 

naar buurtbemiddeling@versawelzijn.

Buurtbemiddeling

nl of bel naar Versa Welzijn, telefoonnum-

mer: 035 - 6231100.

KORTENHOEF - Op 8 mei mochten 

nieuwe EHBO-cursisten hun diploma 

in ontvangst nemen. 

Het examen vond plaats op 30 maart. 

Voor de tweede keer is dit gegaan met 

het e-learning principe, waarbij cur-

sisten thuis op de PC, in eigen tijd en 

tempo, de lesstof door kunnen ne-

men. Aan de hand van controlevragen 

wordt de kennis getoetst. Wanneer 

het theoriecertificaat wordt behaald, 

volgen de cursisten nog vijf praktijk-

avonden met als afsluiting op de zesde 

avond het examen. 

In oktober start er wederom een nieu-

we EHBO-cursus. De praktijkavon-

den zullen plaatsvinden op 5, 12, 19, 

26 oktober en 2 november. Het exa-

men is gepland op 9 november. De 

kosten voor deze cursus bedragen 195 

euro. Veel ziektekostenverzekeraars 

vergoeden geheel of gedeeltelijk de 

kosten voor deze cursus. Voor meer 

informatie, kunt u contact opnemen 

met Margreet Holdinga via ehbosgra-

veland@gmail.com of even kijken op 

www.ehbo-sgraveland.nl.

AED-cursus

Ook start er een nieuwe AED-begin-

nerscursus. Deze avond is gepland op 

28 september van 19:00 tot 22:00 uur. 

De kosten voor deze cursus bedragen 

50 euro. Aanmelden kan via Regina 

Veenman – Bottenheft op regina@

harrit.eu.

Nieuwe EHBO-cursisten met diploma
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Zomerse aanbieding

Aardbei stammetje
 deze zomer slechts

€ 8,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Project Revindicatie/Snippergroen
Alle politieke partijen benadrukken keer op 

keer dat het belang van de burger bij hen voor-

op staat. In de praktijk blijkt meestal dat ‘de 

burger’ opgevat wordt als abstracte entiteit, niet 

als persoon. Welnu, dat is onjuist. Het gaat in de 

politiek om MENSEN.

Neem het project Snippergroen, dat van begin 

af aan een ramp is geweest, met boze burgers, 

rechtszaken, hoge kosten en zero opbrengst. 

Eén voorbeeld: de tuin van mevrouw S aan de 

Cannenburgerweg in Ankeveen.  Net als haar 

buren gebruikte zij een stukje grond waarvan de 

gemeente vond dat zij daar geen recht op had. 

Bij al haar buren werd in de loop van het pro-

ces geoordeeld dat er sprake was van verjaring 

en dat zij eigenaar van de grond waren gewor-

den. Bij haar niet. Waarom niet? Omdat, zo lijkt 

het, er een vete uitgevochten wordt: mevrouw S 

pikte de dreigementen van de gemeente meteen 

al niet, en dat heeft bij de ambtenaren kwaad 

bloed gezet. De dame wordt op alle mogelijke 

manieren dwarsgezeten.

Een duidelijk geval van schending van het ge-

lijkheidsbeginsel. De opeenvolgende verant-

woordelijke wethouders hebben geen actie wil-

len of durven ondernemen. Wat kun je dan nog 

doen, als politieke partij die zegt op te komen 

voor het belang van de burger? Simpel: je ver-

telt de verantwoordelijke wethouder dat hij de 

zaak dient te regelen op straffe van een motie 

van wantrouwen.  Als de fracties alleen maar 

BEWEREN dat ze er zijn voor de burger, zon-

der zich druk te maken over het effect van hun 

‘beleid’ op de burger, dan dienen wij, burgers, ze 

bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 

maart volgend jaar allemaal naar huis te sturen. 

Want dan zijn ze niks waard.

Cor Koster, Nederhorst den Berg

Hofl aan 4 Kortenhoef
Goed onderhouden en 
verzorgde middenwoning met 
445 m3 inhoud, aanpandige 
garage (mogelijk, nu kamer en 
bergruimte), ruime moderne 
luxe keuken met inbouwap-
paratuur, mooie badkamer uit 
2010, riante zolderkamer met 
dakkapel en een achtertuin 

met middag- en avondzon. CV 2017.     Vraagprijs € 324.500. 

NIEUWNIEUW

 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

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

NEDERHORST DEN BERG- Precies 25 jaar ge-

leden werd KinderVakantieWerk voor het 

eerst gehouden. Het wordt elk jaar twee we-

ken lang gehouden. En in die veertien dagen 

heeft elke dag zijn eigen thema. Zo had don-

derdag 3 augustus het thema Sp(r)ookdag. 

DOOR: GRACE ERHABOR

Het stelt eigenlijk de welbekende Spookdag voor, 

maar dan vernieuwd. En om het niet te eng voor 

de kinderen te maken zit er ook nog een twist in 

van sprookjes. Iets wat heel leuk is voor de kin-

deren, maar niet alleen voor de kinderen, want 

de vrijwilligers hebben dan ook de kans om zich 

te uiten. Er zijn allemaal activiteiten voor de kin-

deren gepland. Zoals een bezemrace waarbij de 

kinderen met een bezem tussen hun benen te-

gen elkaar moeten racen en wie als eerst de eind-

streep haalt, heeft gewonnen. Verder kunnen de 

kinderen nog geschminkt worden als ze dat wil-

len. Ook is er de mogelijkheid om spookjes te 

knutselen en drankjes te maken. En als hoofdac-

tiviteit heb je de escape room. Dat houdt in dat je 

in een kamer wordt opgesloten waar je allemaal 

anagrammen en puzzels op moet lossen, terwijl 

je in een enge kamer zit. Als je die correct doet 

dan vind je uiteindelijk de sleutel van de deur en 

kun ontsnappen uit de escaperoom. Na afloop 

wordt dan de vraag gesteld of de kinderen mor-

gen terugkomen waarop ze enthousiast ‘ja’ op 

antwoorden. Tot slot worden ze allemaal opge-

haald en dat betekent het einde van alweer een 

succesvolle dag.

