
Maandag 6 juli was minister 

Jet Bussemaker te gast in 

Kortenhoef. Samen met ge-

deputeerde Joke Geldhof van 

de provincie Noord-Holland 

en Marc van den Tweel, direc-

teur van Natuurmonumenten 

opende zij het gerenoveerde 

Fort Kijkuit. 

Door: Saskia Luijer

Heeft u Fort Kijkuit wel eens 

bezocht? Misschien een keer 

aangelegd met een bootje? Een 

kopje koffie gedronken tijdens 

een dauwtraptocht of een be-

ker warme chocomel bij een 

schaatsrit? Dan heeft u vast 

het beeld van een oud, voch-

tig, donker en verlaten verde-

digingswerk. Verscholen in het 

groen. Oorspronkelijk was dat 

ook de bedoeling. Als onder-

deel van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie moest de ligging 

onopvallend zijn en geheim 

blijven. Op die manier konden 

zo’n vijftig manschappen vanuit 

het fort de steden in Holland 

en Utrecht beschermen. Maar 

al in 1893, nog geen vijftig 

jaar na de bouw, werd het fort 

bestempeld als ‘onnuttig’. Inge-

haald door de techniek, omdat 

door de komst van vliegtuigen 

gevechten vaker in de lucht 

dan op het land plaatsvonden. 

Vroeger mocht dus niemand 

van het bestaan weten, terwijl 

mensen er nu juist welkom zijn. 

Marc van den Tweel, directeur 

van Natuurmonumenten moti-

veert: “Het is de combinatie van 

het militaire landschap en de 

verdedigingslinie. De cultuur-

historische waarde versterkt 

de beleving van de natuur en 

andersom. Daarom zien wij be-

heer en behoud van gebouwen 

ook als een belangrijk onder-

deel van ons werk.”

Robuust en elegant

Met medefinanciering van de 

provincie Noord-Holland is 

door Natuurmonumenten een 

jaar gewerkt aan de renovatie 

van het fort. Een groot, com-

plex project, waarbij het pand 

een nieuwe functie heeft gekre-

gen zonder het unieke karakter 

te verliezen. Zo is het Wacht-

huis uit 1844 getransformeerd 

naar een moderne kantoor-

ruimte. De schietgaten voor 

de kanonnen zijn nog zicht-

baar, en ook de remises waar 

men kon schuilen voor het ge-

schut. Maar de glazen wanden 

en de ruime lichtinval, geven 

een transparant en eigentijds 

beeld. Het historische monu-

ment lijkt daarmee klaar voor 

de toekomst. “Met zorg geres-

taureerd, robuust en elegant” 

zo omschreef Jet Bussemaker 

de nieuwe inrichting. De mi-

nister is trots op het “waanzin-

nig mooie culturele erfgoed” 

en hoopt dat veel mensen er-

van zullen genieten. De bij-

zondere geschiedenis van de 

Nederlandse verdedigingslinie 

wil ze ook extra beschermen. 

Daarom heeft Bussemaker het 

voornemen om – in navolging 

op de Stelling van Amsterdam 

– in 2018 de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie voor te dragen als 

Unesco Werelderfgoed. Daarop 

gaf gedeputeerde Joke Geldhof 

aan, dat Fort Kijkuit die status 

eigenlijk al sinds 1996 heeft. Als 

‘foutje’ is het fort toen opgeno-

men in de nominatie, omdat 

men dacht dat het bij de stelling 

van Amsterdam hoorde. 

Use it or lose it

Maar werelderfgoed of niet, je 

kunt monumenten alleen be-

houden als je ze levend houdt 

en gebruikt. Of zoals Unesco 

zegt: “If you don’t use it, you 

lose it”. En een bezoekje aan 

Fort Kijkuit is nu zeer de moei-

te waard. Met het informatie-

punt van Natuurmonumenten, 

de tentoonstellingsruimte in 

het Kruithuis en een prachtig 

uitkijkpunt over de omgeving. 

Daar genoot Jet Bussemaker sa-

men met de andere genodigden 

van het uitzicht op de polder, 

de weilanden met koeien en 

schapen, de molen Gabriel en 

de Hollandse wolkenluchten. 

Ze beloofde nog een keer terug 

te komen, maar dan op de fiets. 

Daarvoor had ze de ‘forten-

route’ al als favoriet aangeklikt. 

Voor de minder enthousiaste 

fietsers onder ons: er is bij het 

fort ook een nieuw parkeerter-

rein en een aanlegsteiger voor 

boten. 

Nieuwe toekomst voor historisch monument

Minister Bussemaker opent Fort Kijkuit
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De krant van woensdag  22 juli a.s. 
zal i.v.m. vakantie niet  verschijnen.

Jet Bussemaker en Marc van 

den Tweel bewonderen het uit-

zicht vanaf Fort Kijkuit.

Veel mensen uit Wijdemeren en 

vaste klanten van de wekelijkse 

markt in Ankeveen zijn de ko-

mende weken met vakantie. 

Daarom nemen de vaste onder-

nemers van de markt in Anke-

veen ook vrij. Zaterdag 18 en 25 

juli en 1 augustus is er daarom 

geen markt. Vol enthousiasme 

beginnen we weer op zaterdag 

8 augustus. Alle ondernemers 

en vrijwilligers van de markt 

wensen u een fijne zomer.

Arda van der Lee,

Bruisendankeveen.nl

Markt Ankeveen 
heeft vakantie 

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
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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
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/r.dijst@hetnet.nl
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@gooi.politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@gooi.politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777
Bergse Speeltuin 0294 - 251773

Belangrijke telefoonnummers

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   035-6561285 
 Zo. 19 juli: 09.30 uur: 
  B. van Wilgenburg,
 Wo. 22 juli: 09.30 uur: 
  J. Dresmé,
 Za. 25 juli: 19.00 uur: 
  J. Dresmé.
◗ St. Martinus    035-6561252    
 Za. 18 juli: 19.00 uur:
 B. van Wilgenburg,
 Zo. 26 juli: 09.30 uur:
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 0294-251315
 Vr. 17 juli: 13.30 uur: 
 B. van Wilgenburg,
 Zo. 19 juli: 09.30 uur:
 B. van Wilgenburg,
 Za. 25 juli: 19.00 uur:
 Liturgiegroep.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk   0294-251230
 Zo. 19 juli: 10.00 uur:
 Ds. R.J. van Duijn,
 Zo. 26 juli: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   035-6560995
 Zo. 19 juli: 10.00 uur:
 Dhr. A. Sneep,
 Zo. 26 juli: 10.00 uur:
 Pastor A. Visser.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 035 - 6560598   
 Zo. 19 juli: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren,
 Zo. 26 juli: 10.00 uur:
 Drop, G.J. Kroon.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 035 - 6214383 
 Zo. 18 juli: 09.30 uur:
 Ds. C. Sjollema,
 Zo. 26 juli: 09.30 uur:
 Ds. Altena.  
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   035-6561961
 Zo. 19 juli: 10.00 uur: geen dienst,
 Zo. 26 juli: 10.00 uur: 
 Godelieve van Liebergen. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 19 juli: 10.00 uur:
 H. van Hall,
 Zo. 26 juli: 10.00 uur:
 R. Speelman.

Afwezig van maandag 27 juli t/m vrijdag 14 augustus 2015

JH Bouwman, MJ Stuldreher, huisartsen
Waarneming voor spoedgevallen

Huisartspraktijk Overmeer
Meidoornlaan1, 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

t/m 13 sep 11.00 u. Zomerparade van Kunstenaars McSorley, Zuidereind124, GR

wo. 15 juli 19.00 u. Avondopening Speeltuin Eekhoorn E. Mooijlaan, Kortenhoef

zo. 19 juli 15.00 u. Jamsession Ottenhome Ottenhome, Vreelandseweg

24-26 juli  Wonderfeel, muziekfestival Schaep&Burgh ,’s-Graveland

za. 25 juli 10.00 u.  Dammen op de Dijk  Ottenhome, Zuwe, K’hoef

za. 25 juli 13.00 – 16.00 Open dag Historische Kring Kerklaan, Kortenhoef 

za. 12 aug 19.00 u.  Avondopening Speeltuin Eekhoorn E. Mooijlaan, 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

De krant zal volgende
week niet verschijnen  

i.v.m. de vakantie

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

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
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Kinderactiviteiten in 
Geologisch Museum
In de zomervakantie zijn er extra activi-

teiten in het Geologisch Museum Hof-

land voor kinderen vanaf 6 jaar: op zon-

dag 19 juli kunnen kinderen hier stenen 

slijpen op een glasplaat. Ze kunnen een 

mooi steentje uit de voorraad uitzoeken 

en deze daarna zo ver bewerken tot het 

glanst. De bewerking duurt een onge-

veer half uurtje, waarbij telkens fijner 

slijppoeder gebruikt wordt. Aan het eind 

wordt de steen, als deze nog niet genoeg 

glanst, gepolijst op een polijstmachine. 

Natuurlijk mag het steentje daarna mee 

naar huis genomen worden. Het slijpen 

van steentjes is ook nog op de eerste en 

de derde zondag in augustus! Het mu-

seum gaat open om 13.00 uur en sluit om 

16.30 uur. Geologisch Museum Hofland

Hilversumseweg 51, 1251 EW Laren (te-

genover restaurant La Place) 

Politiek

In juni is in de regio Gooi en 

Vechtstreek de ‘WhatsApp Buurt-

preventie’ gestart. Dit is een mo-

derne variant van Buurtpreventie, 

namelijk in de vorm van WhatsApp 

groepen van maximaal honderd 

leden. Ook in Wijdemeren is inmid-

dels een aantal groepen gevormd 

en letten bewoners samen op de 

buurt. Een mooi initiatief, zeker in 

deze vakantietijd.

“Weet iemand van wie deze auto is? 

Staat al een tijdje in de straat en we 

kunnen ‘m niet goed plaatsen?” Dit 

was het eerste bericht in de WhatsApp 

groep van de Oranjebuurt in Korten-

hoef. Binnen vier minuten reageerde 

een groepsgenoot die als een ware 

Sherlock Holmes op onderzoek was 

uitgegaan: “Staat niet bij de RDW als 

gestolen, kenteken klopt bij auto en 

staat al lange tijd op dezelfde naam.” 

Een voorbeeld dat laat zien hoe mak-

kelijk buurtbewoners verdachte situa-

ties met elkaar kunnen delen. Opval-

lende zaken zoals (vermoedens van) 

inbraak, oplichting, vernieling, straat-

roof, bedreiging of mishandeling. 

En dat is precies de bedoeling van 

WhatsApp Buurtpreventie groepen; 

om samen de extra ogen en oren voor 

de politie te zijn. 

Handig en goedkoop

Mensen met een smartphone heb-

ben bijna allemaal het programma 

WhatsApp en kunnen daarmee gratis 

berichten sturen. Dat kan naar iemand 

individueel, maar ook naar een groep. 

