
NEDERHORST DEN BERG- 

Vorige week bezocht een 

Japanse delegatie twee 

woon- en zorgvoorzie-

ningen voor ouderen in 

Nederhorst den Berg. Ze wa-

ren bij Amaris de Kuijer en 

de Horstwaarde.

door: Herman Stuijver

De groep van 14 zorgverle-

ners, bestaande uit artsen, 

verpleegkundigen en thera-

peuten reisde in ongeveer tien 

dagen door Nederland om 

een indruk te krijgen van de 

Nederlandse ouderenzorg. Ze 

bezochten diverse instellingen 

in Rotterdam, Amsterdam, 

Almere, Grootebroek en dus 

ook Nederhorst den Berg. Me-

neer Isao Ito, directeur van het 

Kasumigaseki Hospital in Ka-

wagoe (voorstad van Tokyo) 

vertelt dat men in Japan te 

kampen heeft met een grote 

vergrijzing en dat de noodza-

kelijke zorg voor ouderen daar 

nog niet op is ingesteld. Wel 

zijn er goede initiatieven, maar 

ouderen worden hoofdzakelijk 

door de kinderen thuis opge-

vangen. 

Zorgmanager Rudolph Jans-

sen leidde de delegatie rond. 

Bij diverse afdelingen vertelde 

hij zijn verhaal, waarbij zijn 

woorden vlot werden vertaald 

door Takeshi Gotoh van Japan 

Europe Promotion. Het gezel-

schap is zeer geïnteresseerd en 

kijkt z’n ogen uit. Sjoelbakken 

kennen ze niet in het land van 

de rijzende zon, want dat trekt 

zeer de aandacht. Maar de foto 

van Robin van Persie en de 

oranje vlaggetjes die in deze 

WK-week overal in de gangen 

hangen, herkent men direct. 

Op de afgesloten afdeling De 

Instuif zie je dat het hier gaat 

om zorgprofessionals, want 

binnen de kortste keren leggen 

de Japanse dames en heren 

contact met deze zwaardere 

groep, ondanks de grote cultu-

rele verschillen. Een glimlach 

of even een handje vasthouden 

is universeel. Aan het buigen 

bij iedere vriendelijke geste 

moet je als westerling altijd 

wennen. Ook de fraaie tuin, 

zelfs in de regen, oogst bewon-

dering. “Alles is hier zo rustig” 

vat meneer Gotoh het algeme-

ne gevoel samen. Inderdaad, 

Nederhorst en Tokyo, een we-

reld van verschil. En natuur-

lijk wordt alles op de Nikon 

of Sony vastgelegd, zelfs de as-

bakken op de rookplek buiten. 

Even later rijdt de bus naar 

de Horstwaarde waar licht 

dementerenden in drie woon-

groepen samenleven. “Het 

bijzondere is dat de Horst-

waarde dat twee jaar geleden 

gebouwd is, is neergezet in 

een woonwijk. Op de eerste 

verdieping zijn appartementen 

in de sociale huursector”, ver-

telt Rudolph Janssen. De oh’s 

en ah’s zijn niet van de lucht, 

waarschijnlijk een onbekend 

fenomeen in hun vaderland. 

In de groepen Boszicht, Tuin-

zicht en Koningskamer hangt 

inderdaad de huiskamersfeer 

die men graag wil creëren. De 

bezoekers willen graag weten 

hoe een en ander wordt gefi-

nancierd. In De Kuijer wordt 

de zorg volledig betaald uit de 

sociale verzekering (AWBZ), 

maar in de Horstwaarde beta-

len de bewoners huur en wordt 

de zorg afzonderlijk gefinan-

cierd. Het is duidelijk dat deze 

scheiding van wonen en zorg 

de trend is in zorgland, want 

namelijk veel goedkoper. Ook 

het feit dat artsen, verpleeg-

kundigen en therapeuten niet 

intern aanwezig zijn, wekt ver-

wondering. ‘Zorg huur je in’ 

luidt het nieuwe Nederlandse 

adagium. Communicatie is 

lastig, maar het woordje ‘dan-

koewel’ kenden alle 14 Japan-

ners. Dat hoorde je na afloop 

dan ook vele malen, want het 

was een boeiende ontmoeting 

met Nederhorst den Berg. 

Japanners onder indruk van ouderenzorg
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Tijdelijk nieuw adres: Voorstraat 32a, 

Nederhorst den Berg, tel. 0294 - 251274

Openingstijden: Maandag van 13.00 tot 17.30 uur

Dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 17.30 uur en zaterdag 09.00 tot 17.00 uurMODE EN LINGERIE

Wasserij Gerard Best BV is reeds jaren
het adres voor het reinigen van uw
stoomgoederen. U bent bij ons van
harte welkom aan de Vaartweg 20. 

(bij de chinees de straat in)

Openingstijden: ma t/m vrij van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Vaartweg 20-21, Ned. den Berg
Tel. 0294 - 251440, info@wasserij-best.nl  

www.wasseri j -best .nl

Van der Wurf Beschermd
Dopsgezicht

Wijde Blik Beachpull Dierenambulance

Rudolph Janssen met de Japanse 

delegatie voor de Horstwaarde

De laatste voetbaltaart
Bij Bakkerij De 7 Heerlijkhe-

den wordt nog één overheer-

lijke voetbal taart gemaakt. 

Deze is bestemd voor de 

heer Bert Verlaan, die juist 

voorspelde dat de eindstand 

Brazilië - Nederland 0 - 3 

zou zijn. Er moest wel geloot 

worden, want van de 28 deel-

nemers waren er twee die het 

goed hadden. De eerdere 2 

– 4 van Oranje tegen Argen-

tinië had niemand voorzien.

Iedereen bedankt voor het 

meedoen. 

Ook na het WK kunt u sco-

ren bij de bakker. Want bent 

u al in het bezit van een klan-

tenkaart? Daarmee spaart u 

punten die ingeruild kunnen 

worden voor gratis produc-

ten. Vraag ernaar in de win-

kel! 



Woensdag 16 juli 20142 Weekblad Wijdemeren  

Alarmnummer 1-1-2
Huisartsen
J. Bakker, Kerklaan 34 035 - 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)
C.D. Hoogerbrugge en B. Geels 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
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 582 16 95
Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
SOS Telefonische hulpdienst  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
De Klimboom Kinderopvang 0346 - 258044
Gastouderbureau De Klimboom 0346 - 262887
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 van 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
Bergse Speeltuin 0294 - 251773

Belangrijke telefoonnummers

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius  
 035 - 6561285
 Zo. 20 juli: 09.30 uur: 
 B. van Wilgenburg,
 Wo. 23 juli: 19.00 uur: 
 J. Dresmé.

◗ St. Martinus  
 035 - 6561252 
 Za. 19 juli: 19.00 uur: 
 J. Dresmé.

◗ OLV Hemelvaart 
 0294 - 251315
 Zo. 20 juli: 09.30 uur:  
 R. Ketelaar.

PKN Gemeenten 
◗  Willibrordkerk 
 0294 - 251230
 Zo. 20 juli: 10.00 uur:
 Ds. N. Sjoer. 

◗  De Graankorrel 
 035 - 6560995
 Zo. 20 juli: 10.00 uur:
 Pastor A. Visser.

◗ Herv. Gem. ‘s-Grav. 
 035 - 6560598 
 Zo. 20 juli: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren. 

◗  Herv. Gem. K’hoef 
 035 - 6214383 
 Zo. 20 juli: 09.30 uur:
 Ds. L.H. Vollebregt. 

◗  Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef  035-6561961
 Zo. 20 juli: geen dienst 
 
Streek Gemeenten 
◗  Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 20 juli: 10.00 uur:
 Th. Meij. 

Afwezig van maandag 28 juli t/m vrijdag 15 augustus 2014

JH Bouwman, MJ Stuldreher, huisartsen
Waarneming voor spoedgevallen

Huisartspraktijk Overmeer
Meidoornlaan 1, Nederhorst den Berg

Telefoon 0294-251854
Denkt u er aan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen en in geval van nood 

kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten voor 10 uur ‘s morgens afgeven 
bij de assistente van Huisartspraktijk Overmeer”

WANNEER TIJD WAT WAAR

do. 17 juli 20.00 u. Foto’s van vroeger, HK NdB  Bergplaats, NdB

za. 19 juli 12.00 u. Kerken open  Nederhorst den Berg

vr. 25 juli 14.00 u. Wilde Zomer Weken; insectenhuisjes BC Natuurmonumenten

za. 26 juli 10.00 u. Dammen op de Dijk (sneldamtoernooi) Ottenhome, Kortenhoef

za. 26 juli 12.00 u. Kerken open  Nederhorst den Berg

za. 26 juli 13.00 u. Open middag Historische Kring  Kerklaan 89, Kortenhoef

Activiteiten agenda

Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 uur 
en voor de weekendactiviteiten 

is de sluitingstijd: 
zondag 20.00 uur. 

Aanleveren van advertenties
Als EPS of PDF (HR) bestand 

voor  vrijdag 16.00 uur.
www.weekbladwijdemeren.nl

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 € 0,48 per mm per kolom in zwart/wit 

en € 0,63 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes 

zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Voorheen De Brug voor Nederhorst den Berg en WWW voor Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Komt niet uit!
Vanwege de vakantieperiode 
komt het Weekblad Wijdemeren 
niet uit in week 32 (6 augustus)

De redactie wenst u 
een fijne vakantie toe!
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LOOSDRECHT- Als u van stevige 

wandelingen houdt, niet bang bent 

voor water, riet en modder en ook 

nog eens een scherp oog hebt voor 

de natuur, dan zou u wellicht mus-

kusrattenvanger kunnen worden. 

Vorige week kamden negen erva-

ren rattenbestrijders in één dag het 

Ster-gebied in Loosdrecht uit. 

De heren werken voor Muskusratten-

beheer West en Midden Nederland, 

een samenwerkingsverband van zes 

waterschappen tussen Texel en Rot-

terdam. Naast het reguliere werk 

krijgt elk gebied een halfjaarlijkse 

controle en dan verzamelen zich col-

lega’s uit alle hoeken van Utrecht en 

Noord-Holland. Omdat Loosdrecht 

en omgeving tot zijn werkterrein be-

hoort, heeft Kortenhoever Reinier 

Kollman bij deze gelegenheid de lei-

ding. Muskusrattenbestrijders zijn 

ochtendmensen en dus ontmoet het 

gezelschap elkaar al vroeg om 7 uur 

bij de Sijpekerk. Kollman toont zich 

ook een goed gastheer door de dag 

te beginnen met sterke koffie. Dan 

worden de weilanden en het moeras-

gebied (in halve stervorm) tussen de 

Nieuw Loosdrechtsedijk en de plas-

sen in sectoren verdeeld. Reiniers’ 

plan de campagne komt erop neer 

dat men in U- vorm langs sloten 

loopt om muskusratten te detecteren. 

Een korte uitleg voldoet, de mannen 

kennen het werk. 

Sporen

Zo’n 32 jaar geleden meldde Richard 

de Wild zich als muskusrattenbestrij-

der. Hij doet het nog steeds met hart 

en ziel: “Het is best zwaar werk, want 

je moet de hele dag lopen op drassige 

grond, je zakt vaak weg, veel bukken 

en altijd attent zijn. Maar ik zou het 

geen minuut willen missen, omdat 

het prachtig werk is. Wie krijgt er 

nou betaald om de hele dag lekker 

buiten in de natuur te werken?”. 

Hij vervolgt: “In 1905 nam een Tje-

chische graaf van een jachtreis uit 

Alaska vijf paartjes van die schattige 

pelsdiertjes mee. Nou, dat hebben we 

geweten, in 10 jaar tijd waren er al 

een miljoen in zijn land. En Neder-

land bereikten ze aan het begin van 

de Tweede Wereldoorlog”. 

In de paartijd tussen maart en no-

vember trekken de rammen erop uit 

om vrouwtjes te zoeken, een paar-

tje vestigt zich in een nieuw hol bij 

ondiep water. Nadat de jongen zijn 

geboren zorgt enkel het vrouwtje 

voor de jongen. Een vrouwtje heeft 

meestal één tot drie worpen per jaar. 

Na een draagtijd van 25 tot 30 dagen 

worden gemiddeld vijf tot zeven jon-

gen geboren. Een jonge moer is na 

6 maanden geslachtsrijp (kan dus in 

het jaar van geboorte al haar eerste 

jongen werpen) en een jonge ram 

na 12 maanden. In het wild wordt de 

muskusrat ongeveer drie jaar oud en 

ze zijn vooral in de schemering en ’s 

nachts actief.

Muskusratten zijn gravers van for-

maat, ze maken lange gangenstelsels 

en holen in de oevers. Wist u dat een 

gemiddelde rat ongeveer 13 kruiwa-

gen zand per jaar verzet. Voor de vei-

ligheid van onze waterkeringen is het 

daarom van belang dat de ratten be-

streden worden. Dat is vakwerk, dat 

zie je direct als je Richard observeert. 