Sp(r)ookdag bij KVW
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Dagje uit

LOOSDRECHT- Dat varen op de 

Loosdrechtse plassen een genot is, 

behoeft nauwelijks betoog. Voor 

cliënten van De Beukenhof en pa-

tiënten van artsenpraktijk Hoflaan 

in Kortenhoef is een tochtje met de 

pontonboot een unieke gelegen-

heid er even tussenuit te zijn.

Zoals de jonge Henrico van de afdeling 

Niet Aangeboren Hersenletsel op de 

Beukenhof die vaardig zijn rolstoel op 

de boot draait: “Ik zou alles wel willen, 

om er even uit te zijn. Dit tochtje vind 

ik mooi, hoor. Maar weg van de afde-

ling, ze doen hun best, dat is voor mij 

het allerbelangrijkste.” Bijna elke week 

organiseren de Cliëntenraad en de 

Partnergroep van de Beukenhof ’s zo-

mers een tochtje over de plas, waarbij 

uiteraard de buienradar van uur tot uur 

wordt gevolgd. Organisator Ron van 

Aalst bruist van de energie om steeds 

weer met andere vrijwilligers erop uit 

te trekken. Chauffeur Hans van Dijck 

rijdt met de Inovum-bus naast Henrico 

ook Menno en Ewoud naar jachthaven 

Wetterwille. Menno wil het liefst shag-

gies draaien, maar dat mag een paar 

uurtjes niet. Toch geniet hij ook zicht-

baar. In de Kalverstraat is hij de eerste 

die de namen van de buitenpaleisjes 

herkent. Enigszins teleurgesteld stelt 

hij vast dat de Strook geen naaktstrand 

is. “Je hallucineert” zegt dagbestedings-

therapeute Tatiana Woei die door Ron 

van Aalst wordt betiteld als matroos 1e 

klas. Zij kan het ook goed vinden met 

Ewoud die het uitkraait van blijdschap. 

Hij praat met een alfabetschermpje, 

maar voor de snelle communicatie is 

het handig om te weten dat een duim 

‘ja’ betekent, een middelvinger ‘nee’ en 

zijn pink ‘sorry’. Deze keer is Frank 

Hötte de stuurman, ook al een vrijwil-

liger die niet kon ontsnappen aan Ron 

van Aalst’ netwerk. Rustig maakt Frank 

een rondje plas, langs de Drecht, met 

de zeilscholen, de prachtige villa met 

strandje op een eiland in de plas naar 

de Kalverstraat, achterlangs Breukele-

veen en de vele jachthavens in Nieuw- 

en Oud Loosdrecht. De bungalows 

worden uitgebreid goed- of afgekeurd 

door de bootgangers. Het ene is te 

protserig en een ander is juist weer in 

slechte staat. Karin Meijer woont nu 

in zorgcentrum Veenstaete in Kor-

tenhoef, voorheen op diverse plekken, 

onder andere op het Noordereind. 

“Door mijn verminderde lichamelijke 

toestand heb ik nog erg weinig energie 

om erop uit te trekken. Terwijl ik juist 

zo’n liefhebber van cultuur en natuur 

ben. Dat maakt je een 

stuk geïsoleerder. Zo’n 

tochtje als vanmid-

dag is goud waard. In 

2 uur zie je bijna de 

hele plas. Zo ontspan-

nen, relaxen, heerlijk.” 

Ook Janny, Frans van 

Klaveren en Sicco 

Kamsma, aanwezig 

door artsenpraktijk 

Hoflaan, hebben het naar hun zin. Me-

neer Kamsma woonde 46 jaar in Loos-

drecht, maar had de plas vanaf deze 

kant nog nooit bezien. Nu krijgt hij de 

kans om zelfs een stukje te sturen op de 

drukke plas, het gaat ‘m prima af. Ter-

wijl ze koffie, fris en koekjes uitdelen, 

vertellen vrijwilligers Frank en Hans 

dat ze deel uit maken van een actieve 

club vrijwilligers. Ze rijden en varen 

en maken het ook gezellig in de kroeg 

op de Beukenhof. “Het is dankbaar en 

zinvol werk” vertelt Frank. Hans: “Het 

belangrijkste is dat je het ook zelf naar 

je zin hebt. Ik begeleid mensen naar 

het zwembad, maar ik wil er zelf ook 

induiken. En als je leuk bezig bent, dan 

pak je ook je verantwoordelijkheid om 

iets te verbeteren. Zo ben ik met de bus 

naar de garage geweest om de positie 

van de stoelen aan te passen.” “Lol is 

Voor alle oude en zieke Wijdemeerders

Varen op de plas, een genot

van belang, maar het is zeker niet vrijblij-

vend. Je committeert je aan dit werk of niet” 

voegt Frank eraan toe. 

Met de toekomstige financiële ondersteu-

ning van de Rotary Club Wijdemeren wil-

len Ron van Aalst c.s. nog heel vaak de plas 

op om mensen te plezieren. 