Een handige en goedkope manier om 

met veel mensen tegelijk te communi-

ceren. Groepen die speciaal worden 

gestart voor WhatsApp Buurtpre-

ventie maken daarbij gebruik van de 

‘SAAR’-methode. Daarbij staat de ‘S’ 

voor Signaleer (merk een verdachte 

situatie op), ‘A’ voor Alarmeer (bel bij 

spoed 112 of anders 0900-8844), bete-

kent de tweede ‘A’ App (deel je waar-

neming met de groep) en wordt met 

de ‘R’ Reageer bedoeld (spreek bijv. 

de verdachte persoon aan, mits dat 

veilig is). Als je niet durft te reageren 

of er een slecht gevoel bij hebt, kun je 

uiteraard altijd wachten tot de politie 

is gearriveerd. Maar omdat je het be-

richt met de groep hebt gedeeld, zijn 

je buren op de hoogte en extra alert. 

Daarmee vergroot je de pakkans. Je 

buurtbewoners zijn immers dicht-

bij en weten bovendien het beste wat 

normaal gedrag in de wijk is of wat 

juist afwijkend is. Regelmatig blijkt 

ook na een inbraak dat omwonenden 

al iets van de voorbereidingen had-

den gemerkt. Ze kregen het idee dat 

er iets niet klopte, maar durfden de 

politie niet te bellen, omdat ze bang 

waren dat het “toch niets was”. Met 

WhatsApp Buurtpreventie kun je daar 

WhatsApp groepen voor veiligheid en verbinding

Buurtpreventie in een modern jasje

verandering in brengen.

Doe het zelf

Deze moderne variant van Buurtpreven-

tie is een burgerinitiatief. Dat houdt in dat 

burgers zelf het initiatief nemen om een 

WhatsApp groep aan te maken. Op http://

gooienvechtstreek.wabp.nl kun je zien in 

welke wijken van Wijdemeren al groepen 

zijn gestart. Als dat nog niet in jouw buurt 

het geval is, kun je zelf een groep oprichten. 

De ervaring leert dat veel bewoners positief 

reageren en zich enthousiast aanmelden. Zo 

had de groep Oranjebuurt na een week al 

twintig leden en groeit deze Kortenhoefse 

club intussen richting vijftig. Mooi om te 

merken dat bewoners zo betrokken zijn 

en zich willen inzetten voor een ‘digitale 

buurtwacht’. Goed voor het gevoel van vei-

ligheid en tevens een impuls om de binding 

in de wijk te versterken. Of zoals een van 

de groepsleden motiveerde: “Cohesie in de 

buurt kan sowieso geen kwaad”.

DOOR: SASKIA LUIJER

WIJDEMEREN - Om automobilisten 

bewust te maken van hun snelheid, 

heeft de gemeente Wijdemeren 

twee snelheidsdisplays aange-

kocht en geplaatst op de Herenweg 

in Ankeveen en op de Tjalk in 

Loosdrecht. 

De gemeente gaat de displays op 

steeds wisselende locaties inzetten. 

De displays geven de snelheid van 

de weggebruiker aan. Wie de maxi-

mumsnelheid aanhoudt, wordt be-

loond met een ‘smiley’. Hardrijders 

zien een droevig gezichtje. 

Wisselende locatie 

De displays gaan rouleren langs we-

gen waar problemen met de snelheid 

worden ervaren en op plekken waar 

de snelheid veranderd is. Zo worden 

weggebruikers geattendeerd op de 

nieuwe snelheid. Komende periode 

staat er één op de Herenweg omdat 

de maximale snelheid richting de 

kruising met de Middenweg onlangs 

is aangepast naar 60 km/u. De twee-

de snelheidsdisplay komt op de Tjalk 

te hangen.   

Geen flitspaal 

De displays registreren alleen de ge-

meten snelheden en het aantal auto’s. 

Het zijn geen flitspalen. Met de ge-

gevens krijg de gemeente een goed 

beeld van de gereden snelheden

Wijdemeren plaatst twee 
nieuwe snelheidsdisplays  
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434 

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-
paratie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen en 
nog veel meer. Stichts End 28 An-
keveen, Tel: 035-6560059, 
@: info@harrit.eu

Laat gerust De Leeuw los in uw 
tuin! Tuinontwerp, -aanleg, 

-onderhoud en bestratingen. 
www.lionhoveniers.nl 

tel. 0294-253848.

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Cito Transport Lev. grond, zand, 
grind, ook in bigbags leverbaar Be-
tonklinkers, 5, 7 en 10 duimers Af-
valcontainers Middenweg 106 Ned. 
den Berg 0294-251451

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

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

Talent of geen talent? Maakt niet 
uit. Kom lekker schilderen. nico-
vanderwolk.nl  035-6563060

Tuincentrum Bosson
Zaden & groenteplanten
Loodijk 7A ‘s-Graveland

Tel: 035-6562513

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

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321.

Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085

TE HUUR: luxe kantoor- / opslag- 
/ praktijk- / atelierruimte in een 
prachtige omgeving. Met ruime 
parkeergelegenheid. Vrijblijvend 
bezichtigen. Ook voor kortere tijd 
te huur. Tel. 035-6562178.

Bedrijfs – opslag ruimtes te huur 
Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3 m. hoog  
Beveiligd – huur p/wk mogelijk 
035-656 3517 – info@opslagVL.nl

  
Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254
edeboerglazenwasserij.com

HI-TEC Wandelsport
artikelen te koop

bij SANNY’S SPORTS

TE HUUR: Bedrijfsruimte 360 
m2 met bovenverdieping van 18 
x 5 m. en met kantoor / Kantoor-
ruimte 140 m2 / Bedrijfsruimte 
140 m2 met klein kantoor. Tel. 
035-6560097 / 06-10928327.

Heeft u lichamelijke klachten? 
Eva’s helende handen helpen u! 
Tel. 06-16424956

Te koop: Garagebox 
J. Vermeerhof, N den Berg

Vr. prijs: 24,000 Euro
Tel. 06 - 12 45 50 68

Welke ervaren haakster 
wil in opdracht haken? 

Reacties & foto’s naar:
info@reneezindler.nl

Wij verkopen naaimachines van 
het merk Pfaff. We doen ook naai-
machinereparaties. Kom gerust 
eens langs en laat u informeren. 
Hobbykelder,Laarderweg 28, Bus-
sum www.hobbykeldervaane.nl

Harry Geerts Uurwerken.
Restauratie/onderhoud en

verkoop antieke uurwerken
telefoon: 06 11180418

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 uitsluitend contant op kantoor (niet bijsluiten!), Nieuw Walden 6 te Nederhorst den Berg. 
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Kort nieuws

In City of Wesopa: do. 9 juli film. 
Info: www.wesopa.nl

In de maanden juli en aug. geeft 
YogaToday weer buitenyoga. Info: 
www.yogatoday.nl of Isolde 06-
21572555.

In Buurthuis ‘de Koepel’ in Hil-
versum wordt v.a. september een 
cursus Valpreventie gegeven. Aan-
melden of info: 035-6217816.

De heren van biljartclub Keu 
60+ zoeken versterking. Op 3 ni-
veaus biljarten op di.-, wo.-  en 
do.middag in cafe sporthal Eiken-
rode, Loosdrecht. Vr. vrij spelen. 
Meldt u aan: 06-24435899.

V.a. 7 september gaat de Bridge-
club La Porta Salute bridgeles 
geven in de Bergplaats in Ned. 
den Berg. Inl. en aanmelden: 06-
11102092.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor de 
data van alle activiteiten van Spotjes, 
Spotpourri, Open Atelier, Handwer-
katelier op www.despotfabriek.nl

Bent u 55-plusser en wilt u liever 
niet elke dag zelf koken? Dan heeft 
Amaris De Kuijer wellicht de oplos-
sing voor u. U kunt voor € 8,50 p.p. 
7 dagen p.w. van 18.00-19.00 uur 
bij ons eten. Meld u van te voren 
aan via tel.nr. 0294-253651 of per 
e-mail: trefpunt.dekuijer@amaris.nl

Behoefte aan een regelmatig 
bezoekje, een wandelingetje? 
Humanitas biedt ‘vriendschap-
pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.n of 035-6286093.

BIBLIOTHEEK WIJDEMEREN

Tjalk 41, Loosdrecht, 

Openingstijden:

• Maandag  14.00 - 20.00 uur 
• Woensdag  14.00 - 18.00 uur
• Vrijdag 10.00 - 20.00 uur
• Zaterdag  10.00 - 14.00 uur

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

Met het Suikerfeest breken de Islamieten het 
vasten van hun feestelijke vastenmaand Rama-
dan. De islamitische kalender telt de manen en 
het Suikerfeest begint bij het zien van de tiende 
maan. De ene islamiet wil de tiende maansik-
kel zelf zien, de ander berekent het moment en 
het Saoediese tijdstip bepaalt de rechter.

Daardoor beginnen de Soennieten, Sofieten, 
Alevieten, Alawieten en andere groepen niet 
tegelijk. Zo veel verschillen verwart mijn buur-
man, omdat ze voor zijn aanbeden leider alle-
maal gelijk zijn.  

Verderop in dit weekblad de oplossing

Zoek de verschillen

Bijna Suikerfeest
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Herdenken

In het Algemeen Dagblad van 9 juli 

stond een indrukwekkend artikel 

over een Nederlandse oud-militair, 

Rob Zomer, die zich heeft geves-

tigd in het gebied waar de val van 

de enclave in Srebrenica aan ruim 

8000 moslimmannen het leven 

kostte. In dit artikel staat hij ook stil 

bij zijn beste maatje, de voormalige 

inwoner van ’s-Graveland, Raviv 

van Renssen, die in 1995 sneuvelde 

bij Potocari in Bosnië. 

Ondanks vreselijke herinneringen aan 

de gevolgen van de val van de enclave, 

weerhield dit de Dutchbat-veteraan 

Rob Zomer uit Haarlem er niet van 

om juist naar die streek te emigreren 

en daar een huis te laten bouwen. Met 

dit opvallende besluit verraste hij drie 

jaar geleden zijn familie, vrienden en 

dienstmakkers. In een zeer uitgebreid 

artikel van journalist Raymond Boere, 

gaat Rob Zomer in op wat hij daar 

heeft beleefd.

Een bijzonder besluit

Een goed lopend eigen bedrijf met 

zes werknemers gaf Zomer toch geen 

voldoening meer. Hij wilde weg uit 

Nederland, de natuur in en daarvoor 

kwam Zuid-Afrika in beeld. Echter, 

nadat hij in 2008 ter plekke de her-

denking van de val van Srebrenica had 

bijgewoond, vroeg hij zich af waarom 

hij niet naar die streek zou emigreren, 

de plek waar hij iets mee had? Al was 

zijn terugkeer naar Srebrenica, waar 

hij samen met een aantal Dutchbatters 

deelnam aan een herdenkingstocht ter 

herinnering aan de inwoners van Sre-

brenica die de val van de enclave op 

11 juli 1995 niet hadden overleefd, 

wel een heftige ervaring. Hij ontdekte 

daar echter ook de schoonheid van 

het gebied. Geen bergen, maar prach-

tige groene heuvels. Daar onderging 

hij ook de gastvrijheid van de dorpe-

lingen. Dit maakte zijn besluit defini-

tief. Niet naar Zuid-Afrika, maar naar 

Bosnië. Samen met zijn toenmalige 

vriendin kocht hij een stuk grond bij 

Potocari, een plek waar hij bijzondere 

herinneringen aan heeft.