“Ik kijk altijd ver vooruit en dan zie 

ik aan bepaalde sporen waar zich een 

rattenbouw bevindt. Dat kunnen de 

voedselresten zijn of gras of riet waar 

ze gelopen hebben”. Even lijkt hij iets 

te zien. Met zijn lieslaarzen zet hij een 

voet in de modderige zijkant op zoek 

naar een opening. “Dat moet onge-

veer een voet breed zijn, die gangen 

lopen van onderen naar boven” zegt 

hij woelend met z’n laars. Het is vals 

alarm. 

Cijfers

Toch vangt De Wild zo’n 200 à 300 

waterkonijnen per jaar. In het Ster-

gebied tovert Reinier Kollman er on-

geveer 10 jaarlijks tevoorschijn. De 

muskusrattenbestrijding is succesvol, 

blijkt uit de cijfers. Werden er in 2004 

in dit beheergebied nog bijna 175.000 

exemplaren gevangen, in 2013 was 

dat gedaald tot ruim 16.000 (0,15 per 

uur/ 0,21 per km.).

Richard is een natuurmens pur sang, 

Rattenvangers kammen Ster-gebied uit

hij ziet veel meer dan een gemiddelde 

wandelaar. Zodra hij iets opmerkelijks 

signaleert, neemt hij contact op met na-

tuurorganisaties. Bijvoorbeeld over das-

sen en vossen of bepaalde vogelsoorten. Er 

ontgaat hem vrijwel niets. Dat past in de 

visie van Muskusrattenbeheer waarbij res-

pect voor flora en fauna op de eerste plaats 

komt. En Reinier heeft na de speurtocht 

vijf klemmetjes uitgezet bij de Drecht, wat 

zowaar een rammetje opleverde. Dat er 

nog meer zullen volgen, lijkt vrijwel zeker. 

Hebt u een melding, dan kunt u direct bel-

len: 030- 634 57 56 of via de website: www.

hdsr.nl waar u ook nog veel meer wetens-

waardigheden over muskusratten kunt le-

zen.

Natuur DOOR: HERMAN STUIJVER

In de vorige editie van dit blad kon 

u lezen dat VVD-wethouder Frijdal 

het revindicatiedossier (terugvor-

deren eigendom gemeentegrond) 

voorlopig even stil legt, voordat 

hij definitief met bureau Eiffel in 

zee gaat. Direct daarna heeft VVD-

fractie vragen gesteld over de 

voortgang. 

Het was eerder VVD-raadslid Frij-

dal die vlak voor de verkiezingen een 

motie van wantrouwen tegen het re-

vindicatiebeleid van het vorige colle-

ge steunde. Logisch dus dat de VVD 

zich zorgen maakt over het vervolg. 

De fractie vraagt om hoeveel geval-

len het van de 609 gevallen zou gaan 

om kleine oppervlaktes van minder 

dan 10 m2. 

‘In die gevallen waarin het verlies van 

de grond voor de gemeente niet in 

verhouding staat tot de kosten voor 

de inwoner om zich te verweren (in 

rechte) wordt een nadere afweging 

gemaakt door de gemeente’ schreef 

wethouder Frijdal. Welke criteria ge-

bruikt u daarbij, vraagt de VVD zich 

af. 

Ook meent de VVD- fractie dat die 

uitkomsten beschreven dienen te 

worden toegepast op alle reeds af-

gehandelde dossiers, gebruikers die 

reeds hebben gekocht of gehuurd. En 

hoe denkt het college om te gaan met 

aangeschrevenen die willen kopen 

noch huren?

Tot slot schrijft de VVD dat het col-

lege er nota van moet nemen dat de 

VVD-fractie kritisch was en kritisch 

zal blijven op het correct, netjes en 

ook coulant behandelen van onze 

burgers in deze revindicatieproce-

dure.

VVD wil duidelijkheid 
over revindicatie

‘Het boek der Schepping’
Een unieke fototentoonstelling in de Sij-

pekerk waar ‘Het boek der Schepping’ 

centraal staat. In de foto-tenstoonstelling 

zijn foto’s bijeengebracht van adembene-

mende of verwonderende schoonheid: 

een prachtige lucht, verbazingwekkende 

structuren, ruige berglandschappen, de 

sterrenhemel, de mooiste landschappen 

of de aanblik van een medeschepsel. Te-

zamen tonen deze foto’s de rijkdom van 

de zeven dagen van de Schepping. De 

tentoonstelling heeft plaats in de mooie 

14e eeuwse  Sijpekerk met zijn bijzon-

dere geschiedenis en interessante be-

zienswaardigheden. De Sijpekerk èn de 

tentoonstelling zijn gedurende de zomer 

elke zaterdag open van 11.00 tot 16.00. 

Ook kunt u regelmatig genieten van 

orgelspel op het prachtige orgel van de 

Sijpekerk. De zomeropenstelling is elke 

zaterdag vanaf 5 juli tot en met 13 sep-

tember. U wordt van harte uitgenodigd 

deze zomer de tentoonstelling in de Sij-

pekerk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 

171 te Loosdrecht te bezoeken. 

Zie ook: www.sijpekerk.nl
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Hoveniersbedrijf André Bosson: 

voor deskundig snoeiwerk, 

tuinaanleg, onderhoud en be-

strating. Bel voor een vrijblij-

vende offerte: 06-43086321.

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

Laat gerust De Leeuw los in 

uw tuin! Tuinontwerp, -aanleg, 

-onderhoud en bestratingen. 

www.lionhoveniers.nl 

tel. 0294-253848.

Computerhulp aan huis

Voor installatie, storingen,

reparatie, virusverwijdering,

netwerken, internet en meer!

Snel en vakkundig.

Tel: 0294-25 10 26

thuishulp@decomputerwinkel.nl

Bel of mail voor een afspraak!

“Uitgeroepen tot 

beste servicebedrijf 2014”

Timmerbedrijf Bosson

Aanbouw, verbouw, renovatie, 

dakkapel enz.

Telefoon: 035-6563015.

Tuincentrum Bosson

Zaden & groenteplanten

Loodijk 7A ‘s-Graveland

Tel: 035-6562513

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Wespen, houtworm of ander

ongedierte? www.vermex.nl

Tel: 035 - 544 76 38

Talent of geen talent? Maakt niet 

uit. Kom lekker schilderen. ni-

covanderwolk.nl  035-6563060

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

dyslexie / dyscalculie 

www.elsvervaart.nl 0651719078

KINDERFEESTJE!!! Infor-

meer eens bij de Pannen-

koektuin. Tel.nr:0294-253807. 

Iedere donderdag en vrijdag 

Pannenkoekdag. Alle pannen-

koeken dan slechts €5,-  Nu ook 

een kindvriendelijk terras!!! 

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Gebruikte, nieuwe én doug-
las steigerplanken. Tuin-
hout voor schutting, 
schuur, veranda en vlonder. 
Werkschoenen,werkkleding 
en overalls. Schommelpalen en 
div. schommels en ijzerwaren. 
Div. middelen tegen: mieren, 
wespen, mollen, onkruid,
spinnen... etc. www.berko.org  
Middenweg 128a, NdB

Charley’s diner presents: zo-
mer! 27 juli is het weer eens de 
hoogste tijd voor een gezellige 
BBQ! Met verschillende band-
jes en lekker eten gaan wij er 
een gezellige dag van maken, 
reserveer snel en u bent ge-
garandeerd van een gezellige 
zondag. Charley’s Diner, Dam-
merweg 106 0294252529 

VERMIST! Afgelopen vrijdag 
is onze zwart-gele kanarie weg-
gevlogen, vanaf Emmaweg 
Kortenhoef. Als u hem gezien 
of gevangen heeft  bel ons dan 
a.u.b.! 035-6565525.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-
lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 
SZ Weesp. Tel. 0294-418722

Wijdemeertjes 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 € 2,50 per gedrukte regel. Voor schriftelijk aanleveren gaarne uw bericht sturen 
naar: Dunnebier Print BV, Postbus 88, 1394 ZH Nederhorst den Berg. Betaling uitslui-
tend contant op kantoor (niet bijsluiten!), Nieuw Walden 6 te Nederhorst den Berg. 

Colofon

Uitgave/administratie
Dunnebier Print
Nieuw Walden 6, Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Redactieadres: 
Postbus 88
1394 ZH Nederhorst den Berg

Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 

Advertenties Info & prijzen,
Ineke Dunnebier
Tel. 0294 25 62 00
ineke@dunnebier.nl

Redactie-medewerkers:
•  Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl
•  Karin van Hoorn
   karinvanhoorn@planet.nl
•  Joop Glijn

joopglijn@kortenhoef.nl
•  Barbara Schriek

barbaraschriek@hotmail.com
•  Saskia Luijer

saskialuijer@hetnet.nl
•  Mirjam Arnoldy
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•  Perla Jap Sam

info@perlatekstentaal.nl
•  Jasper Vlaanderen

jaspervlaanderen@kpnmail.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Kort nieuws

‘Eten bij Caroline’ op de dins-

dagavond heeft in de zomer-

maanden vakantie. In sep-

tember zijn er weer gezellige 

etentjes.

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelingetje? 

Humanitas biedt ‘vriendschap-

pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@

humanitas.n of 035-6286093.

Verenigingen kunnen hun ac-

tiviteiten vast laten zetten in de 

activiteitenagenda. Zendt uw 

activiteit met datum en plaats 

naar redactie@dunnebier.nl 

In de vacaturebank van Versa 

Vrijwilligerscentrale zijn veel 

leuke vacatures te vinden. Info 

www.versavrijwilligerscentrale.nl

Elke 55+er kan iedere woens-

dag, vrijdag en zondag in 

woonzorgcentrum de Kuijer 

eten. Open van 17.00-18.00 uur 

voor € 7,50 p.p. Opgeven via tel. 

nr. 0294-253651.

Het Rode Kruis Weesp houdt 

elke 2e en 4e woensdag v.d. 

maand een soos in ouderen-

sociëteit De Roskam, Juliana-

str. 62, Weesp van 13.30-15.30 

uur. Wilt u met een bus opge-

haald worden? Bellen naar 06-

13898245. 

Kerkgenootschap der Zeven-

dedags Adventisten, Boom-

berglaan 6, Hilversum houdt 

voor een ieder, elke zaterdag 

(Sabbat) bijbellessen van 10.00-

11.00 uur en eredienst van 

11.00-12.00 uur.

Viore, centrum voor mensen 

die leven met kanker. Een in-

loopcentrum waar iedereen 

op doordeweekse dagen tussen 

10 en 17 uur (woensdag tot 21 

uur) binnen kan komen, zon-

der afspraak. Oostereind 115, 

Hilversum, tel. 035-6853532, 

www.viore.org

Wilt u bridgen op maan-

dagavond? Voor info bel 06-

20514045 Bridgeclub ‘La Porta 

Salute’.

Alle dagen van 10.00-12.00 uur 

en van 14.00-16.00 uur jeu de 

boules bij de Oude School in 

Kortenhoef. Reserveren: 035-

6561010.

BIBLIOTHEEK WIJDEMEREN
Tjalk 41, Loosdrecht, 

Openingstijden:

• Maandag  10.00 - 15.00 uur*
   15.00 - 20.00 uur
• Dinsdag  14.00 - 18.00 uur*
• Woensdag  10.00 - 14.00 uur*
  14.00 - 18.00 uur
• Donderdag  14.00 - 18.00 uur*  
• Vrijdag 10.00 - 14.00 uur*
  14.00 - 20.00 uur
• Zaterdag  10.00 - 14.00 uur
 * op basis van selfservice.

Tijdens de openingstijden kan er 
kosteloos gebruik worden gemaakt 
van internet op de pc’s van de 
vestiging en via WIFI.

SERVICEPUNT NED DEN BERG
Blijklaan1, Nederhorst den Berg 
Openingstijden:

• Maandag  14.00 - 17.00 uur 
• Dinsdag  10.00 - 12.00 uur*
  14.00 - 17.00 uur
  20.00 - 21.00 uur 

• Woensdag 14.00 - 17.00 uur**
  19.00 - 22.30 uur*
• Donderdag 14.00 - 17.00 uur 
• Vrijdag 14.00 - 17.00 uur**
• Zaterdag 11.00 - 13.00 uur
*m.u.v. schoolvakanties
** Biebmedewerker aanwezig

In Filmhuis Bussum worden ie-
dere avond van de week (en in het 
weekend ook ‘s middags) verschil-
lende fi lms vertoond. De fi lms die 
een artistieke en/of culturele waar-
de hebben komen vaak in het com-
merciële circuit te weinig aan bod.  
Stoelnummers worden toegewe-
zen wanneer u een kaartje koopt 
(dus niet bij reserveren). Het fi lm-
huis ligt in het centrum van Bus-
sum, Brediusweg 1. Vanaf woens-
dag 16 juli 2014 vertoont Filmhuis 
Bussum de volgende fi lms.