Fort aan de Ossenmarkt
Op zaterdag 12 augustus is het volop 

genieten in en rond Fort aan de Os-

senmarkt: er zijn elk uur historische 

rondleidingen door een deskundige 

gids. Er is een gratis koffie/theepunt, 

een info-tafel over de Waterlinies. Ook 

is er gelegenheid de expositie over de 

ontstaansgeschiedenis van het fort te 

bekijken. Voor de jeugd t/m 12 jaar zijn 

er speciale rondleidingen met na afloop 

een fortenquiz en leuke prijzen. 

Fort aan de Ossenmarkt, Ossenmarkt 

44, Weesp; 11.00–17.00u; entree: gratis 

Oordoppen in...
Reporter Niels van der Horst zoekt uit 
waar bewoners van Wijdemeren buiten 
naar luisteren.
 Naam:  Glenn
 Leeft ijd:  21
 Beroep:  Medewerker horeca en
  opleiding timmerman
 Uit:  Nederhorst den Berg
 Gespot op:  Cederlaan in   
  Nederhorst den Berg
 Favoriete plek:  Strandje Spiegelplas   
Luistert naar:  See Th e Light van   
  Noisecontrollers & 
  Base Modu;ators  
 Telefoon:   Samsung Galaxy S7

DOOR: HERMAN STUIJVER

ANKEVEEN- Dit jaar organiseert 

Bruisend Ankeveen op 26 augustus 

haar 2de kindermarkt. Een onder-

deel hiervan is de kleedjesmarkt. 

Een uitgelezen kans om samen met 

uw kind spulletjes aan te bieden. 

Deelname is gratis mits u met uw ei-

gen kleedje komt. 

De kindermarkt staat in het teken staan 

van onze kinderen. Naast sport en spel 

wordt er een kleedjesmarkt georgani-

seerd. Dit is de kans om uw zolder te 

ontdoen van kinderkleding, spel-

letjes en/of speelgoed en aan te 

bieden op deze gezellige markt. 

Ervaar hoe het is om samen met 

uw kind(eren) een dag markton-

dernemer te zijn. 

U bent van harte uitgenodigd. 

Deelname is gratis mits u met uw eigen 

kleedje komt. Niet verkochte spullen 

kunnen worden achtergelaten en wor-

den door de organisatie afgegeven bij 

een Kringloopwinkel. De kindermarkt 

is een onderdeel van de zaterdagmarkt 

en is van 08:00 -12:30 uur. 

Voor informatie en/of aanmelden 

kunt u contact opnemen met Stichting 

Bruisend Ankeveen via bruisendanke-

veen@gmail.com of 06-41104667.

Verkopers gezocht op 
kleedjesmarkt Ankeveen 

In juni en juli had de Pio-groep heer-

lijke zomermaaltijden en goede 

contacten. Heel fijn om met elkaar 

te eten en steeds weer anderen te 

ontmoeten.  Foto’s kun je zien op de 

website www.pioniersgroep-wijde-

meren.nl 

Op donderdag 17 augustus hebben we 

een buitenoven, waarin de broers Roel 

en Frank van Elsas pizza’s zullen 

bakken. De maaltijd wordt geser-

veerd om 18 uur en vanaf 17. 30 

uur ben je welkom in het Honk 

achter de kerk de Graankorrel, 

Zuidereinde 15 in ‘s Graveland. 

Er wordt een vrijwillige bijdrage van 

€ 3,50 gevraagd. Zin om ook te ko-

men, dan graag opgeven bij Florence. 

Tel. 06 -4703 7219. Of per email info@

pioniersgroep-wijdemeren.nl. Het vol-

gende Smakelijk Gesprek is donderdag 

21 september. 

Smakelijk Gesprek 

Ook in zomermaanden

Foto: Annette Kempers
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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 € 0,53 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom 
in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

FAMILIEBERICHTEN Vakantie

KORTENHOEF- De Scouts van de Klaas 

Toxopeusgroep uit Kortenhoef hebben hun 

zomerkampen achter de rug. Een terugblik 

op het kamp van de Bevers, de jongste groep 

van scouts in de leeftijd van 5 tot 7 jaar.

Het kamp werd gehouden op ons terrein aan de 

Kwakel 52 in Kortenhoef. Daar werd overnacht 

in een paar tenten en werd af en toe ook ge-

bruik gemaakt van de gemakken van het mooie 

gebouw.

Het thema was ‘Films, Hollywood en Disney’. 

Vrijdag na het avondeten kwamen de kinderen 

aan, het begon met het opmaken van de bed-

den. Ook werd er aan groepsfoto als aanden-

ken gemaakt. De staf stak het kampvuur aan, 

er werd een spel gespeeld en een spannend ver-

haald verteld. De bevers maken het niet te laat 

en gingen om tien uur naar het luchtbed.

Op zaterdag een sportieve start met ochtend-

gymnastiek, daarna lekker ontbijten en met z’n 

allen de boel weer netjes opruimen. Het zou 

een constructieve ochtend worden, er stond na-

melijk hutten bouwen op het programma. De 

bevers hebben een fraai aantal hutten gemaakt 

waarin vervolgens als lunch een broodje knak-

worst werd verorberd. In groepjes kregen de 

kinderen de opdracht om een poppenkastver-

haal te verzinnen en vervolgens op te voeren. 

Beoordeling door een deskundige jury hoorde 

daar natuurlijk ook bij. Na een fruitpauze zorg-

de Kees voor een quiz met vragen over films. 

Het avondeten was patat dat deze keer bij hoge 

uitzondering van de tafel af gegeten werd. Dat 

doe je thuis vast nooit! ’s Avonds film met limo-

nade en popcorn. Voor het zondagochtendont-

bijt bekeken de bevers de talloze vlinders. Daar-

na lekker zwemmen en toen was het alweer tijd 

om in te pakken.