Eerbetoon Raviv van Renssen

Tijdens een rit met journalist Ray-

mond Boere, de schrijver van het 

indrukwekkende artikel in het AD, 

maakt Zomer een stop aan de rand 

van het dorp bij een gedenksteen, 

die hij daar zelf had geplaatst om het 

verlies van zijn beste maatje, Raviv 

van Renssen, die in ’s-Graveland had 

gewoond, te kunnen herdenken. Een 

indrukwekkende foto van Rob Zomer 

die bloemen legt op deze gedenk-

steen, stond bij het artikel afgedrukt. 

Elke maand komt Zomer hier om de 

gedenkplaat te onderhouden. ‘Dat ben 

ik aan Raviv verplicht’. Waarom koos 

hij er toch voor om in dit gebied te 

gaan wonen waar hij elke dag wordt 

geconfronteerd met het verleden en 

het verlies van zijn beste maat? Is dit 

om een trauma te verwerken, of door 

een schuldgevoel? Het antwoord van 

Zomer is duidelijk: ‘Ik wilde bergen 

Zaterdag jl. viel 20 jaar geleden de Bosnische enclave 

Herinneringen aan de val van Srebrenica

kunnen zien, natuur en vooral rust. Met 

deze plek heb ik een bijzondere band’. Voor-

af was hij er wel een paar weken alleen naar 

toe geweest om te kijken of hij het geestelijk 

wel aankon. Dat bleek gelukkig het geval te 

zijn. Inmiddels denkt hij niet meer dagelijks 

aan wat hier is gebeurd. Hij heeft het een 

plek kunnen geven.

Bron: Artikel in het AD van 9 juli 2015 van 

de hand van journalist Raymond Boere

De afgelopen weken is het in en om 

de Kremerschool een drukte van 

belang geweest. Groepen gingen 

de deur uit om de wereld te ont-

dekken of mensen kwamen juist de 

school in om de wereld te ontdek-

ken. 

Dinsdag 16 juni is groep 7 naar het 

strand van Noordwijk geweest. Daar 

hebben ze alles geleerd over dijken 

en duinen en het altijd weer terug-

kerende gevecht tegen het water. Alle 

kinderen namen deel in een wedstrijd 

om het stevigste zandkasteel te bou-

wen. Helaas is het ons niet gelukt om 

de wedstrijd te winnen. Maar het was 

zeker weten onvergetelijk.

Donderdag 18 juni was het de beurt 

aan groep 4/5. Zij zijn nog een keer 

naar het Rijksmuseum geweest om 

daar alles te leren over Middeleeuws 

tekenen en schrijven. Mooie krullen 

en prachtige letters werden er met pen 

en inkt op heel chique papier neerge-

schreven.

Vrijdag 19 juni liep de halve school 

leeg. De kinderen van groep 8 gingen 

samen met de kleuters op pad naar de 

Albert Heijn. Er was al weken in de 

klas gewerkt aan het thema “De Win-

kel” en er was geen mooiere manier 

om het thema af te sluiten met een 

echt winkelbezoek. Alle kleuters heb-

ben met hun begeleiders de winkel be-

keken, een banaan gegeten en iets lek-

kers gekocht. Eenmaal op school werd 

al het lekkers, groente, fruit, worst en 

kaas gesneden en door alle kinderen 

samen opgesmikkeld.

Maandag 22 juni liep het juist vol. In 

groep 7 en 8 was een heuse vakantie-

beurs te bezichtigen. Alle kinderen 

hadden een informatiestand over een 

bijzonder land. Feitjes, foto’s, volks-

liederen en heel veel lekkere hapjes. 

Iedereen had ongelooflijk zijn best 

gedaan om de kinderen van groep 1 

t/m 6, juffen, meesters, vaders, moe-

ders, opa’s, oma’s en andere belangstel-

lenden te overtuigen van 1 ding. Mijn 

land is het allerleukste! Uiteindelijk 

bleken er twee landen uit te springen. 

Sumaya van groep 8 met Rusland en 

Dominique van groep 7 met Italië wa-

ren de winnaars.

Deze week werd afgesloten op vrijdag 

26 juni met een bijzonder concert van 

de kinderen die deel hadden geno-

men aan de blazersklas. Met hulp van 

de dirigent van Crescendo Christian 

werden er weer fantastische nummers 

ten gehore gebracht. 

En in de laatste schoolweek ging het 

onderzoeken en beleven gewoon ver-

der. Vooral het onderzoek naar ver-

koeling! Groep 7 ging lekker langs de 

Vecht een landschap tekenen, Groep 

3, 4/5 en 8 probeerden eerst verkoe-

ling te vinden bij de plas, maar uit-

eindelijk bleek het Speelbos in Laren 

De Meester Kremerschool gaat op onderzoek
toch een betere locatie. Groep 6 en 7 von-

den donderdag ook wat verkoeling bij de 

Plas, gewoon door in de al hele hete ochtend 

eventjes een duik te nemen. 

En vrijdag…. Toen begon eindelijk de zo-

mervakantie. Een lang jaar naar school gaan 

zat er weer op. Nog een paar mooie weken 

aan het eind van het schooljaar. Hard ge-

leerd, veel ontdekt en met zijn allen heel veel 

plezier gehad. Memorabele momenten op 

de Kremer! Op naar het nieuwe schooljaar!

DOOR: RAYMOND BOERE (JOOP GLIJN)

Raviv van Renssen werd met 

militaire eer begraven.
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Zomerse verwennerij

Aardbei schnitt
slechts € 8,95 

of € 5,00 en 
15 spaarpunten

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lezers schrijven

Hoewel ik liever geen kijkje in de keuken 

geef, moet me als moeder van drie kinderen 

met een beperking toch van het hart, dat het 

bericht dat gemeente Wijdemeren haar zorg 

voor mensen met een chronische ziekte - be-

perking op orde heeft onjuist is.

Ik ben al maanden bezig met de herindicatie 

voor de PGB voor de drie kinderen. In 2014 

ging dat via het zorgkantoor van ACHMEA, 

er was een budget dat na heel erg veel pa-

pierwerk besteed kon worden aan de zorg. 

Daarna volgde landelijk een overgangsperi-

ode in 2015, waarbij ik de pech had dat de 

indicatie voor de kinderen tot mei 2015 liep, 

waarvoor weer stapels indicaties heen en 

weer gestuurd moesten worden tussen zorg-

kantoor, gemeente en SVB. Maar ondanks 

alles wordt in de overgangsperiode de zorg 

landelijk gewaarborgd. Dus konden de kinde-

ren in ieder geval hun begeleidingen volgen. 

Voor de nieuwe indicaties, die vanaf mei 2015 

zouden lopen, moest ik weer dezelfde stapels 

indicaties rondsturen naar gemeente en SVB. 

Aangezien de goedkeuring te laat kwam, was 

mijn aanmelding te laat en kon de begelei-

ding geen doorgang vinden. Staken van acti-

viteiten betekent extra belasting thuis, onrust 

bij de kinderen en achteruitgang. Vervolgens 

moet ik nu dus voor de vierde keer dezelfde 

PGB aanvragen nu voor de periode van au-

gustus 2015 tot hopelijk minimaal 1 jaar. 

Uren tijd kost het. Extreme belasting voor 

gezinnen die door chronische zieken of ge-

handicapten toch al overbelast zijn. Uit op-

merkingen van de gemeente "wij dachten dat 

alles goed geregeld was", blijkt hoe weinig 

kennis en inzicht er is. Maar leve Nederland, 

de bezuiniging op de zorg en de overheid met 

massa's papierwerk. Deze overbelaste gezin-

nen raken nog dieper in de problemen door 

alle energie die het aanvragen kost of doordat 

ze kiezen de PGB maar niet meer aan te vra-

gen omdat het veel te ingewikkeld is gewor-

den. Fijn ook de oproep van de gemeente om 

mee te denken aan waardering voor mantel-

zorgers. Alsof die tijd over hebben om naar zo 

een bijeenkomst te gaan. Gemeente probeer 

niet het wiel uit te vinden. Voor al die uren 

mantelzorg die vorig jaar met 200 euro op 

jaarbasis werd beloond, is het bedenken van 

een leuke activiteit voor de mantelzorgers 

geen oplossing. Want het regelen van vervan-

ging van de hulp die de mantelzorg biedt, de 

tijd vrijmaken en de puf op brengen om mee 

te gaan, is na al het PGB geregel echt geen 

energie meer over.

Anita Vonhoff

PGB-problemen Wijdemeren

Maestro-Bakker
Henrie Pastoor, dirigent 

van Amicitia Kortenhoef, 

ging bij Maestro-kandidaat 

Jeroen van der Linden een 

nachtje meedraaien bij zijn 

bakkerij. De “klotsende ok-

sels” die Jeroen had gekre-

gen bij het dirigeren van de 

fanfare, stonden nog fris in 

het geheugen. Daarom wil-

de de lokale bakker de rollen 

graag eens omdraaien.

Het is kwart voor één, midden 

in de nacht als ik in de auto op 

weg ben naar de bakkerij in 

Kortenhoef. Klokslag half twee 

stap ik er binnen en Jeroen en 

Richard zijn al druk met het 

voorbereiden van het deeg. 

Er ligt een Sturkenboomtenue 

voor me klaar en na een paar 

slokken koffie gaan we aan de 

slag. Van Jeroen krijg ik een 

korte rondleiding door de bak-

kerij. Er is echter weinig tijd, 

want de eerste broden komen 

inmiddels uit de rijskast en 

moeten in de blikken worden 

gelegd. Tot nu toe kan ik het 

tempo goed bijhouden, maar 

Jeroen verzekert me, dat dit 

zeker gaat veranderen!

In het kielzog van de meester-

bakker ga ik van de ene klus 

naar de andere. Je kunt heel 

duidelijk merken, dat Jeroen 

hart heeft voor het bakkers-

vak. Hij vertelt enthousiast 

over de vele soorten brood, de 

bereiding en alle middelen die 

je ervoor nodig hebt: meng-

kommen, rijskasten, oven etc. 

Wat ik niet gedacht had, is 

dat ondanks de vele machines 

er nog veel met de hand ge-

maakt wordt. Zelf ben ik heel 

erg blij, dat ik deze kans heb 

gekregen om te zien hoe het in 

een bakkerij in z’n werk gaat. 