LA GRANDE BELLEZZA
wo 16 20.00/ do 17 21.15/ za 19 
18.30/ zo 20 20.00. Legt Sorrentino 
de decadentie van het moderne 
Rome bloot. Op herhaling.

IN THE NAME OF
wo 16 20.30
Is een teder portret van een geliefd 
en modern priester die probeert 
celibatair te blijven binnen zijn 

dwingende Poolse plattelandspa-
rochie.

DEUX JOURS, UNE NUIT
do 17 18.45/ vr 18 19.00/ za 19 
21.45/ zo 20 20.30/ ma 21 20.30/ 
wo 23 20.30. Neemt Marion Co-
tillard je mee, van haar wanhoop 
langs moed naar zelfvertrouwen. 
Wat een actrice! Ongeacht of je 
haar verzoek aan collega’s gepast 
vindt.

STARRED UP
do 17 19.00/ vr 18 16.00 en 21.30/ 
za 19 21.30/ di 22 20.00. Is een 
rauw gevangenisdrama, naar de 
Britse realiteit. Onhandelbare jon-
geren hard aanpakken of de psy-
choloog erbij? 

THE BUTLER
do 17 21.30/ vr 18 21.15/ wo 23 
20.00. Forest Whitaker en Oprah 
Winfrey in het verfi lmde leven van 
een Witte Huis-butler.

12 YEARS A SLAVE
vr 18 18.45/ za 19 18.45/ ma 21 
20.00. 12. Het indrukwekkende, op 
feiten gebaseerde slavernij-epos.

DIE FRAU DES POLIZISTEN 
do 24 18.30/ vr 25 15.45/ zo 27 
20.00/ di 29 20.00/ wo 30 20.00
Ontroert en onthutst door de, af en 
toe verstoorde, vredigheid in een 
jong gezin. Bekroond in Venetië.

CASSE-TÊTE CHINOIS
do 24 19.00/ vr 25 16.00/ za 26 
18.45/ zo 27 20.30/ wo 30 20.30
Is een vrolijke schets geworden 
van een rommelige midlifer, wiens 
hardop uitgesproken gedachten 
vaak grappig fi losofi sch uitpak-
ken..

JOE 
do 24 21.45/ vr 25 19.00/ za 26 
21.30/ do 31 18.45. In JOE ver-
beelden Nicolas Cage en Tye 
Sheridan (MUD) overtuigend hoe 
onbeschut rauw het leven in een 
Texaans landschap kan zijn.

EASTERN BOYS 
vr 25 21.15/ za 26 21.15/ ma 28 
20.00. Zet de kijker op scherp. Van-
af het moment dat een welgestelde 
vijft iger een jonge Oost-Europeaan 
op Gare du Nord oppikt voor seks. 
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Politiek

WIJDEMEREN- Kort na de verkiezin-

gen hadden Ruud en Wil van der 

Wurf op 1 mei een positief gesprek 

met Theo Reijn, de nieuwe wet-

houder Ruimtelijke Ordening. “Het 

is alsof na jaren de zon weer op-

kwam” zegt Van der Wurf. Daarmee 

verwijzend naar de periode vanaf 

2010 met veel botsingen met Reijns 

voorganger Van Waveren, van wie 

hij louter tegenwerking ervoer. Dat 

Wijdemeren hem op 18 juli dan 

toch voor de rechter daagt voor een 

huisuitzetting, doet hem bijzonder 

pijn. 

“In dat gesprek gaf Reijn aan dat het 

mogelijk moest zijn om als volwassen 

mensen met korte lijnen met elkaar 

te overleggen. Zonder al die advoca-

ten en juridische rompslomp, daar-

voor zou hij zich inzetten. Het ging 

over de datum van de oplevering van 

het lege huis en de verplaatsing van 

de woonark ” vertelt Ruud van der 

Wurf. “Hij zou zich inlezen in het 

dossier en dan een vervolggesprek 

met ons hebben. Echter na een korte 

tussentijdse vakantie. Daarna heb ik 

niets meer over deze kwestie verno-

men”. Sterker nog, tijdens Reijns va-

kantie nam B&W het besluit om de 

aanzegging voor ontruiming door te 

zetten. Sindsdien kan er alleen nog 

maar via advocaten onderhandeld 

worden. En dat spijt Van der Wurf 

zeer. Hij verkeert in een onzekere si-

tuatie, terwijl het gezin van zijn zoon 

dat in de woonark woonde van hot 

naar her trekt op zoek naar woon-

ruimte. 

Kort geding 

Op 18 juli dient dus een kort een ge-

ding van de gemeente Wijdemeren 

om Ruud en Wil van der Wurf hun 

huis uit te zetten. Huisadvocaat Ken-

nedy van der Laan gaat naar de rech-

ter, omdat Van der Wurf niet heeft 

voldaan aan een ontruimingsaanzeg-

ging voor 1 juli. 

Wijdemeren en Van der Wurf heb-

ben in het kader van het bouwplan 

Dorpscentrum Oud Loosdrecht al 

jaren geleden bij de notaris een ju-

ridische overeenkomst getekend 

waarbij de gemeente eigenaar is ge-

worden. In die overeenkomst staat 

echter ook dat de feitelijke levering in 

overleg met Van der Wurf zou plaats-

vinden en dat de datum afhankelijk 

is van de planning van de bouwac-

tiviteiten. Dat kan zijn de bouw van 

Van der Wurfs nieuwe woning of de 

bouw van het dorpscentrum. Beide 

zijn nog niet gestart, dus ziet Ruud 

van der Wurf geen noodzaak om zijn 

huis te ontruimen. Temeer daar de 

datum van leegstand eenzijdig door 

de gemeente is opgelegd zonder on-

derbouwing. In plaats van de grootse 

‘Haven van Loosdrecht’ komt er nu 

een nieuw plan (Het Loosdrechts 

Terras) met losse verkoop van kavels, 

op kleinere schaal. Onduidelijk is 

nog hoe het een en ander zal worden 

uitgevoerd. Zo zou bijvoorbeeld nog 

de oeverlijn kunnen worden aangepast. 

Ruud van der Wurf snapt niet waarom er 

plotseling zo’n druk op de zaak komt. Im-

mers het Loosdrechts Terras staat nog in 

de kinderschoenen. Hij verwijst naar an-

dere objecten die snel leeg moesten en die 

nog leeg staan, Ottenhome, Het Trefpunt, 

enz…

Ook over de afspraak dat Van der Wurf een 

huurvergoeding van maximaal 3500 euro 

zou krijgen voor een tijdelijke huur ( incl. 

verhuiskosten) wordt niet meer gerept.

“Zodra er iets bekend is over een bouw, 

dan kan ik er binnen drie weken uit zijn. 

Dus dat is het punt niet. Ik wil wel, maar de 

gemeente wil alleen de juridische weg. En 

dat kost de gemeente tonnen” sluit Ruud 

van der Wurf af. 

Wethouder Reijn begrijpt Van de Wurfs 

emoties en heeft daarover verschillende 

keren telefonisch contact gehad, zegt hij. 

“Me verdiepen in deze ingewikkelde dos-

siers kost tijd en ik ben niet bij machte om 

een juridische gang van zaken zomaar te 

stoppen. Ik hoop nog steeds op een rede-

lijke oplossing”. 

Moet de familie vd Wurf zijn huis ontruimen?

DOOR: HERMAN STUIJVER

LOOSDRECHT- “Er gaat iets gebeu-

ren” zei een van de aanwezigen 

bij de eerste paal van de woning/

makelaarskantoor van de familie 

Veerman op de Bornholmkavel. 

Wethouder Theo Reijn mocht af-

gelopen vrijdagochtend de eerste 

paal heien. 

Het ambitieuze plan ‘De Haven van 

Loosdrecht’ van projectontwikkelaar 

Heilijgers met luxe appartementen, 

met dorpsvoorzieningen, horeca, 

een pier en een haven op de Irene- 

en Bornholmkavel werd afgeblazen 

omdat de verkoop niet van de grond 

kwam. Nu kiest Wijdemeren voor een 

andere, kleinschaliger aanpak, met de 

werknaam ‘Loosdrechts Terras’. De 

aanlegplek aan het Horregat, de twee-

de waterdoorgang naar de Vuntusplas, 

is een eerste stap om de waterrecreatie 

naar de dijk te trekken. 

Len Veerman, uit een makelaarsfami-

lie die al lang is gevestigd op de Oud 

Loosdrechtsedijk, zei dat hij uiteraard 

ervaring had met de verkoop en bouw 

van veel huizen, maar nu zelf aanwe-

zig zijn bij de start van zijn eigen huis 

is toch heel wat anders. Hij schetste 

een lange weg vanaf 2005 waarin het 

vorige plan gereed kwam, maar helaas 

niet kon worden uitgevoerd. Wonen 

in 2009 zoals ex-burgemeester Bijl 

hem ooit eens had voorspeld, werd 

niet bewaarheid. In de afgelopen 

maanden is er hard gewerkt aan een 

nieuw concept waaraan ex-wethouder 

Jaap van Waveren fors had bijgedra-

gen, zei Veerman. Ook de bouwer 

houdt van snelheid, want het nieuwe 

pand, met kantoor, is in december 

‘sleutelklaar’. Portefeuillehouder Reijn 

mocht samen met de familie de hei-

machine in werking stellen. Dat deed 

wel even pijn aan de oren. 

Overigens heeft buurman Van der 

Wurf in een brief aan de raad geschre-

ven dat deze bouw niet past in de 

overeenkomst die ooit is afgesloten. 

Voorts meent hij dat de wijziging niet 

door de raad is goedgekeurd en dus 

had zijns inziens een bouwvergun-

ning niet afgegeven mogen worden. 

Eerste paal makelaar Veerman

Bij de familie Veerman en 

wethouder Reijn (rechts) 

kwam de eerst klap hard aan

Dammen op de Dijk
Zaterdag 26 juli vanaf 10 uur is de 15e 

editie van het traditionele sneldamtoer-

nooi ‘Dammen op de Dijk’. In het bo-

tenhuis van Ottenhome aan de Zuwe te 

Kortenhoef doen 65 deelnemers uit o.a. 

Loosdrecht, Hilversum, Nederhorst den 

Berg en Kortenhoef, maar ook uit Gel-

derland, Noord-Brabant en Zuid-Hol-

land mee. Tot de deelnemers behoren 

o.a. titelverdediger Edwin de Jager, KvN-

topper Pim Meurs en jeugdtalent Lucas 

Veldhuizen (1%). Er is nog plek voor 

vier huisdammers. Info: 06- 54993243; 

mail:dammenopdedijk@gmail.com.
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Tour de France!
Frans stokbrood

€ 2,75

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Het was altijd weer een gegil wanneer ik tij-

dens een excursie in het bos een stuk schors 

van een dode boom trok. Duizendpoten, mie-

ren maar vooral veel pissebedden. Wanneer 

ik deze in mijn hand nam kwamen er opmer-

kingen. “nu stinken je handen naar pies!”, “ze 

plassen in bed”, altijd ging het over plassen. 

Die arme pissebedden hebben hun naam dan 

ook niet mee.

Veel dieren hebben een naam vanuit een oud 

bijgeloof. Zo ook de pissebedden. Men droog-

de vroeger deze beestjes om ze vervolgens te 

vermalen. Dit poeder werd in de bedjes van 

kinderen gelegd omdat er gedacht werd dat dit 

zou helpen bij het zindelijk worden.

Ze hebben dan een vreemde naam maar het 

zijn zeer nuttige en interresante beestjes. Er 

wordt vaak gedacht dat ze tot de insecten fa-

milie horen maar niets is minder waar. Pis-

sebedden zijn koudbloedige schaaldieren. Ze 

zijn familie van de kreeftachtigen. Een van de 

weinige kreeftachtigen die op het land leeft. 

Ze hebben zeven paar pootjes, twee voelsprie-

ten, een hard uitwendig skelet en ademen 

door kieuwen. 

Het uitwendige skelet is een harnas dat bestaat 

uit tien harde plaatjes die over elkaar kun-

nen schuiven. Hierdoor kunnen ze zich goed 

bewegen. Ze kunnen zich helemaal oprollen 

tot harde knikkertjes bij dreiging van gevaar. 

Iedere vier weken wordt het hele harnas ver-

nieuwd. Het achterste plaatje valt als eerste af 

en twaalf uur later is ook het voorste plaatje 

vervangen. De afgevallen plaatjes eten ze op 

omdat ze de kalk die deze bevatten goed kun-

nen gebruiken bij het aanmaken van nieuwe 

plaatjes.

Pissebedden zijn onmisbaar in de natuur. Ze 

hebben een groot aandeel in het ‘opruimen’ 

van de natuur. Ze eten dode bladeren en dood 

hout en zijn hele goede schimmelbestrijders. 