Kortom, een fijn kamp met prima weer.

Met het nieuwe schooljaar starten de Scouts 

ook weer. De oudste bevers zullen dan overvlie-

gen naar de Welpen, de volgende leeftijdscate-

gorie. Er is dan weer plaats voor nieuwe bevers! 

Lijkt het je leuk om mee te gaan doen met de 

uitdagingen die Scouting je kan bieden?

Neem dan contact op via: info@klaastoxopeus.

Jongste scouts doen 
Beverkamp 

Tijd is onbetaalbaar; kunt u wat missen?

Bewoners van Amaris De Kuijer maken graag gebruik van 

een stukje van uw kostbare tijd. We zoeken vrijwilligers voor 

specifi eke functies én vrijwilligers voor het ‘maatjes-project’. 

Bij het maatjes-project koppelen we een vrijwilliger aan 

een bewoner met een speciale wens (zie onder). 

Wat bieden we? 

Tuinwerkzaamheden entree Amaris De Kuijer – 1 à 2 uur per week

Ondersteuning lunch dagbesteding – 2 uur (11:30 – 13:30 uur)

Maatjes project: Wandelen – 1/2 uur  per week

  Koffi  e drinken – 1/2 uur per week

  Praatje maken – 1/2 uur per week

  Spelletje doen – 1/2 tot 1 uur per week

  Krant voorlezen – 1/2 uur per week

Heeft u interesse? 

Neem contact op met Mariette Meijers 

(tel 0294 – 253651) of m.meijers@amaris.nl       

  www.amaris.nl

Zonder Max is alles anders….

Lieve allemaal, 

De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes en prachtige 

bloemen die wij hebben ontvangen na het overlijden van 

Max Makkes

hebben ons heel veel gesteund bij het verlies. Het is voor 

ons een grote troost geweest te weten hoe geliefd hij was 

en hoe hij werd gewaardeerd.

Wij willen jullie allemaal bedanken voor alle lieve aandacht.

Puck, Nicole, Eric, Desiré, Ronald, 

Max, Eva, Joy en Bram

Het aantal aanmeldingen voor Burendag stevent 

af op een nieuw record. Voor de twaalfde editie 

zijn in het hele land al bijna 4450 activiteiten 

aangemeld, ruim 1000 meer dan vorig jaar om 

deze tijd. In Noord-Holland staat de teller nu op 

497 deelnemende buurten. Inschrijven en een 

financiële bijdrage tot 400 euro aanvragen kan 

nog altijd via www.burendag.nl.  Met nog ruim 

anderhalve maand te gaan ziet het ernaar uit dat 

het record van 2016 (ruim 4600 deelnemende 

buurten in heel Nederland) verbroken gaat wor-

den. Douwe Egberts en het Oranje Fonds orga-

niseren Burendag jaarlijks op de vierde zaterdag 

van september, die dit jaar op 23 september valt.

Burendag stevent af op record-
aantal aanmeldingen

Dagexcursie in en 
rond Weesp
Op zaterdag 19 augustus or-

ganiseert LeisureHistory 

een toeristisch arrangement 

met vaartocht over de Vecht. 

Hierbij worden niet alleen de 

forten Ossenmarkt en Uiter-

meer, maar ook de highlights 

van de historische binnenstad, 

het stadsmuseum en koren-

molen De Vriendschap be-

zocht. Zaterdag 19 augustus, 

10.00 – 16.00 u; € 29,50, incl. 

stadswandeling, entreegelden, 

koffie/thee, vaartocht, rond-

leidingen met gids, drankje 

na afloop van excursie. Lunch/

drankjes bij Fort Uitermeer 

voor eigen rekening. Zie: 

www.leisurehistory.nl; re-

serveringen:  06 27498352 of 

info@leisurehistory.nl .
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Jubilea DOOR: HERMAN STUIJVER

Waterpeiler Paul Kuiper keurt het water 

voor ongeduldige polderspelers.

Horstermeerders lopen warm voor feest
HORSTERMEER- De vergaderfre-

quentie voor de feestcommissie is 

momenteel hoog om alles in gereed-

heid te brengen voor het vijfjaar-

lijkse Horstermeerpolderfeest. Dit 

jaar wordt er gevierd dat de polder 

alweer 135 jaar droog staat. 

De eerste bruggen zijn al versierd, 

ontbijt-aanmeldingen lopen binnen 

en kaarten voor de feestavond worden 

goed verkocht. Vrijdagavond wordt er 

gezamenlijk gegeten en zaterdagavond 

kan er gefeest en gedanst worden.

De polderspelen commissie heeft dit 

jaar weer ingenieuze en nog strikt ge-

heime spelen bedacht waarbij het ele-

ment water, zoals altijd, een rol speelt. 

De teams zijn zeer aan elkaar gewaagd 

en het zal een loodzware strijd worden. 

Veel leden van deze teams zullen aan-

sluitend de polderloop gaan rennen, 

waarbij ze het zeker niet droog gaan 

houden. 

Veel jonge touwtrekteams hebben zich 

aangemeld voor de competitie op zon-

dag, allemaal gespitst om de oudge-

dienden, het zeer geroutineerde team 

Van Wijk, van de troon te stoten.

Naast al dit sportgeweld worden de 

kleintjes niet vergeten. Op het pro-

gramma staan onder meer een storm-

baan, zand- en bal-

lenbak, knutselmiddag 

en niet te vergeten de 

draaimolen.

Details van het feest-

programma staan in 

het programmaboekje 

dat vanaf 7 augustus bij 

alle Horstermeerders in 

de bus valt.

Kaarten voor de vrij-

dag- en zaterdagavond 

zijn te verkrijgen bij 

Berko.