Aan het einde van de nacht 

maak ik zelfs nog Limburgse 

appelkruimelvlaai; hoe mooi 

kan het leven toch zijn. Met 

veel respect heb ik gekeken 

naar de bakkers, die met veel 

liefde voor hun vak iedere dag 

zorgen voor een enorme keuze 

aan brood en banket. 

Om tien uur neem ik afscheid 

en rijd ik met een voldaan en 

trots gevoel naar huis. Ik ben 

er helemaal vol van. Het thuis-

front vindt het brood, dat ik 

gebakken heb, heerlijk. Ik ben 

ontzettend moe, kruip in mijn 

bed en denk terug aan deze 

nacht. Ik koester het mooie 

compliment van Jeroen, dat ik 

gevoel heb voor het bakkers-

vak en hij zegt dat ik wel va-

ker mag terugkomen. Daar ga 

ik toch eerst nog een nachtje 

(dagje) over slapen.

ELECTROTECHNISCH
ADVIES- EN 

INSTALLATIEBUREAU

STORINGSDIENST 
(ook in het weekend)

(06) 55 37 67 89

Nederhorst den Berg
Tel. (0294) 25 24 48

Uw landelijk erkende installateur

Voor de lekkerste kaas komt u elke 
vrijdag naar Kaashandel E. de Vries

U vindt bij ons het meest uitgebreide assortiment:

- de lekkerste (Noord)Hollandse kaas

- de beste boerenkazen uit het Groene Hart 
van de Krimpenerwaard

- geitenkazen

- verrassende buitenlandse kaas

- verantwoorde kaas voor vet- of natriumarm dieet

Altijd vers van het mes en scherp geprijsd!
Daarom haalt u uw kaas bij E.de Vries!

U vindt ons iedere vrijdag aan de “De Meenthof”
van 08.30 tot 18.00 uur .

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

Snowe op Muziekfestival in Llangollen 
Zoveel geluk als de 21-jarige 

Robert Jan Uit den Bosch die 190 

euro won bij de bingo op de ferry 

had het Snowekoor niet op het 

International Music Eistedfodd in 

Llangollen (Noord Wales). Want 

bij de twee zangwedstrijden won-

nen ze de 5e en 6e prijs. Maar een 

ervaring rijker keerden de 20 jon-

ge vrouwen en drie jonge man-

nen maandagochtend jl. terug op 

Nederlandse bodem.

Een week eerder zat de stemming er al 

na een kwartiertje in. De bus van Wij-

demeren Tours op weg naar IJmuiden 

galmde van de songs die het koor op 

het Festival zou zingen. De bootreis 

naar Newcastle, met zijn vieren in een 

hut op het elf verdiepingen tellende 

schip, verhoogde de spanning. En de 

rit van de Noord-Engelse haven naar 

het pittoreske stadje in de Dee-vallei 

kostte meer tijd dan chauffeur Theo 

had gehoopt. Net voordat HRH prins 

Charles het startsein gaf voor de Pa-

rade van alle deelnemers kon Snowe 

in looppas aanhaken. Omringd door 

tienduizenden langs de route liepen 

alle koren, muziekgezelschappen en 

dansgroepen achter hun nationale 

vlag. 

Muziek verbindt

’s Avonds was de officiële presenta-

tie van de 69e editie van ’s werelds 

grootste Korenfestival. In een gigan-

tische tent die plaats bood aan 2500 

toeschouwers hield voorzitter Terry 

Waite een indrukwekkende speech. 

De ex-gijzelaar die vier lang in een 

isoleercel in Beiroet zat, noemde de 

talloze terroristische aanslagen ‘De 3e 

Wereld Oorlog’. “Muziek verbindt ie-

dereen in de wereld”, een waarheid die 

deze week krachtig naar voren kwam.

Dinsdags introduceert de pastor van 

St.-Collen Church de jongelui. In het 

kleine middeleeuwse kerkje valt me-

nig traantje, zo veel emoties weten 

de zangeressen met hun ijle engelen-

stemmen los te maken. Een paar uur 

later ervaren Rowan de Wijs, Fleur de 

Haas en Roy de Graaf hoe hoog het ni-

veau is. Ze treden op in de voorronde 

van het solistenconcours. Vriendelijk 

doch steng wijst de internationale jury 

hen op hun tekortkomingen. “Bitterly 

fought but lost”, maar vooral door-

gaan, is het parool.

Croeso

Op het festivalterrein kijk je vijf da-

gen je ogen uit. Schotse violisten, In-

diase danseressen, Dayak dansers uit 

Indonesië, veel koren uit de USA en 

Groot-Brittannië, Barbershop-dames, 

Chinese vrouwen op 21-snarige in-

strumenten, Marokkaanse heren in 

lange jurken, enzovoort. Het Welshe 

‘Croeso’ (welkom) ontmoet je om de 

100 meter, dat is hartverwarmend. 

Op woensdag komt de harde competi-

tiewerkelijkheid naar voren als Snowe 

weliswaar een 8,1 haalt bij de Jeugd-

koren, maar vergeleken met de Ieren, 

Amerikanen, Zweden en Slowaken 

is de 5e plek het hoogst haalbare. De 

jury bespreekt elk nootje. Dat Snowe 

publiekslieveling is met hun frisse 

jonge stemmen en prachtige choreo-

grafie telt niet mee. Hun ‘Puppet on 

a String’ zonder begeleiding is onna-

volgbaar en bijzonder populair.

Donderdags worden ze 6e van de zes 

tijdens de Open Koor Competitie. 

Toch een lichte teleurstelling, want de 

bewegingen waren mooi, het repertoi-

Albert Heijn Kortenhoef voert 
actie voor glas scheiden

re origineel en onconventioneel en de enige 

bas (Mike die nota bene bariton is) klonk 

stevig, maar het University Chamber Choir 

uit Los Angeles wint glansrijk met 91 pun-

ten en ook Singapore en Jamaica zijn zeer 

professioneel. 

Gareth Malone

Weliswaar moet Snowe z’n meerdere erken-

nen in vele mededingers. Maar het ging ver-

der dan de Olympische gedachte dat ‘mee-

doen belangrijker is dan winnen’. Want op 

de slotavond waarin de vijf winnende koor-

categorieën elkaar bekampten om de titel 

‘Choir of the World’ mocht Snowe  optreden 

met Gareth Malone en zijn Voices. Gareth 

Malone is dé Britse autoriteit op het gebied 

van koren dirigeren. Samen zongen de ko-

ren ‘The Power of Love’ en ‘Bridge over 

Troubled Water’ voor een dolenthousiast 

publiek.  Het was een geweldige inspireren-

de week, met veel emoties en leermomenten 

voor alle koorleden en begeleidende band. 

Voor de muzikale leiders Jacqui en Ian Sou-

tham kwam een droom uit om te mogen 

meedoen op ’s werelds grootste festival. En 

dat ze er waren, daar mag Wijdemeren beste 

een beetje trots op zijn. 

Als het aan de ondernemer van 

Albert Heijn aan de Meenthof ligt, 

gaat er méér glas in de glasbak.  

Daarom wordt in de winkel op vrij-

dag 17 juli de campagne "Glas in 't 

bakkie" gevoerd. Ondernemer Peter 

Landwaart: "Met deze actie moedi-

gen wij onze klanten aan alle glas te 

scheiden. Want glas hoort in de glas-

bak. Alleen dan kan het hergebruikt 

worden.

Er moet méér glas gescheiden worden, 

vindt Landwaart. "Wij dragen het Super 

Supermarkt Keurmark, wat staat voor 

lokaal en maatschappelijk betrokken 

ondernemerschap. Een belangrijk the-

ma binnen het SSK is afvalinzameling 

en - reductie, waartoe ook het scheiden 

van afval behoort. 

Om de klanten te stimuleren meer glas 

in de glasbak te gooien, zal er vrijdag 17 

juli van 9:30 - 16 uur Albert Heijn Land-

waart bevolkt worden met een campag-

neteam van Glas in 't Bakkie. Dat gaat 

klanten actief wijzen op het belang en 

het gemak van glas scheiden. Glas mag 

namelijk  voortaan met dekseltje en 

voedingsresten in de glasbak. Leeg is 

schoon genoeg, is het credo. Ook reikt 

het campagneteam gratis stevige tassen 

uit, waarmee het glas naar de glasbak 

vervoerd kan worden.

Zaterdag 5 september organiseert de 

Hervormde gemeente van Korten-

hoef een grootse rommelmarkt op het 

kerkterrein. De markt is tegelijk met 

het kampioenschap palingroken en de 

braderie op de Kortenhoefsedijk. De 

verkoop is bestemd voor onderhoud 

van het kerkgebouw en daarbij brengt 

de Hervormde gemeente graag mooie 

spullen aan de man, zoals: huishoude-

lijke artikelen, gereedschap, speelgoed, 

Dvd’s, Cd’s, platen, boeken, serviesgoed, 

kunst, etc. Heeft u leuke spullen voor de 

kerk? Dat kunt u deze inbrengen tijdens 

één van de vier inzamelmomenten op 

de Kortenhoefsedijk 168: de zaterdag-

ochtenden 15, 22 en 29 augustus (9.00 

– 12.00 uur) of op vrijdagavond 4 sep-

tember (18.30 – 21.00 uur). Liever géén 

meubels, Tv’s, Pc’s en printers. 

En u komt toch zeker ook naar de 

markt? Al is het maar voor de gezel-

ligheid, een kopje koffie, thee of fris. U 

bent van harte welkom tussen 10.30 en 

15.30 uur.

Rommelmarkt Kortenhoef

Zoek de verschillen

Oplossing

DOOR: HERMAN STUIJVER
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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

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

KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
Nieuws van de 

Brandweerpost ‘s-Graveland

Maandagmorgen 6 juli rond 1 

uur is de brandweer opgeroe-

pen voor een prio 3 melding 

(zonder spoed). Wateroverlast 

in een woning aan het Zui-

dereinde. Daar aangekomen 

bleef het water van een urinoir 

doorlopen zodat hij overliep. 

De bewoners hadden al gepro-

beerd de hoofdkraan dicht te 

draaien, maar dat was niet ge-

lukt. Met behulp van een tang 

kregen wij dit wel voor elkaar.

Twaalf uur later kregen wij 

weer een prio 3 melding. Bui-

tenbrand Arnoud Voetlaan 

in Ankeveen. Hier stond een 

grote hoop met tuinafval in de 

brand. Het leverde geen gevaar 

op voor de omgeving. Nadat 

wij hem hadden geblust zijn 

weer retour post ’s-Graveland 

gegaan.

Zondagmiddag rond 15 uur 

kregen wij een oproep prio 1 

(spoed). Op de Kortenhoefse 

plassen was een zeilboot met 

5 kinderen erin omgeslagen. 

Toe wij meer informatie bij 

de alarmcentrale vroegen gaf 

die aan dat alle kinderen in-

middels uit het water waren 

gehaald. Gelukkig hadden alle 

kinderen een zwemvest aan en 

bleven ze daardoor drijven. 