De natuur heeft ze nodig!

Een pissebed komt uit een eitje. Hele kleine ei-

tjes hangen in een buideltje onder de buik van 

de moeder. In dit buideltje zit een bescher-

mende vloeistof die voor een optimale situatie 

voor de eitjes zorgt. Na vier weken komen de 

eitjes uit en als volledige pissebedjes komen 

ze op de wereld. Ze zijn al helemaal compleet 

pissebed maar dan spierwit en maar twee mil-

limeter groot. De jonge pissebedjes zijn direct 

zelfstandig en gaan hun eigen weg. Pissebed-

den worden gemiddeld ander half jaar oud.

De grootste vijand van de pissebed is de egel. 

Maar ook vogels, spitsmuisjes (de enige vlees-

etende muis!), kikkers en padden eten graag 

een pissebed. 

Roofdieren zijn niet het enige gevaar voor 

deze dieren. Er is een virus waar menig pisse-

bed het leven bij laat. Door dit virus kleuren ze 

fel blauw/paars. Doordat het licht weerkaatst 

op de viruskristallen krijgen ze deze opvallen-

de kleur. Wanneer ze dit onder de leden heb-

ben, zullen ze binnen vier weken dood gaan. 

Pas in de laatste week krijgen ze deze kleur. 

Wij hebben er al aardig wat blauwe in de tuin 

gevonden. 

Menig pissebed is door mijn kinderen al in 

een potje gestopt met blaadjes. Ze hebben iets 

magisch, spannends en aandoenlijks. Zoals 

ze zich tot balletjes oprollen, de pootjes die 

razendsnel onder dat vreemde lijf bewegen 

en die voelsprietjes die nooit stil staan. Door 

mijn kinderen word ik vaak letterlijk met mijn 

neus op dingen gedrukt waar je anders zo snel 

aan voorbij zou gaan. Als je even de tijd neemt 

kan een gek beestje als een pissebed opeens 

heel interessant blijken. De natuur is zo mooi.

De natuur is zo mooi
Mirjam de Hiep was boswachter en schaapherder. 

Met partner Mark, de kinderen Suzanne en Gijs en 

bordercollie Loes trekt ze er vaak op uit. 

Haar liefde voor de natuur is zo groot dat ze die 

graag op de lezer wil overdragen. Verhalen vol 

verbazing, verwondering en ontroering.

Kreeftachtige beesten in je tuin...

Profiteer nu van het lage BTW tarief

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

Een afspraak is zo gemaakt:
telefoon 0294 - 25 74 88

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

ONTDEK WAAR EEN KLEINE 

DEALER GROOT IN KAN ZIJN!

• Nieuwe auto’s • 
• Occasions met 12 mnd. garantie •

• Algeheel onderhoud •
• Leasing-financiering •

En bovenal een persoonlijke service die niet snel te ver gaat!

Stichtse Kade 51 • Industrieterrein ”De Slenk” • ’s-Graveland
Tel. 035 - 656 04 29 • www.kroegman-renault.nl
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In een verhuisdoos op zolder trof ik 

tussen een aantal dossiers over bij-

zondere gebeurtenissen binnen de 

voormalige gemeente ’s-Graveland, 

ook het dossier aan over de viering 

van het 100-jarige bestaan in 1986 

van het christelijk onderwijs in ‘s-

Graveland. In dit dossier zat ook een 

fraai boekwerkje dat ter gelegen-

heid van dit jubileum werd uitge-

geven. Het werd geschreven door 

de heren Dr. M. A. van den Broek, J. 

Haverkamp en ds. A.D.Wumkes. 

In dit boekwerkje staat centraal het 

ontstaan van en herinneringen aan 

de oude ‘School met den Bijbel’ in 

’s-Graveland  Vanaf de opening op 2 

december 1886 tot september 1954 

was deze christelijke school als zoda-

nig in gebruik. Vele generaties leer-

lingen, voornamelijk afkomstig uit 

het dorp, hebben daar het lager on-

derwijs gevolgd. Uiteindelijk voldeed 

de school niet meer aan de eisen van 

de tijd. Ook werd de locatie aan het 

Noordereinde, met een tegenover de 

school liggend speelterrein, door de 

sterke toename van het verkeer in 

’s-Graveland, voor de leerlingen te 

onveilig. Dit had tot gevolg dat op 1 

september 1954 een nieuw schoolge-

bouw in gebruik werd genomen, gele-

gen op de hoek van de Emmaweg en 

de Kerklaan in Kortenhoef. Het dos-

sier bestuderend roept het georgani-

seerde eeuwfeest van 100 jaar Chris-

telijk Onderwijs in ’s-Graveland in 

1986, niet alleen bijzondere  herinne-

ringen op aan de zeer geslaagde reü-

nie van oud-leerlingen en voormalige 

leerkrachten van de school, maar ook 

aan de geslaagde feestavonden, die 

aansluitend werden georganiseerd op 

12 en 13 september 1986 in dorpshuis 

De Dobber in Kortenhoef.  

De oude School met den Bijbel

De School met den Bijbel in ’s-Gra-

veland werd op 2 december 1886 ge-

opend. De bouwprijs bedroeg 3000 

gulden en bestond uit twee klassen 

op de begane grond, zonder de later 

gebouwde ‘meesterswoning’, zoals 

het in het herdenkingsboekje staat 

beschreven. Voor de opening werd 

uit 28 sollicitanten een hoofdonder-

wijzer benoemd, op een voorlopig 

traktement van 900 gulden per jaar, 

inclusief vrij wonen. De school groei-

de echter al snel uit tot 73 leerlingen, 

met als gevolg dat reeds in 1888 een 

hulponderwijzer werd aangesteld. 

Deze verdiende precies de helft van 

het salaris van zijn chef, namelijk 450 

gulden per jaar. Als het bestuur tevre-

den over hem was kreeg hij een jaar-

lijkse gratificatie van 25 gulden, be-

stemd voor zijn kostgeld. In dat zelfde 

jaar, dus in 1888, werd de bovenver-

dieping op de school gebouwd. Pas in 

1897 werd er tegen de school aan een 

onderwijzerswoning  gebouwd, voor 

een bouwprijs van 3500 gulden. In 

1904 werd aan de rechterzijde van de 

onderwijzerswoning  de school uitge-

breid. Dit werd mogelijk doordat er 

op die plek twee woningen te koop 

werden aangeboden. De Diaconie 

van de Herv. Gemeente ’s-Graveland 

was bereid voor de aankoop van deze 

panden geld te lenen. Nadat men al 

geruime tijd een leerlingenstop moest 

hanteren, kon de school dus eindelijk 

worden uitgebreid. Daarmee kreeg 

het schoolgebouw in 1904 zijn hui-

dige vorm en omvang.

De veranderingen aan de 

oorspronkelijke voorgevel

Het is opvallend dat om de een of 

andere reden dit oude, voormalige 

schoolgebouw uit 1886, uitgebreid in 

de jaren 1888 en 1904, blijkbaar niet 

valt onder de bepalingen van ‘Be-

schermd dorpsgezicht’. Aan de rech-

terzijde van de onderwijzerswoning, 

werd al geruime tijd geleden de voor-

gevel ontdaan van de vier beeldbepa-

lende, hoge raamkozijnen. 

Ook het aanzien van de onderwij-

zerswoning ging verloren. Gelukkig 

bleef de gevel links van de woning tot 

voor kort geheel intact. Maar helaas 

wordt daarop een witte verflaag aan-

gebracht. Daarmee wordt het aanzien 

van dit voormalige, zo karakteristieke 

schoolgebouw en van historische be-

tekenis voor het dorp ‘s-Graveland, 

verder beschadigd. Dat het school-

gebouw na 1954 een andere bestem-

ming kreeg, is begrijpelijk, maar men 

had de complete voorgevel en daar-

mee het vroegere aanzien van dit uit 

1886 stammende schoolgebouw, on-

gemoeid moeten laten. In binnen- en 

buitenland zijn er voorbeelden ten 

over dat gevels van beeldbepalende 

panden uit het verre verleden en met 

een historische achtergrond, fraai 

zijn, of worden gerestaureerd, terwijl 

ze inpandig een eigentijdse bestem-

ming hebben gekregen. 

Door deze aanpak werden en worden 

verleden en heden zichtbaar met el-

kaar verbonden. Deze panden met 

hun rijke geschiedenis worden dan 

ook gekoesterd als waardevol cul-

tureel erfgoed. In het gedenkboekje 

van 100 jaar Christelijk Onderwijs 

in ’s-Graveland, schreef Ds. Wum-

kes, die helaas niet meer in ons mid-

den is, deze toepasselijke woorden: 

‘Gedenkdagen zou ik voor geen geld 

willen missen, want het verleden is 

altijd een groter Kapitaal. Wat zou-

Geen ‘Beschermd dorpsgezicht’ 
School met den Bijbel 

Historie DOOR: JOOP GLIJN

den wij zijn zonder het verleden, zonder 

wat onze voorgangers geloofd, gehoopt en 

tot stand hebben gebracht?’ Duidelijker 

kan de historische en culturele betekenis 

van ons erfgoed, zoals het oude schoolge-

bouw in ’s-Graveland, niet onder woorden 

worden gebracht. Het wordt de hoogste 

tijd dat de beoogde doelstelling van ‘Be-

schermd dorpsgezicht ’s-Graveland’, wordt 

nageleefd. Juist in een dorp waarvan aan 

de oostzijde van de dorpsweg het ontstaan 

ervan, ruim 350 jaar geleden, nog onaan-

getast bewaard is gebleven.  

Versa Vrijwillige ThuisHulp
beperkt bereikbaar 
in de zomer
Versa Vrijwillige ThuisHulp (VTH) 

heeft in Hilversum-Wijdemeren een 

zomersluiting van 14 juli tot en met 8 

augustus en is in deze periode beperkt 

bereikbaar. Dringende hulpvragen kun-

nen aangemeld worden via telnr 0900 

666 2222 (lokaal tarief). Hier kunt u uw 

hulpvragen inspreken. Ook kunt u een 

mail sturen naar: vthhilversum@versa-

welzijn.nl.

Versa VTH biedt hulp aan huis door 

vrijwilligers.  

Mensen die door ouderdom, ziekte of 

handicap beperkt zijn kunnen een be-

roep doen op vrijwilligers van Versa 

VTH.  Ook mensen die veel zorg heb-

ben voor een familielid kunnen een vrij-

williger vragen die de zorg een paar uur 

wil overnemen, zodat ze even de deur 

uit kunnen. 

Vanaf maandag 11 augustus is de be-

reikbaarheid weer als gebruikelijk:

Voor Hilversum-Wijdemeren van 

maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 

uur telnr 035 625 00 00.  
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    Als beste beoordeeld in uw regio!

  
  Bel nu en maak 
  kennis met A en S

  Met vriendelijke groet,

  Mark Smits

Hoge Naarderweg 6a • 1217 AE Hilversum
T: 035 750 30 88 • F: 035 750 30 89 • E: info@asfa.nl • I: www.asfa.nl

Lezers schrijven

Zijn op onze vaartwegen de bloembakken 

weggehaald, elders is juist een identieke 

verkeersbelemmering toegepast. Waar? 

Saarlouis, een stad in de omgeving van Saar-

brücken (D)

De Renaultstrasse van genoemde stad heeft 

men verleden jaar opgeknapt. Voorzien van 

nieuwe riolering plus nieuw wegdek. Prachtig 

ligt het erbij en het kan er weer jaren tegen. 

Kom ik pas geleden terug, kon ik mijn ogen 

niet geloven! Over de hele weg van ca. 1 km. 

heeft men op initiatief van de bewoners aan 

de weg twaalf verkeersbelemmeringen aange-

bracht. Een definitieve oplossing voor het te 

snel door de straat rijdende verkeer. Stukken 

van 3x2 meter zijn uit het wegdek gezaagd. 

Voorzien van opstaande betonnen banden 

van 20 cm. hoog. Grond verbetering toege-

past en boompjes en ander groen geplant. 

Alles met de de bekende Duitse grondig-

heid aangepakt. Niet twee jaar vergaderen en 

halfslachtige maatregelen treffen, maar pats 

boem aanpakken. Niks geen 50 km. snelheid 

toegestaan, maar 30 km. als maximum. Naar 

ik hoorde heeft de politie al diverse keren on-

opvallend geposteerd en gefotografeerd. Wie 

zich niet aan de regels houdt....

Wim Fecken

Bloembakken exit

De Heart for Animals 

Foundation heeft € 

150 gedoneerd aan de 

Dierenambulance Gooi- & 

Vechtstreek. 