Meer informatie: www.facebook.com/

horstermeerpolder135/

Fietsgilde ´t Gooi
Op zaterdag 12 augustus rijdt het Fiets-

gilde de dagtocht Gooi en Eemland, ver-

trek om 10.00 uur vanaf de Kerkbrink 

Hilversum (Museum). De tocht gaat 

door de dorpen Laren met aandacht voor 

het nog zichtbare weversverleden, Blari-

cum en Eemnes. Op zondag 13 augustus 

is de middagtocht Dudok Hilversum, 

vertrek om 13.30 uur vanaf de Kerkbrink 

in Hilversum. De tocht gaat langs diverse 

gebouwen van Dudok en eindigt bij het 

wereldbekende raadhuis.

Op woensdag 16 augustus de dagtocht 

Floris V, vertrek om 10.00 uur van Station 

Bussum Zuid (hotelzijde). Via Weesp en 

Muiden fietsen we naar het Muiderslot 

en vervolgens langs het Naardermeer 

weer terug naar Bussum. 

Kosten: € 3,00 p.p. per tocht. U dient voor 

een dagtocht zelf zorg te dragen voor een 

lunchpakket. Zie www.fietsgilde.nl 

Nieuws Club 4711
Uitslagen + standen bil-

jarten Maandag 31 juli: 

M. Boelhouwer (5 pt.), 

J. van Greuningen (4 pt), 

W. Clements (4 pt.), M. 

Zieleman (4 pt.), R. Boelhouwer (3 pt.)

Stand aan kop: M. Boelhouwer/J. Vrijburg 

6-23, J. van Greuningen 6-23

Donderdag 27 juli: T. Otten (12 pt.), M. 

Zieleman (12 pt.), M. v.d. Velden (6 pt.), 

M. Verlaan (4 pt.), W. Clements (2 pt.), 

Mw. T. Mulders (0 pt.) Stand aan kop: 

M. Zieleman 12-84 (kampioen), W. Cle-

ments 12-79, M. Verlaan 12-77

Zaterdag 29 juli (einde-maand toernooi): 

1. M. v.d. Velden & J. van Wijnen (12 pt.), 

2. K. Jacobs & J. van Greuningen (10 pt.), 

3. W. Clements & M. Zieleman (10 pt.), 3. 

M. Boelhouwer & R. Boelhouwer (4 pt.)

Programma

Zaterdag 12 aug. 16.00 uur: maandtoer-

nooi koppelklaverjassen, maandag 14 aug. 

19.30 uur: zomercompetitie biljarten.

Openingstijden bar (ook voor niet-leden) 

+ contact Vrijdag en zaterdag van 15.00 

tot 20.30 uur, telefoon: 06.20.40.80.58

Sjakie gered bij woningbrandje
KORTENHOEF- Op de Emmaweg 

heeft de brandweerpost ’s-Grave-

land vorige week dinsdagmorgen 

een hond gered uit een huis vol rook. 

De brandweer kreeg rond kwart over 

elf een melding van een woningbrand. 

Er was op dat moment niemand thuis. 

De brandweer heeft de deur geforceerd 

om de woning binnen te komen. Een-

maal binnen bleek een pannetje met 

eieren op het vuur de oorzaak. Hier-

door was het huis vol rook. De brand-

weerlieden troffen echter nog een 

hond aan in de rook. 

De viervoeter is snel 

naar buiten gebracht 

om frisse lucht in te 

ademen. Even later 

konden eigenaar Bert 

Voorn en zijn trouwe 

Sjakie weer verenigd 

worden. 

Brandweerman Maar-

ten Steinkamp spreekt 

Sjakie bemoedigend toe 

(Foto Miché)

’s-GRAVELAND- Ontdek woensdag 

16 of 30 augustus welke geluiden 

er klinken in de natuur. Hoor in an-

derhalf uur welke ‘instrumenten’ er 

allemaal in het bos samenklinken als 

een echt orkest. 

Vind je het leuk om te ontdekken welke 

geluiden er klinken in de natuur? Weet 

je bijvoorbeeld welk geluid je kunt ma-

ken met een beukennootje of dat je 

kunt fluiten op een eikelhoedje of een 

grasspriet. In het bos verzamel je ver-

schillende materialen waarmee je zelf 

een ritseldoosje maakt. Zo heb je thuis, 

in je kamer of in de tuin, nog een herin-

nering aan wat je in het bos gevonden 

en gehoord hebt.

Handig om te weten

Ook volwassen bege-

leiders melden zich 

aan voor deze activiteit. 

Graag een kwartier van 

tevoren aanwezig zijn. 

De ontdekkingstocht 

duurt 1,5 uur. Deze ac-

tiviteit is niet geschikt 

als kinderfeestje. Voor 

jarigen organiseren we 

speciale feestjes. Voor 

alle activiteiten geldt deelname uitslui-

tend na aanmelding en betaling vooraf 

via de website.

14.00 – 15.30 uur; Bezoekerscentrum 

Gooi en Vechtstreek, Noordereinde 

54b, 1243 JJ ’s-Graveland; Kind t/m 12 

jaar lid/OERRR € 4,00, Kind niet-lid € 

7,00; volwassene lid € 5,00, niet lid € 

8,00. Zie: www.natuurmonumenten.nl/

bcgooienvechtstreek

Ontdek de klanken uit de natuur

Foto: Eric Bergmeester

’s-GRAVELAND - Ga op zondag 13 of 

zaterdag 26 augustus mee op wa-

tersafari. Ontdek in anderhalf uur 

wat er leeft in het water: vang en 

zoek! Deze activiteit is voor gezinnen 

met kinderen vanaf 4 jaar. 