Niet onbelangrijk om te weten 

in de vakantietijd!

Gaat u op vakantie? Zet dan 

alle apparatuur uit. Dus niet 

stand-by laten staan. De leden 

van de vrijwillige brandweer-

post ’s-Graveland wensen u 

een veilige vakantie toe.

De brandweer is ook nog 

steeds op zoek naar vrijwil-

ligers. Meld je aan via de site 

www.brandweersgraveland.

nl of www.kombijdebrand-

weer.nl of maak een afspraak 

om langs te komen via 06-

10318369. (na 18 uur)

• 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
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Het is steeds mooier weer in Nederland 
met zomerse temperaturen. Veel mensen 
zoeken afkoeling in het water. De provincie 
raadt echter aan alleen te zwemmen op 
plekken die zij regelmatig controleert. 
 
In Wijdemeren controleert de provincie de zwemwater-
kwaliteit op de volgende plaatsen: 

De Wijde Blik: 
• De Zuwe.

Spiegelplas: 
• Strandje Bergse Speeltuin;
• Googpad groot strand;

• Strand achter sporthal;
• Googpad noordoost strand.
 
Loosdrechtse Plassen: 
• De Strook;
• Vuntus strandje; 
• Strand Markus Pos;
• Strand Meent.

Blijf up-to-date
Tijdens het zwemseizoen (van 1 mei t/m 1 oktober) 
geeft de provincie dagelijks informatie over de 
kwaliteit van het water. Kijk voor meer informa-
tie op www.zwemwater.nl of bel de provinciale 
Zwemwatertelefoon: (0800) 99 86 734. 

Kort
Op vakantie
Op 26 augustus verschijnt de Wijdemeren 
Informeren weer in zijn complete vorm, tot die tijd 
publiceren we alleen officiële bekendmakingen. De 
redactie van Wijdemeren Informeren wenst u een 
prettige zomer toe!

Veilig zwemmen in Wijdemeren

Wijdemeren Informeren 15 juli 2015

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Kortenhoef
- Gabrielweg 6: maken aanlegsteiger (06.07.15)
- Koninginneweg 56: bouwen zeven woningen(01.07.15)
- Mr. Johannes Sandersonhof 24: plaatsen dakopbouw (26.06.15)
Loosdrecht
-  Boegspriet 11 (terras van Loosdrecht): tijdelijk plaatsen van vijf be-

drijfsunits (25.06.15)
- Oud-Loosdrechtsedijk 4: vervangen brandweerkazerne (30.06.15)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 
557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
’s-Graveland
-Zuidereinde 250-252: bouwen zes woningen (26.06.15)
Kortenhoef
- Kerklaan 7: maken uitweg (30.06.15) 
- Koninginneweg 76: verbreden uitweg (26.06.15)
Loosdrecht
-  Boegspriet 11 (terras van Loosdrecht): tijdelijk plaatsen vijf bedrijfs-

units (08.07.15)
- Lindelaan 108: renoveren kozijnen (30.06.15)
- Vrijheid 7: verbouwen woning (06.07.15)
Nederhorst den Berg
- Reeweg 2: vernieuwen uitbouw en bouwen garage (26.06.15)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvragen met zes weken verlengd:
Breukeleveen
-  Herenweg 91: vernieuwen en verplaatsen steiger, wijzigen land-water 

verhouding en realiseren nieuwe steiger, golfbreker en slipway 
- Herenweg 117: vernieuwen bestaande berging en plaatsen puntdak 
Kortenhoef
- Zuwe 24: herbouwen recreatiewoning 
Voor het indienen van een zienswijze: zie kader.

Geweigerde omgevingsvergunning 
Loosdrecht
-  Oud-Loosdrechtsedijk 71 c: gebruik bedrijfsruimte als showroom 

(02.07.15)
Voor het indienen van beroep: zie kader.

Melding Activiteitenbesluit (Milieu)
’s-Graveland
-  Van der Elst Archief bv ‘s, Loodijk 24 c, ‘s-Graveland voor het verande-

ren van de inrichting

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwarenprocedure 

open. Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088) 633 3000.

Verleende vergunningen/ontheffingen APV 
en Bijzondere Wetten
Loosdrecht
-  Stichting Fietsevenementen Pro Rege, vanaf ’t Jagerspaadje 30, Gooise 

Fiets 3-daagse op 28, 29 en 30 juli 2015 (01.07.15)
U kunt de beschikking 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. 

Vrijgekomen vaste standplaatsen
Op het plein aan de Voorstraat in Nederhorst den Berg is een vaste 
standplaats vrijgekomen voor de zaterdag (ochtend en middag). 

Wij stellen belangstellenden hierbij in de gelegenheid om tot en met 
12 augustus 2015 een vergunningaanvraag in te dienen voor deze 
standplaats. Dat kan door het daarvoor bestemde aanvraagformulier 
volledig ingevuld en ondertekend en met de gevraagde documenten te 
sturen naar: postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U vindt het aanvraag-
formulier op onze website www.wijdemeren.nl  (zoekterm: “stand-
plaats, vergunning aanvragen”, en klikken op de tab “Aanvragen”). 
Daar vindt u ook het beleid, de te volgen procedure, tarieven en een 
overzicht van de reeds ingenomen plaatsen en hun branche.

Bij meer dan één aanvraag zal de standplaats worden vergund door 
middel van loting. Indien mogelijk, vindt de loting plaats in de 
eerstvolgende raadsvergadering.

Huisvestingsverordening Gooi en 
Vechtstreek 2015
Op 2 juli 2015 heeft de raad de ‘Huisvestingsverordening Gooi en 
Vechtstreek 2015’ vastgesteld en de daarbij behorende bijlage en toe-
lichting. De verordening is in te zien via www.wijdemeren.nl/regelingen. 
De verordening treedt per direct in werking. De oude huisvestingsveror-
dening is van rechtswege per 1 juli 2015 vervallen.

Geen inhoudelijke veranderingen
Op 1 januari 2015 is de nieuwe ‘Huisvestingswet 2014’ in werking 
getreden. Daarin staan de nieuwe (rijks)regels met betrekking tot de 
verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoor-
raad. Gemeenten kregen tot 1 juli 2015 de tijd hun regelgeving en/of 
afspraken aan te passen aan de nieuwe wet. Om die reden is de nieuwe 
verordening per 2 juli 2015 vastgesteld. 

Inhoudelijk bevat de concept regionale ‘Huisvestingsverordening 
2015’ geen wijzigingen ten opzichte van de eerdere regionale 
‘Huisvestingsverordening 2011’ en het convenant woonruimteverde-
ling Gooi en Vechtstreek 2011. Alleen ten aanzien van wat de rijks-
overheid in haar wetgeving heeft vastgelegd, volgt ook de regionale 

Huisvestingsverordening daarin. 

Verordening voor 1 jaar vastgesteld
De raad heeft de verordening voor 1 jaar vastgesteld. De raad wil name-
lijk het woonbeleid opnieuw bekijken en daarvoor een woonbehoefte 
onderzoek uitvoeren. Hierna wil zij een nieuwe woonvisie opstellen. 
Dit nieuwe beleid kan aanleiding zijn een aangepaste verordening vast 
te stellen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
www.wijdemeren.nl/regelingen

Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie 
en Studietoeslag Wijdemeren 2015
Op 28 mei 2015 heeft de raad de ‘Verordening Re-integratie, 
Loonkostensubsidie en Studietoeslag Wijdemeren 2015’ vastgesteld 
en de ‘Re-integratieverordening 2010 Wijdemeren’ ingetrokken. 
De ‘Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Studietoeslag 
Wijdemeren 2015’ treedt per 1 juli 2015 in werking. 
De verordening ligt ter inzage in het gemeentehuis aan de Rading 
1 te Loosdrecht en is in te zien via www.wijdemeren.nl, Bestuur en 
Organisatie, Gemeenteraad, Verordeningen. 

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, via telefoonnummer: 
(035) 65 59 557.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen haakjes) 
kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het indie-
nen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzie-
ningen (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, via telefoonnummer: (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

 Officiële bekendmakingen 15 juli 2015 Wijdemeren Informeren
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De Zomer naderde met rasse schreden,

De Zon schijnt stralend naar beneden.

Het Wijdemeren koor heeft even een Zomerstop,

Met zingen houden wij even op.

Even niets van "de Jahreszeiten",

De accu weer opladen, kan Wim ons daarna niets verwijten!

Want Wim dirigeert met vaste hand,

Hij leidt ons veilig door het Klassieke Muziek land!

Elke week is ook Hugo onze pianist, voor de zuivere klanken,

Een vast en trouw duo, waarvoor wij jullie danken!

Wij leggen nu even ons Muziekboek neer,

Gaan genieten van de Natuur met zijn afwisselend weer.

Wandelend langs zacht ruisende bomen,

Om gedachteloos over de Zomer te dromen.

Overal bloeien de wilde rozen,

Boterbloem, Madelief, Fluitenkruid, Korenbloem 

door de Natuur gekozen.

De velden en bermen zijn een bonte groet,

Zo vrolijk zo vrij dat doet ons goed!

De Zwaluwen vliegen de Lijster zingt,

Je voelt het gewoon, de Zomer begint!

O, Gloedvolle warme Zomerwind,

Jij zorgt dat ieder zijn weg wel vindt.

De soms donkere wolken van de Wereld, drijven even voorbij,

Alles wordt mooier wij voelen ons vrij!

De Zon is ons gegeven voor licht en warmte in ons leven.

Beleef elke dag als een nieuwe kans,

En zing ook een lied op een muzikaal cadans!

Laat de melodie maar komen,

Niemand kan ons beletten te dromen!           Nely van den Driesschen

Zomer 2015

TE K
OOP

Marconiweg 23 Bussum Vraagprijs: € 375.000,- k.k.
Aantal kamers: 5, woonoppervlak 108m2, perceeloppervlak 131m2

Makelaarsland 088 - 200 2000 • www.makelaarsland.nl

Truck Dealer Combinatie  ‘t Gooi B.V. 
Cannenburgerweg 30/a, 1243 JE ‘s-Graveland

Tel:  035 656 96 96, www.tdcgooi.nl, info@tdcgooi.nl

TDC 
feliciteert

met de aankoop 
van  de nieuwe MAN bedrijfswagen!

Stichtse Kade 51 • Industrieterrein ”De Slenk” • ’s-Graveland

Tel. 035 - 656 04 29 • www.kroegman-renault.nl

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!
Zondag 23 augustus start weer 

een nieuw seizoen bij zwem-

vereniging en waterpoloclub de 

Otters ’t Gooi. Met veel enthou-

siasme wordt er op allerlei ma-

nieren aan watersport gedaan. 

Zo kun je bij ons terecht voor 

je zwemdiploma A-B-C, maar 

ook voor wedstrijdzwemmen 

en waterpolo. Bovendien kun je 

ook bijzondere diploma’s halen 

zoals zwemvaardigheid I, II en 

III, of bijvoorbeeld planksprin-

gen, snorkelen, balvaardig-

heid, wereldzwemslagen, syn-

chroonzwemmen en survival. 