De danskinderen van Barbara 

en Cynthia Schriek werden 

mee uit eten genomen door 

Monique van Benschop en 

’t Spiegelhuys vanwege hun 

goede prestaties tijdens de 

benefietvoorstelling. De Pan-

nenkoektuin stond volledig 

tot hun beschikking. Nadat de 

pannenkoeken opgesmikkeld 

waren, kwam de dierenam-

bulance langs. De kinderen 

mochten een kijkje nemen in 

het voertuig en Barbara en 

Cynthia gaven de donatie aan 

de vrijwilliger ter plekke. 

Ondertussen heeft Barbara 

haar eerste workshopdag ge-

had als ‘Jonge Held’. Nu is het 

zaak zo veel mogelijk geld op 

te halen. Als ze wint, krijgt ze 

nog eens duizend euro voor 

de stichting. Hoe dat en an-

dere acties in zijn werk gaat, 

kunt u lezen op www.heartfo-

ranimalsfoundation.com.

Heart for Animals 

Donatie aan 
Dierenambulance

Kort nieuws

Elke dinsdag van 13.30-16.30 

uur: Koersballen in de Berg-

plaats in NdB. Info: Bep Tin-

neveld, 0294-253906.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in De Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl.: 0294-

253103.

Op donderdagmiddag is er 

elke week een ouderensoos in 

De Bergplaats van 13.30-16.30 

uur. Info en aanmelden: Th. 

Stalenhoef, 0294-251237.

Elke donderdagavond kunt u 

bridgen bij Bridgeclub Neder-

horst in De Bergplaats. Brid-

geles is mogelijk. Inl. 0294-

254975.
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Wijdemeren Informeren 16 juli 2014

 Officiële bekendmakingen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Ankeveen
- Cannenburgerweg 71: plaatsen hekwerken en lichtmasten (27.06.14)
Kortenhoef
-  Kortenhoefsepolder achter Kortenhoefsedijk 110: verwijderen moeras-

bos t.b.v. ontwikkeling van nat schraalgrasland (27.06.14)
Loosdrecht
- Horndijk 27: plaatsen beschoeiing (30.06.14)
- Prinses Margrietstraat 47: bouwen schuur (02.07.14)
- St. Annapad 29: plaatsen dakkapel (02.07.14)
- Van Collenstraat 24: plaatsen dakkapel (07.07.14)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 2: plaatsen lichtreclame (27.06.14)
- Middenweg 41: plaatsen units voor tijdelijk bewoning (02.07.14)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer: 
(035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 
aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
’s-Graveland
- Loodijk 12c: aanleggen uitweg (07.07.14)
- Loodijk 21: plaatsen dakkapellen zijgevel en verbouwen bedrijfswo-
ning (04.07.14)
Loosdrecht
-  Oud-Loosdrechtsedijk 33 en 33a: verbouwen en restaureren woning 

(27.06.14)
- Oud-Loosdrechtsedijk 293: uitbreiden woning (07.07.14)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verleende vergunningen/ontheffingen
Ankeveen
-  M.E. Martens, weiland tegenover Stichts End 98: Drive-In-Bioscoop 

Ankeveen op 13 september 2014 (04.07.14)
Loosdrecht
-  Stichting Fietsevenementen PIT Pro Rege: Gooise Fiets-3-daagse van 

29 tot en met 31 juli 2014 (27.06.14)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tus-
sen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij cluster Vergunningen). 
Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen. 

Verkeersbesluiten
Kastanjelaan t.h.v. huisnr. 25: opheffen van de gereserveerde parkeer-
plaats, wegens omstandigheden van de belanghebbende (07.07.14)

Melding activiteiten
Loosdrecht
- Stichting Eigen en Wijzer, Lindelaan 106: Zomerfeest op 29 augustus 
2014
- Activiteitencommissie De Stille Plas, Nieuw-Loosdrechtsedijk 217b: 
BarBQ op 2 augustus 2014

Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvragen met zes weken verlengd:
’s-Graveland
- Noordereinde 85: vergroten dakopbouw
Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 92: plaatsen tijdelijk onderkomen tijdens het bouwen 

van een nieuwe woning

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten inzien in het gemeen-
tehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 
557.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (zie tussen haak-
jes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het indienen 
van een bezwaarschrift stelt het in werking treden van een besluit 
niet uit. Is een uitspraak van de rechter op korte termijn noodza-
kelijk? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 
DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u 
een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 
190, 1230 AD Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 557. Het indienen van een zienswijze 
is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van 
het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 

Colofon
Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht 
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl 
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Simon Vollers is gekozen als nieuwe 

voorzitter van de D66-afdeling Wij-

demeren. In de ledenvergadering van 

afgelopen vrijdag nam Marco Spruit, 

voorzitter sinds 2010, afscheid als be-

stuurslid. Al enige tijd had hij aange-

geven dat zijn wetenschappelijke car-

rière niet goed meer te combineren 

is met zijn rol als bestuurder bij D66 

Wijdemeren. Hij wil graag betrokken 

blijven bij de partij. Marco heeft de 

afgelopen jaren vooral zijn stempel 

gedrukt op de informatievoorziening 

binnen de partij. Hij werd door frac-

tievoorzitter Joost Boermans geken-

merkt door zijn besluit nemende en 

leidende rol op cruciale momenten.

Zijn opvolger Simon Vollers is sinds 

4 jaar lid van D66 Wijdemeren, nadat 

hij actief lid geweest is van de afde-

ling in Bussum. Tijdens de laatste ge-

meenteraadsverkiezingen was Simon 

(op z’n Engels uitgesproken) coör-

dinator van het campagneteam. De 

geweldige verkiezingsuitslag, waarbij 

D66 haar stem in de raad van 1 naar 

3 zetels zag gaan, is mede aan zijn in-

zet te danken geweest. Voor Simon is 

het voorzitterschap een mooie start 

van zijn pensioen dat enige weken 

geleden in ging. In zijn carrière was 

hij actief als inkoper bij verschillende 

organisaties. Simon heeft als doel de 

professionaliteit binnen de afdeling 

te vergroten en de binding tussen het 

partijbestuur en de fractie te verste-

vigen. Vollers: “Als voorzitter wil ik 

het beste halen uit de fractie- en be-

stuursleden. Ik wil toegankelijk zijn 

voor iedereen, voor leden en bur-

gers. Dat is waar D66 Wijdemeren 

voor staat!” Naast Simon, vormen 

ook Timo van Leeuwen, als penning-

meester, en Jacqueline Thijssen, als 

secretaris, het afdelingsbestuur.

Nieuwe voorzitter voor 
D66 Wijdemeren

Kort nieuws

Jeu de boules spelen? Dat kan elke dag op de 

J.d.B.baan in het centrum van Ned. den Berg 

(naast de muziektent). Neem uw familie en 

vrienden mee!

Zomaar binnenlopen voor koffie en een 

praatje met een paar gezellige mensen? Elke 

1e en 3e woensdag van de maand staat v.a. 

10.00 uur de koffie klaar in De Bergplaats. 

Voor kleine groepen geef ik, geboren Am-

sterdammer,  kosteloos rondwandelingen in 

Oud Amsterdam. L. Baatsen, 035-6561059 

of l_baatsen@ziggo.nl

Wie op zoek wil naar zichzelf kan terecht 

bij Truepoint, Nieuwstad 14, Weesp. Hier 

heeft Crystal Portier een ontmoetingsplaats 

geopend om te praten, te mediteren, work-

shops te volgen of een behandeling te onder-

gaan. Info: www.truepoint.nl
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* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

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 € 0,48 per mm per kolom in zwart/wit 

en € 0,63 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes 

zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

• Oude 5, 7 en 10 duimers op pallet of losgestort 

• Diverse betonklinkers • Safari split 

• Wit-, geel en beton grind • Vulzand 

• Metselzand • Tuingrond • Gebroken puin

Middenweg 106 - 1394 AM Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 14 51- Telefax 0294 - 25 22 57

Utrecht Leidsche Rijn wordt 

steeds volwassener, en 

dat beoogt bewoner van 

het eerste uur Jan Willem 

Steunenberg ook met zijn 

Festival Strand. Zaterdag 30 

augustus vindt de tweede 

editie plaats van dit 80’s & 

90’s strandfeest langs de 

Haarrijnse Plassen. 

Dit jaar moet het festival gro-

ter en grootser worden, vindt 

Steunenberg. De plannen zijn 

dan ook nu al in een vergevor-

derd stadium, want een festi-

val organiseren voor zo’n 5000 

bezoekers gaat niet in een 

paar maanden. Steunenberg: 

“Het festivalterrein wordt uit-

gebreid en nog sfeervoller van 

opzet, zodat alle gasten maxi-

maal kunnen genieten van de 

live muziek en het voortref-

felijke eten en cocktails bereid 

door de Chefs en bartenders 

van Festival Strand. 

De bezoekers spraken in 2013 

over van een ‘topavond met 

een heerlijke sfeer’ en spra-

ken de wens uit dat het festi-

val een jaarlijks terugkerend 

evenement zou gaan worden. 

Steunenberg doet niets liever: 

“We voeren een aantal facili-

taire verbeteringen door en de 

winnende formules van vorig 

jaar blijven, Denk daarbij aan 

de goede service en korte 

wachttijden bij de quality 

food and drinks. Pomss (bio-

logische Frites), Pickles (beste 

hamburgers van Utrecht) en 

The Village Coffee (winnaar 

AD koffietest in 2013) maken 

onder meer dit jaar hun op-

wachting. 

Daarnaast komen we we-

derom met enkele bekende 

bands. 

Zo heeft Steunenberg al con-

tracten met 2 Unlimited, 

bekend van ondermeer ‘No 

limit’ en ‘Jump for Joy’. Steu-

nenberg: “ Ook London Beat 

is binnen, die we kennen van 

‘I’ve been thinking about you’, 

en ‘You bring on the sun’, 

waarvan iedereen vanzelf in 

een feestelijke zomerse sfeer 

belandt. En ook T-spoon zal 

er zijn, met ‘Sex on the beach’.”

Wie extra wil genieten van de 

sfeer boekt dit jaar een ticket 

op het ‘Sundeck’ dat wordt 

gebouwd op het strand, direct 

aan de waterkant. Hier van-

daan belooft Steunenberg een 

uniek uitzicht op aan de ene 

kant het water en de andere 

kant het festivalterrein en 

podium “De tickets voor het 

Sundeck worden als groepsar-

rangement vanaf 10 personen 

aangeboden.

Meer info en kaarten via www.

festivalstrand.nl Het festival is 

voor 18-plussers. Entree vanaf 

Euro 27,50 per persoon. 

Evenementen

Festival Strand
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Natuur DOOR: JASPER VLAANDEREN

Meetproject studenten voortgezet 
op de Wijde Blik
KORTENHOEF – Vorig jaar brach-

ten studenten van het Maritiem 

Instituut Willem Barentsz met 

succes de diepte van de Bergse 

Spiegelplas in kaart. De afgelopen 

weken voerde een nieuwe genera-

tie derdejaars van de Terschellingse 

hogeschool een soortgelijk project 

uit op de Wijde Blik in Kortenhoef. 

Na het succesvolle diepteonderzoek 

van vorig jaar, waarbij een groep 

studenten de bodem van de Spiegel-

plas in kaart bracht en een maximale 

diepte van zevenenveertig meter 

ontdekte, besloot de hogeschool dit 

jaar een nieuwe lichting studenten 

uit het derde jaar van de opleiding 

‘Ocean Technology’ naar de Wijde 

Blik in Kortenhoef te sturen. Twee 

weken geleden voeren zij voor het 

schoolonderzoek vier dagen lang in 

een speciale onderzoeksboot over de 

Wijde Blik, waarna afgelopen week 

de definitieve meetresultaten kon-

den worden uitgewerkt. De maxi-

male diepte van de plas bleek daarbij 

met 30,5 meter relatief flink te zijn. 

De voortzetting van het project van 

vorig jaar was een gevolg van een sa-

menwerking tussen het Maritiem In-

stituut en het softwarebedrijf Caris, 

die het onderzoek faciliteerde. Geer-

ten Blessing, woonachtig in Neder-

horst den Berg en werkzaam bij het 

van oorsprong Canadese bedrijf, legt 

uit: ‘Caris en het Instituut werken sa-

men bij delen van het opleidingspro-

gramma. Deze studenten doen meer 

van dergelijke onderzoeken, maar dit 

meetproject was dit jaar ook een ver-

plicht onderdeel van hun opleiding.’ 

Recruitment

Naast Caris werkten ook de, voor de 

vakspecialisten onder ons, aanspre-

kende bedrijven als Stema Systems 

en EIVA mee aan het onderzoek. 