Of ga in de avondschemering op pad 

met de boswachter. Ontdek reeën in 

het Corversbos, vlak bij Hilversum. 

Deze wandeling duurt ongeveer 1,5 

uur ( 4, 5, 11 en 12 augustus)

Voor alle activiteiten geldt deelname 

uitsluitend na aanmelding en betaling 

vooraf via de website.

Reeën: Volwassenen; Corversbos, par-

keerplaats Algemene begraafplaats Be-

restein; info: 035 - 656 30 80; 11 en 12 

augustus: 19.30- 21.00 uur; lid € 7,00, 

niet lid € 10,00.

Watersafari: kinderen vanaf 4 jaar; be-

zoekerscentrum Gooi en Vechtstreek; 

zondag 13 augustus: 11:00 - 12:30 uur; 

zaterdag 26 augustus: 14:00 – 15:30 

uur; kind t/m 12 jaar lid/OERRR € 

4,00, kind niet-lid € 7,00; volwassene 

lid € 5,00, niet lid € 8,00.

www.natuurmonumenten.nl/bcgooi-

envechtstreek

Activiteiten voor jong & oud bij Natuurmonumenten
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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

• 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

Vakantiebieb

Het Bergse boekenhuisje op Middenweg 15b 

vindt u bij de ingang van Neder Hortus, de lan-

delijke tuin in de Horstermeerpolder. Een goed 

gevuld huisje met voor ieder wat wils. Zo staat 

er ‘Alle verhalen’ van de Britse schrijver Roald 

Dahl, de nostalgische roman ‘Gepaarde schel-

pen’ van Rie van Rossum, Dan Browns science-

fiction technothriller ‘Het Juvenalis Dilemma’ 

en de oerklassieker van de examen Nederlands 

literatuurlijst ‘De donkere kamer van Damokles’ van W.F. Hermans. Zeker een kijkje waard dus!

Zoek een vakantieboek

TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE  
Twingo Collection 5drs Zwartmet. 01-2015 16000 km €   9500,- 

Twingo Collection 3drs Paarsmet. 04-2014 47000 km € 8475,-

Twingo Parisienne 3drs Wit 11-2013 39000 km € 7500,-

Clio Expression Tce  5drs Zwartmet. 01-2010 99000 km € 7800,-

Clio Dynamique dci  3drs Grafi tmet. 07-2006    120000 km € 7450,-

Clio Night & Day  5drs Zwartmet. 04-2016 11500 km €  15450,-

Captur Dynamique tce-90            Zwartmet. 04-2016 27000 km €  18750,-

Megane Bose Tce-115 5drs         D.bruinmet. 08-2014 20000 km € 16000,-

Megane Estate Expression dci     D.blauw 11-2005  117000 km € 6000,-

Megane Estate Dynamique dci  Grafi tmet. 11-2011   156000 km € 9000,-

Megane Cabrio 2.0 Dynamique   Beigemet. 05-2004 90000 km € 7950,-

Scenic 1.6 Business-Line Bruinmet. 09-2009 133000 km €  8500,-

Scenic Intens Tce-130 Blauwmet. 04-2017 2500 km €  29750,-

Laguna Estate 1.8 Dynamique     Blauwmet. 03-2004 134000 km € 4250,-

Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet 01-2006  177000 km € 8000,-

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

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl
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Bij de halve finale van het Europees 

Vrouwen Kampioenschap in 

Enschede is Voetbalvereniging 

Nederhorst met 20 personen weer 

goed vertegenwoordigd op het EK. 

Gauw nog even een groepsfoto ma-

ken voor de oranje dubbeldeks kara-

vaanbus, maar daar steekt de chauf-

feur een stokje voor: hij dirigeert ons 

allemaal naar boven naar het open 

gedeelte van de bus en maakt zelf 

de foto. 

Een fantastisch begin van deze mooie 

dag. En dan rond kwart voor zes gaan 

we in een enorme optocht van de fan-

zone naar het stadion, een afstand van 

4,5 kilometer waar we ruim anderhalf 

uur over doen. Bij het stadion aange-

komen eerst gauw nog even wat eten 

en drinken en dan het stadion zelf in. 

De sfeer in het stadion is fantastisch. 

Er wordt gezongen en gejuicht. En 

dan komen de vrouwen het veld op 

en het geluid wordt oorverdovend. Je 

hart bonst in je keel en het stadion trilt 

op zijn grondvesten. Hoewel het geen 

makkelijke wedstrijd is winnen ze met 

Voetballen in ’s-Graveland

Zin in nieuw seizoen door Oranje Leeuwinnen 

Sport

De fantastische prestaties van het 

Nederlandse vrouwenelftal hebben 

de zin in een nieuw voetbalseizoen 

behoorlijk aangewakkerd. De jeugd 

moet nog even wachten op het 

nieuwe seizoen, want dat begint pas 

goed na de zomervakantie. 

En voor wie wil beginnen met voet-

ballen, kan natuurlijk bij ons terecht: 

meisjes èn jongens. Kijk op www.svs-

graveland.com/lid-worden. In elke 

leeftijdscategorie is er plek voor nieuwe 

leden, dus kom ook voetballen!

Start training selectie

We zitten nog midden in de zomer-

vakantie, maar aanstaande zondag 13 

augustus start de selectie de voorberei-

ding op het nieuwe seizoen. In tegen-

stelling tot voorgaande seizoenen is dit 

twee weken later en dat heeft alles te 

maken met het feit dat de eerste offi-

ciële wedstrijd op zondag 3 september 

gepland staat. 