Inschrijven voor het zwem-

diploma A kan vanaf 4 jaar. 

Wij geven les in zwembad De 

Zandzee in Bussum op zondag-

ochtend tussen 7.30 uur en 9.45 

uur. Natuurlijk kun je ook je B 

of C diploma halen bij ons. Heb 

je al je zwem A-B-C? Geef je 

dan op voor een van de bijzon-

dere diploma’s! 

Kijk voor meer informatie en 

inschrijven op www.deotters-

hetgooi.nl of bel met Nicole 

Heesakkers op 06-24 63 83 11.

Start zwem- en 
poloclub de Otters 

Sport
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Muziek

NPO Radio 4 zendt op vrijdag 24 

juli bijna de gehele dag live uit 

vanaf het splinternieuwe festival 

voor klassieke muziek Wonderfeel. 

Vanuit het Capitool op het land-

goed Schaep en Burgh in ’s-Gra-

veland staan de uitzendingen van 

07.00 uur in de ochtend tot midder-

nacht in het teken van dit nieuwe 

festival waar gedurende drie dagen 

200 topmusici zo’n 100 concerten 

zullen geven. 

In de popmuziek bestaat het al lang, 

maar nu komt er ook een meerdaags 

buitenfestival voor klassieke muziek: 

Wonderfeel. Drie dagen lang, twaalf 

uur per dag: 100 concerten, lezin-

gen, muziekdocumentaires en kin-

deractiviteiten. De concerten vinden 

plaats op 6 podia verspreid over het 

natuurgebied. Ze hebben thema’s als 

Fusion of Arts, Weeshuis van de Hits, 

Kwartettentent en Nooit van Gehoord 

en bieden een podium aan ruim zes 

eeuwen klassieke muziek en hier en 

daar een uitstapje naar cross over’s 

uitgevoerd door Marco Beasley, Remy 

van Kesteren, Hauschka, Fuse, Dudok 

kwartet, Nora Fischer, Nederlands 

Kamerkoor, Hannes Minnaar, Jeroen 

van Vliet, Isabelle van Keulen, Mor-

ris Kliphuis, Erik Bosgraaf, Reinbert 

de Leeuw, en vele anderen. Daarnaast 

kan het festivalpubliek ook naar een 

IDFA selectie van muziekdocumen-

taires en naar diverse lezingen van 

columnisten en jonge wetenschap-

pers. Voor kinderen tot 12 jaar zijn er 

diverse activiteiten variërend van mu-

ziekvoorstellingen tot natuurbeleving.

Festivalroute

Festivalgangers hebben met een dag-

kaart of 3-dagen-passe-partout toe-

gang tot alle podia en kunnen hun 

eigen festivalroute uitstippelen. Zo 

kan iedereen gemakkelijk neuzen 

tussen diverse stijlen, bezettingen en 

sferen binnen klassieke muziek. Rol-

lende keukens zorgen voor het eten en 

drinken. Wie wil blijven kamperen, 

kan zijn tent opslaan op camping De 

Fransche Kamp op 20 minuten lopen 

vanaf het festivalterrein.  

Radio 4

De eerste dag van het festival worden 

de verschillende programma’s van 

Radio 4 rechtstreeks vanaf het festi-

valterrein uitgezonden. Vanaf 07.00 

uur in de ochtend neemt de klas-

sieke publieke zender de luisteraar 

mee het festival in, doet verslag van 

de tientallen concerten die verspreid 

over de dag plaatshebben en de pre-

sentatoren spreken met gasten, musici 

en publiek.  De uitzending duurt tot 

Vrijdag 24 juli: 

Wonderfeeldag bij NPO Radio 4

middernacht. Alleen voor het Zomeravond-

concert wordt de uitzending om 20.00 uur 

tijdelijk onderbroken. Diverse gasten en 

musici schuiven aan in de radiostudio. NPO 

Radio 4-presentatoren Margriet Vroomans, 

Maartje Stokkers, Edwin Rutten en Niels 

Heithuis genieten samen met luisteraars on-

der meer van optredens van pianist Ralph 

van Raat, blokfluitist Erik Bosgraaf en gita-

rist Izhar Elias. De uitzending vanaf Won-

derfeel is ook via de webcast te bekijken 

op nporadio4.nl/live. 

LOOSDRECHT – Van 11 juli t/m 12 

september kunt u elke zaterdag 

tussen 11.00 en 16.00 uur in de 

Sijpekerk de zomerexpositie ‘Het 

Boek Open’ bezoeken. Tijdens de 

tentoonstelling klinkt ook regel-

matig orgelmuziek.

Door: Saskia Luijer

De eerste gasten die afgelopen zater-

dag op de tentoonstelling afkwamen, 

waren twee Chinese toeristen. Ze fiets-

ten over de dijk en werden gelokt door 

het orgelspel van Jan de Vries dat door 

de geopende kerkdeuren naar buiten 

kwam. Nieuwsgierig geworden, beke-

ken ze binnen de ruim 75 Bijbels die 

in de kerk ter inzage liggen. Taal is 

niet belangrijk bij deze expositie, het 

gaat vooral om zien. ‘Het Boek Open’ 

brengt namelijk beelden uit de Bijbel 

naar voren; platen en prenten bedoeld 

ter ondersteuning van de tekst. 

Oud en Nieuw

Vrijwel alle Bijbels, afkomstig uit de 

17e t/m de 21e eeuw, zijn door de 

leden van de Hervormde Gemeente 

ingebracht. Nog recent (uit 2004) is 

‘De Naardense Bijbel’, waarin de 22 

gewelfschilderijen van de Grote Kerk 

uit Naarden zijn afgebeeld. Het oudste 

expositie exemplaar is echter uit 1661. 

Een prachtige Statenbijbel met pren-

ten en landkaarten en een voorblad 

dat de geschiedenis van het gezin laat 

zien. Zo zijn er geboortes, huwelijken 

en overlijden in opgetekend, maar 

ook notities gemaakt van interes-

sante weersomstandigheden, goede 

oogstjaren en recepten van beproefde 

medicatie. Een andere, iets oudere 

Statenbijbel (uit 1700), heeft een 

fraaie leren kaft, twee koperen sloten 

en acht koperen hoekstukken waarin 

versieringen van de bekende graveur 

Nicolaas Visscher zijn aangebracht. 

Veel eenvoudiger ogen de houtsneden 

in de historische kinderbijbel uit 1777. 

Toegankelijker ook, en vast veel gele-

zen, want het kleine boekje valt bijna 

uit elkaar.

Bekende beelden

Herinneringen en een gevoel van sen-

timent roepen vooral de Bijbels uit 

de 20e eeuw op. Vaak zijn het platen 

van populaire illustratoren of zelfs 

kunstenaars die de boekwerken sie-

ren. Zo bevat ‘De Bijbelse Boodschap’ 

schilderijen van Marc Chagall en staat 

‘De Rembrandtbijbel’ vol etsen, teke-

ningen, panelen en doeken van Rem-

brandt van Rijn. Een boek dat van de 

Bijbel is afgeleid, is Rien Poortvliets 

‘Ark van Noach’. Zijn kleurrijke pren-

ten spreken voor zich en maken woor-

den overbodig. Ook bij kleuter- en 

kinderbijbels spelen tekeningen een 

grote rol. Wie herkent niet de stijl van 

Jetses in ‘het Groot Vertelboek’ van 

Anne de Vries. Of de illustraties van 

Isings in de ‘Bijbelse vertellingen’ van 

W.G. van der Hulst. Minder bekend, 

maar door eenvoud vertederend, zijn 

de kindertekeningen uit ‘De Oranje 

Kinderbijbel’. Dit boekje met Bijbelse 

vertellingen voor en door kinderen is 

uitgebracht ter gelegenheid van de ge-

Zomerexpositie Sijpekerk

Het Boek Open

boorte van kroonprinses Amalia.

Met zorg opgezet

In het koor van de Sijpekerk liggen de 

nieuwste Bijbels die je als bezoeker even 

kunt doorbladeren en bekijken. De echte 

collectorsitems zijn logischerwijs achter glas 

tentoongesteld, maar via monitoren is conti-

nu een presentatie te zien waarin de mooiste 

pagina’s een voor een voorbij komen. Vak-

kundig en met zorg is deze zomerexpositie 

georganiseerd, net als in de voorgaande vier 

jaar. Het gastenboek in de toren begint in 

2011 en bevat veel lovende reacties. Zo staat 

in een groot kinderlijk handschrift: “Ik vond 

het mooi, groet Julia”. Laat u er deze zomer 

ook een bericht achter? Het boek ligt open.
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ZELFKLEVENDE
MEMOBLOKKEN

•  75 x 75 mm
•  Eénzijdige bedrukking in 1 kleur
•  80 grs off set
•  Plakrand boven

250 ex.
p/st.

€ 1,14

ROLLUP BANNER
Ieder evenement in de 
schijnwerpers!

•  200 x 85 cm
•  full colour bedrukking
•  Frontlit B1 PVC, met draagtas

p/st. € 64,-

PLACEMATS
Om je tafel mooi schoon
te houden!
•  A3/Eénzijdig full colour bedrukking
•  90 grs bankpost

1.000 ex.
p/st.

€ 0,095

PENNEN !
Mooie ‘give-away’! Uw logo 
op een betaalbare pen!

• Graveren of bedrukken
• Keuze uit meerdere soorten

1.000 ex.
p/st.

€ 0,27

OFFERTEMAPPEN
Uw voorstel in een 
mooie map!

•  Eénzijdig full colour bedrukking
•  350 grams mat MC
•  Enkelzijdig mat laminaat

500 ex.
p/st.

€ 0,88

MENUKAARTEN
Laat zien welke heerlijke 
gerechten u serveert!

•  A3 naar A4 gevouwen
•  tweezijdig full colour bedrukking
•  Gelamineerd (waterafstotend)
•  300 grams

25 ex.
p/st.

€ 3,50

A5 wire-o 
BUREAU-
KALENDERS
•  Eénzijdig full colour bedrukking
•  14 bladen op kartonnen standaard

100 ex.
p/st.

€ 5,43

A5 SCHRIJFBLOKS
Wie schrijft, blijft!

•  A5
•  Eénzijdige bedrukking in 1 kleur
•  80 grs off set

50 ex.
p/st.

€ 1,78

A5 FLYERS
Breng uw aanbod onder 
de aandacht!

•  Eénzijdig full colour bedrukking
•  135 grams gesatineerd MC

1.000 ex.
p/st.

€ 0,04

NIEUW Nu ook standaard drukwerk en promotiemateriaal online bestellen,

landelijke prijzen en toch de persoonlijke aandacht van een regionaal bedrijf!

* Alle vermelde prijzen zijn ex. B.T.W.