Zij rustten de onderzoeksboot, die 

voor de gelegenheid een aantal dagen 

mocht aanmeren bij Ottenhome, uit 

met de benodigde apparatuur en le-

verden computerprogramma’s om de 

verkregen resultaten mee te verwer-

ken. Daarnaast waren twee profes-

sionele hydrografen uit het Deense 

Aarhus overgekomen om de studen-

ten te ondersteunen. De bereidheid 

van de genoemde bedrijven om mee 

te werken aan het project was niet 

zonder reden. Blessing: “Sowieso 

komt daar een stukje recruitment bij 

kijken. Maar belangrijker is dat deze 

bedrijven verschillende software, die 

zij ontwerpen om bodems te kun-

nen onderzoeken, nu in de praktijk 

kunnen testen. Buitenlandse bedrij-

ven doen zelf weinig aan dergelijke 

survey-onderzoeken. Bij dit project 

kunnen ze verschillende systemen 

uittesten en verkrijgen ze de resulta-

ten daarvan ook nog eens in een da-

taset te zien”. 

Spiegelplas Sampling Data 

De winst voor de studenten zat hem 

in het opdoen van praktijkervaring 

en de kennismaken met uiteenlo-

pende software. In totaal hadden elf 

toekomstig hydrografen de oversteek 

vanuit Terschelling naar Kortenhoef 

gemaakt. Dat is ook het totale aantal 

huidige studenten uit het derde jaar 

van opleiding. De taken voor het 

project werden goed verdeeld: steeds 

Wat voor type collectant ben jij?
Prinses Beatrix Spierfonds zoekt 

collectanten. Blokje om, door weer 

en wind, eigen stek, online; collec-

tanten komen in allerlei soorten 

en maten en iedereen is welkom. 

Collecteren kost maar twee uur 

per jaar en elke euro die wordt op-

gehaald draagt bij aan ons doel: 

Spierziekten de wereld uit! 

Het Prinses Beatrix Spierfonds finan-

ciert en stimuleert wetenschappelijk 

onderzoek naar genezing en verbe-

tering van kwaliteit van leven van 

spierziektepatiënten. Om geld in te 

zamelen voor onderzoek naar spier-

ziekten organiseert het spierfonds 

daarom van 7 tot en met 13 septem-

ber de collecteweek.

Vind uit wat voor type collectant jij 

bent en meld je aan als collectant: 

viaprinsesbeatrixspierfonds.nl/type 

of 070 - 3607 607

 

Spierziekten en wetenschappelijk 

onderzoek

Eén op de tachtig mensen in Neder-

land heeft een spierziekte. De meeste 

spierziekten zijn progressief en nog 

niet te genezen. Er zijn ongeveer 600 

verschillende spierziekten, en alle-

maal hebben ze een verlammend ef-

fect op de spieren en dus op het hele 

lichaam. Spieren raken verzwakt of 

vallen helemaal uit. De afgelopen 

tien jaar heeft het Prinses Beatrix 

Spierfonds bijna € 25 miljoen be-

schikbaar gesteld voor wetenschap-

pelijk onderzoek, mede dankzij de 

hulp van enthousiaste collectanten. 

En niet zonder resultaat. Dankzij de 

financiering van het Prinses Beatrix 

Spierfonds is er onder andere een le-

vensreddend medicijn voor de spier-

ziekte van Pompe ontwikkeld en zijn 

wetenschappers op de goede weg 

naar een therapie voor de spierziekte 

van Duchenne.

voeren vijf studenten mee op de boot, de 

overige zes verwerkten in het basiskamp in 

Nederhorst den Berg de resultaten. Natuur-

monumenten kreeg, als beheerder van de 

Wijde Blik, die resultaten na afloop van het 

project ter inzage toegestuurd. Ook voor 

de ‘gewone’ burger zijn de uitkomsten van 

het project binnenkort echter openbaar, 

want de gemaakte bodemkaarten zullen op 

de website van Caris worden gepubliceerd. 

Voor de liefhebber staan op diezelfde web-

site ook nog steeds de resultaten van het 

Spiegelplasproject van vorig jaar vermeld. 

Het intikken van de steekwoorden ‘Spie-

gelplas Sampling Data’ in online zoekma-

chine Google is de snelste manier om de 

juiste pagina te vinden. 

Blessing kon nog niet zeggen of er volgend 

jaar, wellicht op weer een andere plas in 

de regio, wederom een nieuw meetproject 

zal plaatsvinden. “Het derde jaar van de 

opleiding van de hogeschool telt dan circa 

vijfentwintig leerlingen. We moeten nog 

kijken of we ook voor een dergelijk aantal 

studenten dit project kunnen organiseren”.    
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Evenementen DOOR: HERMAN STUIJVER

Vip ontvangst door Willem Veldhuizen 
op Beachpull op Strand Nulde
PUTTEN- Afgelopen zaterdag 

ontving tractorpuller Willem 

Veldhuizen met zijn team Bits 

n Pieces zo’n 60 gasten die een 

VIP-behandeling kregen tijdens 

de Beachpull bij strand Nulde te 

Putten. Uw verslaggever was daar 

ook bij. 

Het is een belevenis om binnen te mo-

gen treden in de wereld van tractor-

pullers. Op een groot terrein aan het 

Veluwemeer zijn er op de tweede dag 

van dit evenement zo’n kleine 10.000 

aanwezigen. Naast de twee tribunes 

zie je tientallen glimmende tractors 

en trailers in talloze maten en soor-

ten. Het chroom en de felle kleuren, 

opgeluisterd met exotische namen 

als Lambada, Black Cat en Whispe-

ring Giant blinken je tegemoet. Het 

publiek dreutelt, vaak op klompen of 

laarzen, langs al dat mooie materi-

aal waarbij ook ruimschoots gebruik 

wordt gemaakt van de cateringkra-

men. Kilo’s hamburgers, kisten met 

patat en liters bier gaan erdoor. Het 

gaat om liefhebbers van motoren, 

dat zie je direct. In aanbidding kijken 

groepjes mannen naar de uitlaatpij-

pen, cilinders en twee meter hoge 

achterwielen En je moet een beetje te-

gen stank en herrie kunnen, want het 

aantal decibellen lijkt bij tijd en wijle 

op dat van een straaljager. Gelukkig is 

er een vriendelijke Loosdrechter die 

me voorziet van een set oordopjes, 

onmisbaar bij een pullwedstrijd. De 

zwart-grijs-witte rook die uit de die-

sel gestookte machines komt verduis-

tert soms minutenlang de zon, maar 

eenmaal opgetrokken is de geur ver-

mengd met die van smeulend rubber 

best verslavend. Het is duidelijk, trac-

torpullen heeft een aparte sfeer.

Clixtar Double D

Die ongedwongen sfeer, samen met 

de interesse voor motoren, trok Wil-

lem Veldhuizen al in 1978 toen hij 

getuige was van het WK-tractorpullen 

in Flevoland. Drie jaar later deed hij 

zelf mee. ’s Mans carrière kent sinds-

dien een aaneenschakeling van grote 

successen, vele Nederlandse (15x) en 

Europese kampioenschappen (22x) 

in verschillende klassen. Maar hij was 

ook de eerste Europeaan die in 1989 

in de Verenigde Staten meeracete. 

Momenteel rijdt Willem in de Clixtar 

Double D, met 2 John Deere-motors, 

6500 pk, 10.000 NM-koppel, op mi-

lieuvriendelijk biomethanol. Hij doet 

mee in de ‘Modified’ klasse, een vrije 

klasse met als enige limiet dat de trac-

tor maximaal 3500 kg. mag wegen. 

In deze klasse zijn er 8 Nederlandse 

en twee Duitse races. Halverwege de 

competitie staat de Loosdrechter er-

gens in de middenmoot. Maar het 

kan alleen maar beter gaan volgens 

The Old Champion: “We zijn een tijd 

bezig geweest om die twee motoren 

gelijktijdig aan de gang te krijgen. 

Dat lukt en nu zijn we bezig om de 

techniek steeds beter te ontwikkelen”. 

Om 15.00 uur start de race van Wil-

lem en zijn team, bestaande uit Arie 

de Vries, René van Blanken, Sven 

van Brunschot, Pursy Bak en zoon 

Daan en partner Kathinka Westland. 

Zelfs een leek kan zien dat het niet al-

leen de kracht van de motor is, maar 

vooral de tactiek en het inzicht van 

de chauffeur. Je moet de juiste baan 

vinden om die 100 meter zo snel mo-

gelijk te overbruggen. Daarbij moet 

je weerstand bieden aan een zware 

sleepwagen van 16.500 kg en je moet 

niet teveel klei met de achterbanden 

opwerpen, want dat remt af. Een idee 

van het spektakel geeft de tijd aan: 12 

seconden met staande start en achter-

banden die rond de 150 km per uur de 

tractie opzoeken op de baan. Zuinig? 

Nee dat niet, om 6500 pk te ontwikke-

len verbruikt Willems tractor 55 liter 

biomethanol. Direct alles uit de motor 

halen werkt niet, de juiste balans vinden is 

een kwestie van ervaring. Veldhuizen haalt 

97.84 meter. Winnaar Double Screaming 

legt 103.26 meter af, 7 cm. meer dan de 

nummer twee. 

Gastvrijheid

Het publiek vermaakt zich uitstekend op de 

volle tribunes waar een beetje zo’n Ameri-

kaanse sfeer hangt, alsof je op een grote far-

mersparty bent in West-Kansas. De races 

duren tot diep in de avond, want er zijn wel 

15 klassen. De speakers geven commentaar 

in vakjargon met opmerkingen over ‘con-

figuratie, bandenspanning en uit de balans 

zakken’. Het zijn ook liefhebbers in dit we-

reldje waarin iedereen elkaar kent. 

Ook Willem en zijn partner Kathinka hou-

den van gezelligheid, want bij elke race 

nodigen ze gasten uit. De Beachpull is een 

jaarlijks hoogtepunt en dan is de verzorging 

optimaal: een gebakje als welkom, lekkere 

koele drankjes en een prima barbecue na 

afloop. En natuurlijk lekker napraten over 

de race, want over tractorpullen raak je 

nooit uitgepraat. “Elke race kunnen we op 

de computer alles uitlezen. Ook maken we 

een filmpje vanaf de tractor. Met die gege-

vens gaan we dan weer aan de slag” vertelt 

zoon Daan die ook al met het tractorvirus 

is besmet. 

Willem Veldhuizen mag je met 33 jaar pul-

len een veteraan noemen, maar stoppen zit 

er voorlopig niet in. “Nee, ik zie elke weer 

nieuwe uitdagingen. Met deze Double D 

kunnen we alleen maar beter worden, een 

kwestie van tijd. En bovendien, wie zou 

deze sfeer nou willen missen?”. 

Willem Veldhuizen (rechts) met zijn team 

op de Clixtar Double D
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Boeken

Lokale journalist schrijft eerlijk boek over het moederschap

Esther Kapers eerste stapjes als mama
“Het moederschap is het mooiste 

dat mij is overkomen, maar ook het 

meest zware. Het zijn twee uitersten 

en dat maakt het heel intensief” ver-

telt Esther Kaper. De Kortenhoefse 

journalist vond het eerste jaar na de 

geboorte van haar zoon veel ingrij-

pender dan ze had verwacht. Over 

de confrontaties met alle verande-

ringen schreef ze het boek ‘Mama’s 

eerste stapjes – eerlijk over het eer-

ste jaar’.

Haar boek is een realistisch verhaal 

meent ze, geen donderwolk, maar ook 

geen roze wolk. Want als Abel tevre-

den naar haar lachte stegen de geluks-

hormonen naar driehonderd procent, 

maar als hij een uur ontroostbaar 

huilde, was ze lang niet zo geduldig als 

ze had gedacht. Kaper: “Het eerste jaar 

was zo pittig. Alles werd op scherp ge-

zet. Het was een heel proces om te ac-

cepteren dat niet alles meer kon zoals 

daarvoor. Ik wilde een goede moeder 

zijn, maar ook een leuke vriendin en 

partner en het op mijn werk perfect 

blijven doen. Dat was onmogelijk, 

dus ik kwam mezelf erg tegen.” Om-

dat Esther maar bleef doorgaan, putte 

ze zichzelf uit en werd het pfeiffervi-

rus in haar lichaam weer actief. De 

ziekte fungeerde als wake-up-call om 

haar verwachtingen aan te passen, 

om goed na te denken over wat ze wel 

wilde en wat niet. “Niet dat ik er nu 

ben hoor, het blijft zoeken naar een 

balans” voegt ze er snel aan toe.

Ervaringen delen

De oud-redactielid/-columnist van dit 

weekblad besloot een boek te schrij-

ven over haar ervaringen in het eerste 

jaar: “Er is genoeg informatie over de 

zwangerschap en bevalling, maar dat 

met een baby echt alles verandert, 

daar was ik niet op voorbereid, daar-

over had ik wel wat willen lezen.” Een 

eerlijk verslag dus voor mama’s in spe, 

maar ook heel herkenbaar voor moe-

ders die al kleine kinderen hebben. “Ik 

hoop dat vrouwen die dit lezen zich 

realiseren hoe belangrijk het is om 

goed voor jezelf te zorgen” motiveert 

Esther. En niet alleen op papier, maar 

ook in de praktijk wil de Kortenhoefse 

haar verhaal delen. Ze is van plan om 

één keer per maand een ‘mama-mee-

ting’ te organiseren voor moeders van 

kinderen tot een jaar of vier. Gewoon 

thuis, een uurtje in de ochtend, de 

kinderen mee en ervaringen uitwisse-

len. Enthousiast licht ze toe: “Het lijkt 

me leuk om elkaar te leren kennen en 

om te horen hoe anderen het doen. Al 

is het een klein clubje, ik denk dat we 

veel van elkaar kunnen leren. Moe-

ders die hier ook zin in hebben, kun-

nen me mailen: mamaseerstestapjes@

gmail.com.” 