Programma beker

In het weekend van 2/3 september spe-

len de jeugd – en seniorenteams hun 

eerste wedstrijden in de bekercompe-

titie. Op zaterdag spelen VR1 en ZA2 

(het nieuwe recreatieve zaterdagteam) 

uit bij Breukelen en Nieuwland. Een 

dag later gaan het 1e en 2e uit naar Kis-

met en PVCV. Het 4e speelt als enige 

team de eerste bekerwedstrijd thuis. 

Nieuwe aanblik kantine

De in het afgelopen seizoen 

gestartte verandering in de 

kantine is tijdens de zomer-

stop voortgezet. De vrijwilli-

gers zijn nog druk bezig met 

het gedeeltelijk veranderen 

van de bar en de vloer. Om 

het werk voor de kantineme-

dewerkers nog aangenamer te 

maken, is de inventaris uitge-

breid met twee nieuwe koel-

kasten, een koffiezetautomaat en een 

nieuw kassasysteem. 

Sponsornieuws

De afgelopen weken is er met een aan-

tal bedrijven een sponsorovereenkomst 

WIJDEMEREN- De vakantieperiode 

is nu in volle gang. Maar toch staat 

het begin van een nieuw seizoen 

voor veel organisaties alweer snel 

voor de deur. 

Zo ook voor damclub LDV (Loenen-

se Dam Vereniging). LDV opent het 

nieuwe damseizoen op dinsdagavond 

15 augustus met een damsimultaan. 

In deze damsimultaan neemt de club-

kampioen van Damclub Loosdrecht 

(DCL) de Hilversummer Bert van 

Oosterom de strijdbijl op met iedere 

LDV ‘er en elke andere dammer die 

die avond maar binnen mag lopen. 

Het zal op al die damborden een hele 

strijd worden. Maar Bert heeft er het 

volste vertrouwen in, zo verzekerde hij 

mij. Kom gerust langs op 15 augustus, 

aan deelname zijn geen kosten ver-

bonden, maar het is ook altijd leuk om 

even te kijken. De start van de damsi-

multaan is om 19:45 uur in gebouw ’t 

Web Spinnerie 15 3632 ET Loenen. En 

mocht u de simultaanspeler verslaan, 

en nog geen lid zijn van LDV, dan bent 

u zonder enige kosten een jaar lid van 

LDV, en kunt u aan alle activiteiten 

van LDV deelnemen. 

65 + toernooi 

Het is bekend dat Nederland weer een 

aantal erg goede jonge dammers heeft. 

Wie kent niet de 24-jarige wereldkam-

pioen Roel Boomstra? Maar ook de 

oudere dammers blazen hun partij-

tjes nog goed mee. LDV organiseert 

in samenwerking met de Utrechtse 

provinciale dambond, UPDB, eind 

augustus een vijfdaags damtoernooi. 

En dit speciaal voor dammers van 65 

en ouder. Het toernooi start op maan-

dag 21 augustus om 10:30 uur, met op 

die eerste dag één ronde. Dan op 22, 

23, 24 augustus een partij in de mor-

gen en een partij in de middag. En we 

sluiten af op vrijdag 25 augustus met 

een partij in de morgen met daarna de 

sluiting. Iedere speler krijgt per partij 

1:45 uur voor 60 zetten, zo kan elke 

partij ca. 3:30 uur duren. Het is een 

prachtige manier voor de niet meer zo 

jonge deelnemers om hun hersencel-

len actief te laten draaien. Er doen di-

verse regionale topdammers mee, o.a. 

de Utrechtse kampioen 2017 Harry 

de Waard, maar ook sterke dammers 

als Paul de Heus, Leo van der Laan 

en Evert van der Pol. Iedereen is van 

harte welkom om te komen kijken, en 

bent u van de juiste leeftijd, dan kunt 

u zich beperkt inschrijven. Inschrijven 

LDV- damsimultaan & UPDB 65+ Toernooi

Volop dammen in augustus

Wie durft het aan tegen Bert van Oosterom? 

voor 15 augustus, kosten zijn €20,- Daar-

bij moeten deelnemers tevens lid zijn van 

een damclub die aangesloten is bij de 

UPDB, bijvoorbeeld LDV. Ook dit toer-

nooi vindt plaats in gebouw ’t Web in Loe-

nen a/d Vecht. Start maandag 21 augustus 

om 10:30 uur. Info: Ben van der Linden, 

0655341707; of slotsom@ziggo.nl

gesloten en zal er een aantal nieuwe borden 

langs het hoofdveld hangen en er is ook een 

aantal bedrijven dat teams in nieuwe tenues 

zal steken. Het spreekt voor zich dat we zeer 

blij met de ondersteuning van onze nieuwe 

èn huidige sponsors.

Ons EK 3-0 van Engeland. In opperbeste stemming 

verlaten we het stadion om de terugtocht 

te aanvaarden. En daar komt de spelersbus 

ons voorbij zetten en klinkt er weer een 

luid gejuich in de auto. Natuurlijk gaan we 

de spelersbus later nog even voorbij op de 

snelweg en gaan de raampjes naar beneden 

om nog even een foto te maken.

Isa, Finn, Gaby en Gert weten kaarten voor 

de finale te scoren en zijn er dus op zondag 

weer gewoon bij in het stadion. En wat een 

wedstrijd dat Nederland-Denemarken, een 

bloedstollend duel met veel doelpunten, 

felle duels en ontzettend veel inzet en passie 

en daarna de ontlading. Het was genieten. 