Nieuw Walden 6 • 1394 PB  Nederhorst den Berg • +31 (0) 294 25 62 00 • info@dunnebier.nl • www.dunnebier.nl

* Bij besteding van minimaal €100,-
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Heb je een kunstwerk die de rijke 

geschiedenis van het Gooi ver-

beeld? Zelfgemaakt of van iemand 

anders? Natuurmonumenten stelt 

het graag ten toon tijdens de Open 

Monumentendag op 12 en 13 sep-

tember in een van haar prachtige 

buitenhuizen: Schaep en Burgh of 

Boekesteyn! Meld je kunst snel aan 

via ingrid@art-to-join.nl   

In het weekend van 12 en 13 septem-

ber is in het hele land Open Monu-

mentendag. Ook Natuurmonumen-

ten werkt hier aan mee. Zo opent in 

’s-Graveland buitenhuis Schaep en 

Burgh haar deuren, en voor het eerst 

in jaren is ook buitenhuis Boekesteyn 

van binnen te bewonderen. Grijp 

deze unieke kans en kijk rond in deze 

huizen met prachtige verhalen die te-

rug gaan tot de 17e eeuw. 

Kunst 

In samenwerking met kunstenares 

Ingrid Jansen wordt in het Open Mo-

numentenweekend een speciale ten-

toonstelling georganiseerd. De ten-

toonstelling vertelt de verhalen van 

de vroegere, rijke bewoners en het 

leven in het Gooi aan de hand van 

prenten, films en schilderijen. Of je 

nu kunstschilder, amateur of profes-

sional bent, wil je je werk terug zien 

in een van de prachtige landhuizen, 

mail dan een foto van het werk naar 

Ingrid: ingrid@art-tojoin.nl. Ook het 

inzenden van werk dat niet door je-

zelf gemaakt is, is mogelijk. Ingrid 

Jansen maakt uiteindelijk een selec-

tie van de werken die tentoongesteld 

worden. 

Natuurmonumenten 
zoekt kunstwerken

DOOR: WIM FECKEN
Historie

Op het verkeerde been gezet. Dat 

mag gezegd worden van de informa-

tie die de beheerder van r.k. begraaf-

plaats in Kortenhoef kreeg. Waar 

gaat het over? In de achtertuin van 

de Emmaweg  83 in Kortenhoef zou 

een grafsteen liggen. De vraag van 

de nieuwe eigenaar was of hij eens 

wilde nagaan of de naam op de steen 

in het begraafregister voorkwam. 

Amateur- historicus Wim Fecken 

deed onderzoek, maar de materie 

bleek weerbarstiger dan gedacht. 

Eerst maar even de gegevens die in de 

grijze steen gebeiteld staan. Het gaat 

om ‘Betsij van Dijk, oud 7 jaar, 22-03-

1900’.

Op zich een vreemde vermelding als 

grafsteen maar dat was aanvankelijk 

aan het brein ontgaan van de beheer-

der en Fecken. Gekeken is naar het 

overlijden in 1900, naar de geboorte 

in 1892 en 1893. De plaatsen waar 

werd gezocht waren Kortenhoef, 's-

Graveland en Hilversum. Het bleef 

vruchteloos. Het bevolkingsregister 

van genoemde plaatsen gaf ook niet 

direct uitsluitsel. Gedurende het on-

derzoek kreeg ik meer en meer het 

idee dat het helemaal geen grafsteen 

was. De inscriptie op een grafsteen is 

meestal anders van opzet. Het moest 

een eerste steenlegging zijn of iets der-

gelijks. Door wat meer informatie van 

de nieuwe bewoner kwam ik terecht 

bij een dochter en een zoon van Betsie 

van Dijk. 

Familie Van Dijk

De ouders van Betsie waren Adolf van 

Dijk, geb. 4 juni 1865 in Weespercar-

spel en overleden in Amsterdam in 

1948 en Berendina Theodora Tijhuis 

geb. 16 mei 1868 in Apeldoorn, zon-

der beroep, overleden op 17 janu-

ari 1914. Zij trouwden op 2 november 

1891 in Hilversum en als beroep van 

de toen 26-jarige Adolf stond geno-

teerd ‘bierslijter’. De familie kreeg in 

totaal vijf kinderen, vier meisjes en 

een jongen. Betsie was de oudste. Zij 

zag in de Hilversumse Leeuwenstraat 

het levenslicht op 11 oktober 1892. Zij 

werd ingeschreven als Elisabeth Maria 

Antonia van Dijk. 

Huwelijk van Betsie

Op 7 augustus 1918 trouwde de 25- 

jarige Betsie in Hilversum met de 

30- jarige Jan Arnoldus Bult, van be-

roep handelsagent. Hij was geboren in 

Sneek en bij zijn huwelijk woonachtig 

in Hilversum. Uit het huwelijk van 

Betsie en Jan Arnoldus Bult ontspro-

ten acht kinderen van wie er een direct 

bij de geboorte stierf en een ander na 

negen maanden door longontsteking. 

Vier jongens en twee meisje bleven in 

leven. Van enkelen van hen heeft Wim 

Fecken de informatie gekregen die 

hier aan het papier is toevertrouwd. 

Leeuwenstraat 

We hebben al wat kunnen lezen over 

de beroepen van de diverse familiele-

den. Opvallend is dat het beroep van 

bierslijter en koffiehuishouder ge-

noemd worden. Er bestaan in Hilver-

sum adresboekjes van de jaren 1900 en 

later. Aan de kop van de Leeuwenstraat 

ter linkerzijde en komende van het 

station was in die jaren de Hilver-

sumse Chocolade-Bier- en Melksalon 

A. van Dijk gevestigd. Het pand stond 

genoteerd als Leeuwenstraat nr. 1. Er 

is nog niet zo lang geleden een foto-

boek uitgekomen met titel '300 Groe-

ten uit Hilversum' van Iwan Nagel. Er 

is in het boek een foto opgenomen aan 

het begin van de Leeuwenstraat op de 

Groest met het gezicht richting het 

station. Geheel achteraan rechts is de 

zaak van Van Dijk te zien. Er hangt een 

uithangbord aan de gevel. De tekst is 

niet te lezen. Wat wel is te zien is dat de 

onderzijde van de gevel en ook van het 

naast staande pand uit grijs hardsteen 

bestaat. 

Als we nu nog eens naar de steen kij-

ken, dan zien we dat Betsie als 7- jarig 

meisje de eervolle beurt toegevallen is 

de eerste steenlegging te mogen doen 

van haar vaders zaak op 22 maart 1900 

aan de Leeuwenstraat. Gedurende 

de zestiger jaren van de vorige eeuw 

heeft de gemeentepolitiek in Hilver-

sum besloten dat er een verkeerscir-

culatieplan voor de stad moest komen. 

Daarvoor moest veel gesloopt worden. 

Ook de kop van de Leeuwenstraat viel 

ten offer aan slopershanden. Tijdens 

de sloop stond een familielid, een neef, 

zo werd gezegd de sloop gade te slaan. 

Hij heeft de gevelsteen met inscriptie 

gekregen. Daarna heeft hij de steen 

geschonken aan Jan Bult, een van de 

kinderen van Betsie van Dijk.

Jan Bult

Jan Anna Maria Bult, geb. op 30 mei 

1919 en overleden op 16 september 

1999 in Kortenhoef. De familie is la-

ter vanuit Hilversum gaan wonen in 

Amersfoort en de steen moet mee 

verhuisd zijn naar de 'Keistad'. Nadat 

Jan in 1976 met pensioen is gegaan, hij 

was toen 57 jaar, verhuisde de familie 

naar de Emmaweg 83 in Kortenhoef. 

De steen met inscriptie is toen mee-

gegaan en kreeg een mooi plekje in de 

achtertuin. 

Als laatste ga ik nog even terug naar 

Betsie van Dijk. Hoe is het haar ver-

der vergaan? Het leven kan hard zijn. 

Haar man Jan Arnoldus Bult overleed 

in 1933 tengevolge van een auto- on-

geluk. Reuma stak bij Betsie de kop op, 

na de geboorte van haar laatste kind. 

De laatste twaalf jaar van haar leven 

woonde Betsie in 'Theodotion' in La-

ren. Zij heeft ondanks haar reuma een 

hoge leeftijd bereikt. Op 31 januari 

1985 overleed zij op 92- jarige leeftijd. 

Een grafsteen van haar is er nooit ge-

weest, weet ik nu.

 (Bron: mw. Bult-Poort)

Een vermeende grafsteen

Kindervakantiebijbelclub
Ook dit jaar is er weer kindervakan-

tiebijbelclub. We starten op dinsdag 11 

augustus in de Nederlandse Hervormde 

Kerk op het Noordereinde in ’s-Grave-

land. De tijd is van 9.30 tot 12.00 uur. 

Ben je ongeveer tussen de 4 en 12 jaar 

dan ben je van harte welkom. 

Het thema van dit jaar is “De Bouw-

plaats”. We laten ons meevoeren in de 

wereld van de bouwers. Samen ontdek-

ken we dat God de architect, schilder 

en timmerman van ons leven is. Wil je 

weten hoe God ontwerpt, schildert en 

timmert aan ons leven? Kom dan lekker 

zingen, luisteren naar een verhaal uit de 

Bijbel en knutselen op de kinderbijbel-

club. Tot ziens op 11, 12 en 13 augustus!

Annelies van der Horst (035 – 6720988)

Maria den Toom (035 – 6280074) 

Hanneke ter Stege (035 – 6564527)
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ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

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

SEAN Lid ABAN

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

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

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

WEEKMENU 

Voor +/- 2 personen 

Mini loempia’s 
Babi pangang

Kip in ketjap saus
Tjap tjoy

2 stokjes Sate

VOOR € 19.00
Rijst € 0,50 p.p. • Nasi / bami € 1,25 p.p. • Mihoen € 2,50 p.p.

Geldig van 15 tot 29 juli

Meenthof 8, Kortenhoef • 035-6561156 • www.dynastyonline.nl

aannemersbedrijf

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

Het is vandaag 15 juli. Dat betekent dat het 

vandaag precies 408 jaar geleden is dat de Ne-

derlandse schilder Rembrandt van Rijn geboren 

werd in Leiden. Het kan ook 409 jaar geleden 

zijn, want het is niet bekend of Rembrandt ge-

boren is in het jaar 1606 of in het jaar 1607. Op 

zich lijkt het mij wel handig om te weten hoe oud 

je bent. Het lijkt me vrij pijnlijk als je er op de 

surpriseparty voor je zestigste verjaardag ach-

ter komt dat je eigenlijk een jaar te vroeg bent. 

Hoewel ik te weinig verstand van kunst heb om 

er iets zinnigs over te zeggen, kan ik er wel van 

genieten. Ik kan me nog goed herinneren dat ik 

het melkmeisje voor het eerst zag. Wat een mooi 

moment was dat. Ik vind het ook een prestatie 

van jewelste dat Van Rijn zo lang kon blijven 

staan en kon schilderen. Ik bedoel, met maar 

één oor heb je toch een ietwat verstoord even-

wichtsorgaan, toch? Wat zei je? – Daar ga je al. 