Lekker leesboek

Dat iedereen het ouderschap anders 

beleeft en op zijn eigen manier doet, 

komt ook duidelijk naar voren in het 

boek. Naast haar persoonlijke inbreng 

heeft Kaper daarin namelijk ook cita-

ten verwerkt van zo’n dertig andere 

moeders, waaronder bekende Neder-

landers. “Ik vond het heel belangrijk 

om niet alleen mijn eigen verhaal te 

vertellen, maar om ook te laten zien 

dat er veel verschillen zijn. Dat het 

een niet beter is dan het ander en dat 

iedereen wel eens iets moeilijk vindt. 

Zelfs bekende mensen. Dat is heel 

normaal.” Door deze afwisseling leest 

het boek ook lekker weg en word je 

moeiteloos meegenomen in thema’s 

als zwangerschap en bevalling, de 

hectische eerste weken en het vinden 

van een nieuwe balans. Bij het onder-

werp ‘vroeger was alles anders’ heeft 

de schrijfster nog wel een mooie tip: 

“Vraag eens aan je moeder of oma hoe 

zij het vroeger deden en wat de uitda-

gingen van hun ouders waren. Want 

dat zet onze problemen ook weer in per-

spectief. We kunnen het nu wel heel heftig 

vinden allemaal, maar als je de verhalen van 

vroeger hoort, dan word je heel dankbaar 

voor de tijd waarin je nu leeft.” Daarbij haalt 

ze een fragment aan uit het boek over de ou-

ders van haar overgrootvader, Jacob Luijer. 

Een situatie uit de negentiende eeuw die 

niet vergelijkbaar is met het Nederland van 

vandaag de dag, maar juist voor mij toch 

een feest van herkenning. Het zijn immers 

ook mijn voorouders.

Mama’s eerste stapjes, eerlijk over het eerste 

jaar van Esther Kaper-Hartenberg is voor € 

16,50 te koop bij o.a. boekhandel CW’76 - 

ISBN 978-94-91844-14-0. Meer informatie 

op www.estherkaper.nl

Ondertussen is de indeling voor An-

keveen Artistique gemaakt. Na flink 

wat puzzelen met alle onderdelen: 

twee podia, workshops, kramen, ho-

reca (’t Wapen en LEKR werken sa-

men) komen wij tot de conclusie dat 

er nog 5 plaatsen voor kunstenaars 

beschikbaar zijn. Wij willen vragen 

om bij interesse je voor eind juli aan 

te melden, maak er gebruik van, uit 

ervaring kunnen wij zeggen dat het 

een unieke gelegenheid is. 

Bijna alle kunstenaars zullen op deze 

dag actief bezig zijn met hun kunst, 

van creatie tot workshops. De be-

zoeker van het festival wordt dus ge-

trakteerd op een kijkje in de keuken. 

Doelstelling is een plek te creëren 

met veel energie en interactie. Er is 

ook vermaak, wij gaan met ballen 

op het water een kunstroute over 

het water doen, voor kinderen een 

leuke gelegenheid om kennis te ma-

ken met de kunst. De prachtige grote 

waterbeelden op het water zullen de 

ijsbaan even een hele andere aanblik 

geven. De twee podia worden neer-

gezet om muzikanten, theater, dans 

en dichtereen kans te geven. Maak 

er gebruik van, wij hebben in het 

schema ruimte. Of het nou 5 minu-

ten eenmalig is of meerdere malen op 

een dag, er is veel vrijheid. De twee 

podia zijn met opzet onversterkt om 

de optredens een zo intiem mogelijk 

karakter te geven. De podia zijn zo 

geplaatst dat dit mogelijk is. 

Vanaf 8 augustus starten wij de pro-

motie voor het aantrekken van de 

bezoekers (vorig jaar 1500) en we-

kelijks publiceren wij een update 

20 september

Ankeveen Artistique 

van de ontwikkelingen. Voor nu alvast een 

prettige vakantie en zet de datum van 20 

september als bezoeker vast in de agenda.
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Scholen

Geschiedenis en cultuur op-

snuiven in de vakantie?

Dat kan .Kom dan op 20 juli 
om 12.30 u naar de Vesting 
Naarden.
U kunt dan meelopen met een 
van de gidsen van Vereniging 
Vestingstad Naarden die u de 
mooiste gebouwen, de leukste 
straatjes en plekjes  laten zien.
Door hun verhalen krijgt u 

een goed beeld van wat zich 
vroeger in de vesting heeft  af-
gespeeld.

Start wandeling: om 12.30 u
Bij de Utrechtse Poort
Ruisdaelplein
Naarden
Kaartjes verkrijgbaar vanaf 12. 
15 u.
Prijs volwassenen: € 3,00 kin-
deren  € 2,00

Vesting Naarden

Rondwandeling

Na een druk jaar, waarin ik mijzelf een slag in de 
rondte heb gewerkt, vroeg op ben gestaan om 7 
dagen in de week van 8 tot 5 te moeten werken 
was ik hier wel aan toe. Ach, wie houd ik voor de 
gek? Zo zwaar is mijn leven ook weer niet. Toch is 
het best wel lekker om op vakantie te gaan. Dus 
dit is een locatiecolumn. Ik zit op dit moment 
namelijk 4 hoog met uitzicht over het Meer van 
Ohrid in de zon, met mijn laptoppie op schoot. Ik 
zou mij maar snel gaan volgen op Instagram, dan 
kun je zien hoe mooi het is. Het Meer van Ohrid 
is het grootste meer van Europa. Wat is het 
heerlijk. Ik zit in Macedonië. In de plaats Struga. 
En voordat ik op vakantie ga, is het bij mij altijd 
stress. Ik vind vakantie heerlijk, maar ben niet 
zo goed in de momenten voorafgaand. Zo neem 
ik altijd voor een wereldreis aan kleren mee, past 
dat niet in een koffer en sta ik op het laatste 
moment altijd mijn winterjas te proppen. Dit jaar 
kwam er iets nieuws bij. Ik ben afgelopen vrijdag 
vertrokken, maar was donderdagavond even op 
mijn tamelijk dure zonnebril gaan zitten. Ik had 
van mijn RayBann een Ray én een Bann gemaakt. 
Het pootje was krom en dat kwam niet zo goed 
uit vlak voordat ik naar de zon ga. Gelukkig was 
daar mijn redder in nood, en ik vind dat ik het toch 
even moet zeggen. Klasse en hulde voor Oogzorg 
Optiek in de Meenthof. Mijn bril werd direct ge-
maakt en zo kon ik alsnog ongestoord op vakan-
tie. Het valt mij in Macedonië op dat alle handel 

plaatsvindt tussen de locals. Ik was getuige van 
een bijzondere gebeurtenis. Ik zat te eten bij een 
plaatselijke pizzeria aan het water en zag daar 
dat de plaatselijke bakker brood bracht en in ruil 
daarvoor met vrouw en kind mocht gaan eten. 
Dat kan er goed gebeurd zijn, maar het kan ook 
zijn dat de restauranteigenaar de dochter van 
de bakker kocht. Je verstaat hier namelijk geen 
fluit. Al met al ben ik van mening dat, zeker nu het 
crisis is, je elkaar moet helpen. Koop je boeken bij 
de boekhandel en bestel ze niet voor die ene euro 
goedkoper op Bol.com. Haal je bril niet via Ebay, 
maar bestel hem bij een opticien. Wellicht iets 
duurder, maar de service is altijd beter. En zo kun 
je op de fijnste momenten een beroep op elkaar 
doen. Ik zit nu met de bril op naar het water te 
kijken. Macedonië is een fantastisch land. En het 
kost geen fluit. Ik heb geboekt via mijn vrienden 
Cor & Don en nog geen 2,5 uur later zit je voor 
één euro twintig aan de Mojito met een graad of 
24. Ik lees mijn column nu eventjes terug en zie 
dat ik een fout heb gemaakt. Misschien is het 
toch niet zo slim om je RayBann zonnebril te ha-
len bij een opticien. Ik liep hier door een plaatse-
lijke markt en zag een échte RayBann, voor maar 
5 euro! Had ik ‘m daar maar gehaald....

Reageren? 
Mail: tompoes1994@gmail.com 

Twitter: @TomCornelissen
Instagram!: @TomCornelissen1994 

Tijd voor Tom
Inmiddels 20-jarige Kortenhoefse stand-up come-
dian heeft naast deze, en vele andere bezigheden, ook 
nog tijd om te schrijven. En dat doet ‘ie dan ook maar, 
vandaag nummer 80.

Zonnebril

Zondag 6 juli vond voor 

de achtste maal de ‘Dag 

van de Blaasmuziek’ plaats 

op de binnenplaats van 

het fraai gerestaureerde 

Kasteel Duurstede in Wijk bij 

Duurstede. 

Verdeeld over twee podia 

verzorgden maar liefst acht 

fanfare- en harmonieorkesten 

verschillende optredens. Het 

orkest van muziekvereniging 

De Vriendschapskring uit 

Ankeveen was ook dit jaar 

weer van de partij en speelde 

onder leiding van dirigent 

Ronald de Haan naast bekend 

werk als Autumn Leaves ook 

een aantal nieuwe stukken, 

waaronder het dynamische 

Ivanhoe en het ingetogen Fee-

lings. Samen met stadsdich-

ter André van Zwieten werd 

de ‘Dag van de Blaasmuziek’ 

door De Vriendschapskring 

op een heel bijzondere ma-

nier afgesloten. André van 

Zwieten had namelijk speci-

aal hiervoor het muzikale ge-

dicht ‘Van Oranje’ geschreven 

waarvoor Ronald de Haan de 

bijbehorende noten en mu-

ziekfragmenten heeft gecom-

poneerd. Het werd als slot 

van een zeer geslaagd evene-

ment een unieke combinatie 

van tekst, geluiden en muziek 

waar het hele orkest aan mee-

deed. Het publiek beloonde 

het optreden van het blaas-

orkest van De Vriendschaps-

kring met een staande ovatie!

Staande ovatie voor 
De Vriendschapskring

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

U kunt elke zaterdag v.a. 11.00 

uur terecht bij Korenmolen De 

Hoop, Dorpsstraat 106, Loe-

nen a.d. Vecht. Zie ook: www.

demolenloenen.nl

Als u vragen heeft over uw 

woning van de Alliantie kunt 

u contact opnemen met: Ruud 

en Astrid v. Wijngaarden (tel. 

251855) voor de Blijk, Ar-

nold de Kort (254076) voor 

de Uiterdijksehof, Jan Dube-

laar (253813) voor Overmeer 

noord en zuid. We zoeken nog 

iemand voor de Horn en Kuij-

er. Werkgroep HvGw, mail: 

hvgoedwonen@hotmail.com

De Bijbel: Feit of fictie? Meer 

weten? Bijbelstudie elke 14 

dagen 20.00-21.30 uur, Em-

maweg 57a, Kortenhoef. Info: 

06-49141192.

Kort nieuws
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Ondernemers

Nieuws Club 4711
7 juli: Uitslag + stand 

zomertoernooi bil-

jarten (maandag-poule)

Dhr. M.Zieleman (10 

pt.), Dhr. R.Borggreve 

(7 pt.), Dhr. R.v.Huis-

stede (6 pt.), Dhr. W.Clements (5 pt.), 

Dhr. A.Bos (4 pt.), Dhr. W.Lam (2 pt.)

Stand aan kop: Dhr. M.Zieleman 8-64, 

Dhr. R.Borggreve 8-61, Mw. D.Giavarra 

8-47

12 juli: Uitslag koppelklaverjassen

1. Dhr. R.Spoor & Dhr. H.Tinmaz (5856 

pt.), 2. Dhr. J. den Blanken & Dhr. 

B.Hilhorst (5622 pt.), 3. Mw. A.Versluis 

& Mw. L. van Vliet (4851 pt.), 4. Mw. 

A.Hagen & Dhr. J.Hagen (4752 pt.), 5. 