Dit was ons EK! Wat een prestatie van die 

meiden. Kom op, meiden van Nederhorst 

den Berg en omstreken. Kom ook voetbal-

len en maak deel uit van deze fantastische 

teamsport!  
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DOOR: HERMAN STUIJVER

Mike Willemsen uit Kortenhoef 

werd Mike Williams. Een 

scholier die zijn VWO op het 

Comenius in Hilversum af-

maakte, maar sindsdien is de 

20-jarige zelden thuis. Altijd 

onderweg om zijn publiek te 

entertainen als DJ. 

“Jazeker, dat ik piano speel, is de 

basis van een bepaald muzikaal 

gevoel dat ik wil overbrengen. 

Ik speelde eigenlijk altijd alles 

uit mijn hoofd. Mijn vader kon 

altijd al piano spelen, maar geen 

noot lezen. Toch ben ik een 

jaartje keyboard/piano les gaan 

nemen toen ik 13 was, om no-

ten te leren lezen. Uiteindelijk 

ben ik daar super blij mee!” Op 

zijn 14e werd Mike, tot zijn ver-

rassing, gevraagd om als dj op 

te treden in een club voor 500 

mensen. Die ervaring heeft ‘m 

nooit meer los gelaten. 

“Toen ik het fenomeen ‘dj’en’ 

eenmaal ontdekt had, was ik er 

helemaal weg van. Ik kreeg wel 

door dat dj’en alleen je niet zo 

ver ging brengen, dus besloot 

ik ook om te beginnen met het 

produceren en schrijven van 

mijn eigen muziek, waar dus het 

piano kunnen spelen weer heel 

goed van pas kwam.”  

In 2015 bracht hij een remix uit, 

getiteld ‘I Really Like You” die 

werd op Soundcloud 3 miljoen 

keer gespeeld. Sindsdien werd 

de jonge dj van alle kanten be-

naderd, onder andere door het 

wereldplatenlabel Spinnin’ Re-

cords (van Eelko van Kooten, 

zoon van Willem / Joost de 

Draaijer-red.). Mike is ook een 

goede maat van Tiësto die hij 

leerde kennen tijdens het Am-

sterdam Dance Event in 2015. 

“Ik weet nog dat ik superzenuw-

achtig was om hem te ontmoe-

ten, maar het was een superaar-

dige en relaxte gast. Ik tekende 

een paar platen op zijn label 

waaronder onze samenwerking 

‘I Want You’. En in 2016 heb-

ben we een aantal shows samen 

gedaan, wat supertof was. We 

spreken elkaar regelmatig.”

Future house

De dance industrie kent veel 

subgenres, waaronder dus fu-

ture house. Het genre waarmee 

Mike naam maakt. “Het is vol-

gens mij niet eens een officieel 

genre is. Ik probeer het altijd uit 

te leggen als energieke dance-

muziek, maar wel heel swingend 

en groovy! Mijn muziek is vaak 

melodieus. Het is geen stamp-

werk-muziek, maar het heeft 

zeker de energie voor festivals.” 

De Kortenhoever speelde al in 

Miami, Las Vegas, Zuid-Afrika, 

Duitsland, België en Frankrijk, 

maar zijn agenda staat vooral 

vol met optredens in Nederland. 

Zaterdag is-ie in Spaarnwoude. 

“Ik speel sets van een uur tot an-

derhalf uur. Er zijn tracks die ik 

vaak draai, omdat ze simpelweg 

heel goed zijn. Het is elke keer 

anders met veel improvisatie. Ik 

probeer het altijd aan te passen 

aan het publiek op het gebied 

van plaatkeuze en volgorde.”

Gewoon muziek maken

Veel belangstelling, veel suc-

cessen, de single ‘I Want You’ 

(maart 2017) met Tiësto werd 

16 miljoen keer gespeeld, volle 

zalen, meer dan 315.000 likes 

op Facebook, de fans. Mike blijft 

bescheiden: “Het valt op zichzelf 

allemaal best wel mee. Tegen-

woordig op social media kun 

je veel meldingen voor jezelf 

uitzetten, zodat je niet constant 

al die likes binnen krijgt. Maar 

tuurlijk kan het er in sommige 

landen fanatiek aan toe gaan. 

Mensen die op het vliegveld 

met spandoeken op je te wach-

ten staan, of mensen die met je 

op de foto willen voor of na je 

show, het is allemaal wel leuk 

om mee te maken. Ook is het 

iets waar je eigenlijk in eerste in-

stantie helemaal niet bij stil staat 

als je muziekproducer bent. Ik 

wilde gewoon muziek maken en 

het aan zoveel mogelijk mensen 

laten horen en het is natuurlijk 

heel tof om zo al die positieve 

aandacht daarvoor terug te krij-

gen. Ook is het een kwestie van 

een goed team om je heen heb-

ben die je daarin begeleiden.”

Future Mike

Het kan ook wel eens tegen zit-

ten. Zo werd recent Mike’s lap-

top, vol met muziek en andere 

data gestolen. Een beloning van 

Kortenhoefse DJ verovert internationale podia

2000 euro leverde helaas niets 

op. “Dat was balen! Ik denk 

dat ik die laptop nooit meer zal 

zien, maar tegenslagen horen 

er ook bij.” Relativeren kan de 

opkomende dj gelukkig ook. 

”Tuurlijk is het reizen soms 

vermoeiend, alleen als je een-

maal op het podium voor het 

publiek staat is het dubbel en 

dwars waard! Gelukkig word je 

van draaien altijd super ener-

giek. Het is een kwestie van je 

slaap pakken wanneer het kan, 

en niet te veel onnodig feesten. 

Het is altijd moeilijk om voor-

uit te kijken, maar als ik dit 

mijn hele leven kan doen, dat 

zou ik geweldig vinden. Op dit 

niveau of hoger, dat maakt niet 

zoveel uit!” 