Mw. R.Schaap & Dhr. F.Snel (4325 pt.), 

6. Dhr. C.Brouwer & Dhr. E.Oosterbroek 

(4308 pt.), 7. Dhr. E. van Spengen & 

Mw. C.Stokkers (4202 pt.), 8. Mw. C. 

van Kulsdom & Dhr. P. van Kulsdom 

(4020 pt.), 9. Dhr. G.v.d.Broek & Dhr 

A.Driezen (3836 pt.), 10. Mw. T.Snel & 

Mw. R.v.Wijk (3808 pt.), marsenprijs 

(na loting): Mw. R.Schaap & Dhr. F.Snel 

(2 marsen), eerstvolgende ronde kop-

pelklaverjassen: zaterdag 9 augustus 

2014 (voor aanmelden: 06-20408058)

Programma Club 4711: zaterdag 19 juli 

16.00 uur: zomertoernooi biljarten, 

maandag 21 juli 19.30 uur: zomertoer-

nooi biljarten

Algemene openingstijden Club 4711: 

vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur. 

Al 45 jaar een begrip in Loosdrecht

Derde generatie Electro World van Melsen
LOOSDRECHT – Ooit wilde Jasper 

van Melsen net als zijn vader ‘zwa-

re-dingen- tiller’ worden, nu werkt 

hij sinds een jaar in het familiebe-

drijf dat aan de gemoderniseerde 

gevel aan de Nootweg in Nieuw 

Loosdrecht nog altijd de naam van 

grondlegger Anton van Melsen 

draagt. Ook na 45 jaar is de wereld 

van vaatwasser, laptop en curved 

tv nog altijd bruisend. Eigenaar Eric 

van Melsen kan er eindeloos over 

vertellen.

“Wist je bijvoorbeeld dat Electro 

World helemaal niet duurder is dan 

ketens als BCC en Mediamarkt die 

vaak in de publiciteit staan? Die ko-

men dan met een spectaculaire knal-

ler in prijs, terwijl het model nogal 

eens verouderd is, en dat trekt dan de 

aandacht. Vervolgens zie je dat bij de 

rest van hun assortiment de prijzen 

hetzelfde of hoger liggen” vertelt Eric 

van Melsen, ook alweer 27 jaar actief 

in dit bedrijf.

Electro World van Melsen B.V. on-

derscheidt zich door persoonlijke 

benadering en kwaliteitsproducten. 

Dat betekent dat de staf, die naast 

vader en zoon Van Melsen bestaat 

uit Richard Immikhuizen en Almon 

Versluis, altijd probeert samen met 

de klant oplossingen te zoeken. De 

vaste klantenkring weet wat men aan 

Van Melsen heeft. Ook in de winkel 

is het de toon van ontvangst die het 

hem doet. “In het begin wist ik haast 

niets, maar nu weet ik op veel meer 

vragen een antwoord” vertelt de 

21-jarige Jasper. Hij komt uit de ICT- 

opleiding en weet bijna alles van 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van laptops, tablets, printers. Daarbij 

komt ook nog eens dat de nieuwe tv’s 

steeds meer computertoepassingen 

hebben en daar weet Jasper wel raad 

mee.  

In de TV- World is de zogenaamde 

‘Curved TV’ in opmars. Dit grote 

scherm met aan weerszijden een krul 

trekt je als het ware in het beeld waar-

door het kijkgenot nog groter wordt. 

Daarmee is de nieuwe techniek van 

Oled die zwart echt zwart maakt ook 

een bijdrage aan een hogere kwa-

liteit. Dat kun je allemaal kopen bij 

Van Melsen die je ook nog eens helpt 

met een perfecte ophanging van de  

apparatuur. Natuurlijk kun je er ook 

terecht voor veel merken beeld- en 

geluidsapparatuur van onder andere 

Samsung, LG, Philips, Sony en Pana-

sonic.

Witgoed inbouw

In de bruisende plannen van Eric 

van Melsen en zijn team past ook een 

verschuiving naar steeds meer ‘wit-

goed’. “Het blijkt dat de consumen-

ten behoefte hebben aan maatwerk 

betreffende hun inbouwapparatuur, 

vooral in de keuken. Juist omdat wij 

zo servicegericht zijn, past dat heel 

goed bij ons bedrijf. Wij kunnen in 

overleg allerlei zaken op maat inbou-

wen”. Dan gaat het om koelkasten, 

vaatwassers, kookplaten, afzuigers, 

enzovoort. Van bekende kwaliteits-

merken als Liebherr, Bosch, AEG en 

Miele, Duitse degelijkheid dus. 

Of Van Melsen over 45 jaar nog zo 

prominent aanwezig is op de Noot-

weg weet je nooit zeker, weet Eric, ze-

ker niet in een zo snel veranderende 

branche. “Maar wij hebben een sterk 

team, met ieders goede kwaliteiten, 

heel efficiënt en toekomstgericht. 

Dat betekent ook dat wij elkaar sti-

muleren om alles eruit te halen”. 

Electro World Van Melsen B.V., een 

Strijd tegen Cabomba
In Loosdrecht is de Cabombaplant 

sinds 2005 een probleem , de wa-

terwegen worden overwoekerd, 

het vermindert de recreatieve aan-

trekkelijkheid, zowel voor zwem-

mers en waterliefhebbers, als voor  

natuurliefhebbers, die ontdekken 

dat het unieke natuurgebied over-

heerst wordt door een exotische 

waterplant, in de rest van Nederland 

meer bekend als aquariumplant.

Er zijn allerlei burgerinitiatieven in 

Loosdrecht. WatersportVereniging 

De Watervogels heeft met een groep 

gepensioneerde vrijwilligers de ha-

ven schoon weten te krijgen met 

een eigen gebouwd vlot volgens het 

Hydro-venturi systeem. Jachthaven 

Scherpel krijgt dit voor elkaar met 

handmatig verwijderen. In het voor-

jaar van 2014 zijn Kees Blase en Ab 

Krook de kennis en ervaring aan het 

bundelen en inmiddels werken het 

Watersportverbond, de HISWA en 

diverse jachthavens  mee om samen 

met elkaar aan de slag te gaan en  is 

er contact met de gemeente Wijde-

meren, Plassenschap, Waternet, Pro-

vincie Noord-Holland en Natuur-

monumenten om de bestuurders te 

inspirerenen in 2014 de daad bij het 

woord te voegen.

Wat is de meest effectieve manier 

van cabombabestrijding?

Cabomba  met wortel en al verwijde-

ren met de  hydro-venturimethode, 

zo blijkt uit onderzoek van Valken-

burg (2010) en praktijk van Water-

schap Hardinxveld Giessendam is 

het meest effectief. Met hoge druk-

spuit de bodem loswoelen, waardoor 

de wortels van de cabomba losraken. 

Dan bijvoorbeeld met een hark de 

cabomba direct volledig verwijde-

ren, ook de kleine losse stukjes. Ca-

bomba in een kruiwagen op het vlot, 

zoals bij Watersportvereniging De 

Watervogels werd gedaan, of op een 

volgbootje, en daarna deponeren in 

een depot of ergens op de vaste wal 

of een bedrijf, dat nog iets kan doen 

met de biomassa. Uit onderzoek naar 

de Hydro-venturimethode blijkt, dat 

er daarna ongeveer 30%  terugkomt, 

mogelijk van de omgeving of niet 

volledig verwijderde wortels.

wereldzaak die je kent. Zeker de moeite 

waard om eens langs te gaan. Nootweg 20; 

1231 CV Loosdrecht; 035- 5823 711; of 

kijk op de website: www.electroworldvan-

melsen.nl 

(v.l.n.r.) Richard. Eric en Jasper (Almon, 

afwezig)
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Wijdemeren in Beeld Cynthia en Barbara Schriek van ‘Heart for Animals’ overhandigen € 150,- 

aan de een medewerkster van de Dierenambulance Gooi en Vechtstreek.

De Loenense Dam Vereniging heeft 

sinds 1926 alle stormen doorstaan. 

Juist in het digitale tijdperk is een 

sport als dammen een goede training 

om dingen in je hoofd te visualiseren 

zonder dat het al voorgekauwd is. 

Ben van der Linden zal u wekelijks 

zijn bespiegelingen voorhouden.

 

Het liep weer dun door de broek deze 

week, was het voor u ook zo ontzettend 

spannend. Door de spanning was ik on-

gemerkt vlak voor het LCD-scherm ge-

kropen. Door het natte zweet van mijn 

handen en de zweetdruppels op mijn 

voorhoofd besloeg het scherm. Zou het 

nu eindelijk gaan gebeuren, eindelijk 

weer eens een eerste plaats voor Ne-

derland? Alles wees er op dat er een ge-

weldige overwinning aan zat te komen. 

De bloedvorm waarin werd verkeerd, 

de overgave waarmee het gebeurde, 

het Hollandse regenweer waarin het 

gebeurde. Tien km voor de eindstreep 

ging hij met zo’n ontstellende snelheid 

over de Franse kasseien dat zijn mede-

vluchters hem gewoon niet bij konden 

houden. Wielercoureur Lars Boom ging 

een mooie overwinning in een Touret-

appe halen. En dat juist in een van de 

zwaarste ritten die door de kenners 

werd gezien als een kleine Parijs-Rou-

baix met zo’n 30 km over spekgladde  

kinderkopjes. Met een gezicht zo zwart 

als een ouderwetse kolenboer kwam hij 

lachend over de finish. Geweldig Lars, 

het maakte mijn hele week goed, nu 

wil ik niet achteraf horen dat je uit een 

verboden potje hebt gesnoept. Voor- of 

achteraf waren hier geen sportbeschou-

wing door Co, Henry of Hugo. Maar 

gesprekken van onze knorrige nationale 

ijsbeer Mart die zich een wielerkenner 

noemt met daarbij een lekker glas wijn. 

Mart keuvelt en drinkt dan wat met an-

deren aan een tafel in de Franse avond-

schemering. Waarbij vaak ook een deel 

van een dorp(je) zichtbaar is wat het 

Franse vakantiegevoel bij veel Neder-

landers naar binnen laat stromen. Hij 

doet het goed Mart, ook al laat hij zijn 

gasten niet altijd uitpraten en vindt hij 

zichzelf ook altijd belangrijk. Maar ook 

het WK-voetbal gekeuvel op de bank 

van Ned1, onder leiding van Henry met 

Hugo en Co met daarbij andere gasten 

is mij goed bevallen. Vooral de uitleg 

van voetbaltechnische zaken van Co die 

met zijn rustige vaderlijke stijl het een 

en ander duidelijk maakte kwam goed 

over. De algemene conclusie van de 

voetbal drie- eenheid op Ned1 was dat 

de 23 spelers en het trainersteam alle 

lof verdienen voor het behalen van de 

derde plaats. Alleen, denk ik dan, geen 

Lars in de gelederen en dan wordt je net 

geen eerste, jammer. Gelukkig zijn wij 

in dit deel van de wereld druk met deze 

bijzaken. 

Je kan ook van andere zaken het zweet 

in je handen hebben en zweetdruppels 

op je voorhoofd. Haal ik morgen wel, 

hebben we dan te eten, leeft mij familie 

volgende week nog, staat mijn huis er 

morgen nog of is het door geweld ver-

woest. De berichten in de media over al 

dat geweld in Arabische en Afrikaanse 

landen zijn maar moeilijk te vatten en te 

begrijpen. En al dat geweld vaak alleen 

maar omdat de buurman een andere 

overtuiging heeft, dan wat de ander als 

de ware overtuiging ziet. Dat mannen, 

vrouwen maar vooral ook kinderen aan 

beide kanten het moeilijk hebben en 

zwaar getraumatiseerd moeten raken is 

wel zeker. Voor mensen in een dergelijk 

situatie las ik een mooie maar ook toe-

passelijke literaire zin die ik natuurlijk 

niet zelf bedacht heb, waar ik deze keer 

mee afsluit: ‘Want er komt een punt van 

ellende waarop de angst achterblijft’. 

Neb v.d.Linden     slotsom@ziggo.nl 

LDV, achterblijft Opening Sloepennetwerk 
Utrecht 
Op donderdag 10 juli opende Re-

creatie Midden-Nederland op fees-

telijke wijze een nieuw sloepennet-

werk aan de Vinkeveense plassen. 

In samenwerking met de provincie 

Utrecht, de Stuurgroep Nationaal 

Landschap Groene Hart, Water-

net en diverse gemeenten is een 

netwerk ontwikkeld van ca. 175 

kilometer sloepenroute door het 

Utrechtse Veenweidegebied.

In aansluiting op het al bestaande 

sloepennetwerk in het Groene Hart 

is dit voorjaar een uitgebreid net-

werk aangelegd in het Veenweide-

gebied van de provincie Utrecht. Dit 

is de eerste fase van de uitbreiding 

van het netwerk. Inmiddels is een 

tweede fase ingezet door Recreatie 

Midden- Nederland. Die behelst 

een uitbreiding van het netwerk 

naar de Loosdrechtse plassen en 

de Gooi- en Vechtstreek. De aanleg 

van dit deel is voor het vaarseizoen 

2015 klaar. In totaal is dan 300 km 

netwerk gerealiseerd in en om het 

Groene Hart.