Dat je dan in een auto zit en denkt wat ruikt het 

gek hier. Is het de carburateur? Nee, mijn rem 

brandt. Hulde voor Rembrandt van Rijn. We 

gaan terug naar het heden. Naar onze eigen 

Reijn. Onze Theo Reijn. Hij plaatste een ver-

keerssmiley op de Herenweg in Ankeveen. Het 

hoogtepunt van zijn carrière, zoals hij zelf zegt. 

Op de Herenweg, waar eerst nog 80 gereden 

mocht worden, mag nu nog maar 60 km per uur 

gereden worden. En om te zorgen dat men zich 

daar aan houdt, staat er nu een verkeerssmiley. 

Volgens mij had een flitspaal nóg nét iets meer 

effect, maar de smiley werkt. Ik probeer de stem-

mingswisselingen in de smiley naar boven te ha-

len door met 59 km aan te komen rijden, snel 

te versnellen naar 61, weer te remmen naar 55 

en gas te geven naar 70 km per uur. Dan krijgt 

die smiley achtereenvolgend een glimlach, een 

boze lach, een glimlach en daarna weer een boze 

lach. Zo vul ik graag mijn tijd. Dat deed ik ook 

met mijn navigatie. Die begint te piepen als je te 

hard rijdt. Ik probeerde dan de hele tijd rond de 

100 te rijden, eerst iets harder, daarna iets zach-

ter. Daarmee kon ik dan een melodietje maken 

en dan moest iedereen raden welk liedje ‘t was. 

De smiley is volgens mij niet de enige verkeers-

maatregel die de gemeente genomen heeft. Zo 

is het vanaf vandaag verboden om te parkeren 

aan de Kortenhoefse Kerklaan ter hoogte van het 

winkelcentrum. Heel goed gemeente, dat was le-

vensgevaarlijk. De gemeente is dus druk bezig 

om dingen te voorkomen en te verbieden. En 

ik zou graag het zekere voor het onzekere zien. 

Terwijl ik dit schrijf staat de televisie aan. De af-

standsbediening ligt net buiten handbereik en 

dus zit ik verplicht naar Tros Muziekfeest op het 

plein te kijken. Ik kan daar een hele column aan 

wijden, maar kort samengevat komt het hier op 

neer. Heel veel idioten in een RoyDonderspak 

met een JantjeSmitSjaal die mee staan te blèren 

op de meest vreselijke herrie. Kan ik een motie 

indienen om dat preventief te verbieden in het 

dorp? Dat lijkt me fijn. Nu ga ik De Nachtwacht 

naschilderen met stoepkrijt in de achtertuin van 

de buren. Tot over twee weken!

Reageren?

Mail: Tompoes1994@gmail.com

Twitter: @TomCornelissen

Instagram: @TomCornelissen1994

Tijd voor Tom
Inmiddels 21-jarige Kortenhoefse stand-up comedian 
heeft naast deze, en vele andere bezigheden, ook nog 
tijd om te schrijven. En dat doet ‘ie dan ook maar, van-
daag nummer 122.

Verbodsbord

Dit jaar bestaat voetbalver-

eniging ASV ’65 vijftig jaar en 

daar wordt uitgebreid bij stil 

gestaan op 12 september. 

Er zullen allerlei festiviteiten 

plaatsvinden op ons mooie 

knusse sportcomplex aan het 

Stichts End in Ankeveen. Een 

feestcommissie is momenteel 

bezig om een en ander te or-

ganiseren. Om een tipje van 

de sluier op te lichten; er zal 

ondermeer een receptie wor-

den gehouden en een feesttent 

neergezet waarbij een band, 

danwel bandjes zullen optre-

den. Wij hopen op een grote 

opkomst, waarbij veel oud 

spelers acte de presence zul-

len geven, en op een geweldig 

feest zoals we dit in ons dorp 

gewend zijn. Nadere informa-

tie zal binnenkort nog volgen.

Namens de feestcommissie,

Dick Blom

ASV ’65 vijftig jaar

Zaterdag 25 juli vindt voor 

de 16e keer het jaarlijkse 

sneldamtoernooi ‘Dammen 

op de Dijk’ plaats in het bo-

tenhuis van Ottenhome aan 

de Zuwe te Kortenhoef. 

Het toernooi start om 10.00 

uur. Tot de deelnemers be-

horen o.a. Edwin de Jager 

(winnaar 2012 en 2013) en de 

jeugdtalenten Berke Yiggit-

turk (12 jaar), Lucas Veldhui-

zen en Emre Hageman. Er is 

nog plek voor drie huisdam-

mers.

Neem voor meer informatie 

contact op met Ad Vreeswijk. 

Telefoon: 06-54993243 of 

e-mail: dammenopdedijk@

gmail.com.

Sneldammen op de gong
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Sport

In de laatste week van juli is het 

weer mogelijk om drie dagen lang 

zeer gevarieerde routes te fietsen 

door het prachtige Gooi. 

Dit jaar is er weer gekozen voor een 

drietal geheel verschillende richtingen 

vanuit de prettige startlocatie BZC 

'13, 't Jagerspaadje 30 in Loosdrecht 

waar volop parkeergelegenheid is en 

waar na afloop eventueel een maaltijd 

kan worden gebruikt. Onderweg zult 

u controleposten tegenkomen in di-

verse gezellige horeca gelegenheden. 

Inschrijven is vanaf heden mogelijk 

via de website: www. fietsenprorege.

nl. Tevens kan er op maandagavond 

28 juli van 20.00 tot 21.00 uur bij BZC 

’13, 't Jagerspaadje 30 in Loosdrecht 

worden ingeschreven. 

Volop variatie

De eerste dag fietsen wij door Loos-

drecht en Tienhoven naar Maarssen, 

waar de 60 km rijders de tocht voort-

zetten via Breukelen naar Haarzuilen. 

Op de terugweg gaan wij dwars door 

een prachtig weide- en plassenge-

bied, een open landschap met fraaie 

vergezichten en met een boeiende 

vogelstand. De tweede dag heeft een 

heel eigen karakter met vestingstadjes 

als Naarden en Muiden in het vizier, 

of misschien wel dichtbij. Een tocht, 

waarbij u zich beslist laat verrassen. 

Via een leuk parcours wordt u weer 

naar het eindpunt in Hilversum ge-

leid. De derde dag gaat door een leuk 

stukje Hilversum richting Baarn waar 

de 60 km rijders langs de Eem Amers-

foort zullen bereiken. Op de terugweg 

ontmoeten de 40 en 60 km rijders 

elkaar in Soest en gaan via de mooie 

bossen van de Lage Vuursche weer 

richting finish. 

Ook elektrische fietsen

Nodigt U rustig Uw familie, vrien-

den en buren uit om samen met U te 

genieten van de mooie, afwisselende 

omgeving van het Gooi. Ook elektri-

sche fietsen zijn van harte welkom. 

Dagelijks kan er worden gestart van 

9.00 tot 10.30 uur bij de voetbalver-

eniging BZC ‘13. Hier ontvangen de 

deelnemers de routebeschrijving en 

kan worden gekozen voor afstanden 

van 40 km of 60 km. Na afloop van 3 

dagen fietsen ligt er, op vertoon van 

een volle stempelkaart, voor de deel-

nemers een aandenken klaar. BZC’13 

geeft u de mogelijkheid na afloop 

van het fietsen te reserveren voor een 

Prachtige fietstochten door het Gooi en Omstreken 

Gooise Fiets 3-daagse van 28 t/m 30 juli 

maaltijd. Bij inschrijving vóór 22 juli zijn de 

kosten € 7,00 voor volwassenen en € 4,50 

voor kinderen! De kosten bij inschrijving op 

de startlocatie zijn € 9,50 voor volwassenen 

en € 5,50 voor kinderen, inclusief medaille 

of aandenken bij 3 dagen fietsen. Een dag-

kaart kost € 4,00 voor volwassenen en € 2,50 

voor kinderen. Neem voor meer informatie 

contact op met Stichting Fietsevenemen-

ten Pro Rege afdeling Gooi en Vechtstreek, 

www. fietsenprorege.nl, telefoon: 035-623 

49 87 of 06-180 899 00.Op zaterdag 4 juli stonden er drie 

vluchten op het programma. Dit 

was in de week met de hittegolf. 

Op dinsdag werden de duiven 

voor Bergerac ingekorfd. Later in 

de week werd vanuit de landelijke 

organisatie onder druk van de die-

renbescherming de overige vluch-

ten afgelast. 

De duiven van Bergerac gingen echter 

op vrijdag 10.00 uur gewoon los. En 

dat de duiven een hoop kunnen door-

staan, bleek wel want het werd een 

prima vlucht. De overwinning ging 

naar Willem van Rijn die op zijn nieu-

we adres op de Overmeerseweg zijn 

eerste overwinning pakt bij zijn nieu-

we start. Een echt duivenhok heeft hij 

nog niet maar de duiven doen het dus 

ook goed vanuit een open ren. Uitslag: 

1 en 3 Willem van Rijn. 2 en 5 Peter 

Bleesing. En 4e Jan Hoogstraten.

Op zaterdag 11 juli stond de Mid-

fondvlucht vanuit Melun op het pro-

gramma. Een afstand van ongeveer 

435 km. Op donderdag werden er 173 

duiven ingekorfd. Vanwege de voor-

spellingen van warm weer werden de 

duiven op zaterdag al om 7.00 uur ge-

lost. Met een kalme zuidoosten wind 

en een mooie blauwe lucht met en-

kele witte wolkjes, snelden de duiven 

naar huis. De overwinning ging naar 

Hans Nielen. Zijn zwart kras duivin-

netje snelde om 11.42.35 uur over de 

antenne. En behaalde een snelheid 

van ruim 91 km/uur. Tweede op de 

uitslag en eerste in de B poule werd 

Gert-Jan van Huisstede die een goed 

resultaat goed kon gebruiken. Derde 

werd de 380 van Peter Ham. Deze ge-

weldige doffer vliegt dit seizoen weke-

lijks aan de kop. Op de vierde plaats 

nog zo een geweldige doffer de 931 

van combinatie v. Breemen - v.d. Bos. 

Vijfde liefhebber op plaats 21 vinden 

we Jan Reichholdt. Dit was voor Jan 

een teleurstellende positie. Hij houdt 

waarschijnlijk het oude duivenseizoen 

voor gezien en gaat zich richten op het 

jonge duivenseizoen wat over twee 

weken begint. Zesde liefhebber werd 

Peter Bleesing op plaats 23 en tweede 

in de B poule. Op plaats 34 vinden 

we Gerrit Kloosterman die het toch 

elke keer weer lukt met maar een paar 

duifjes om op de uitslag te draaien. Op 

plaats 38 vinden we de combinatie de 

Bruin - de Brueijs. En ook nog net op 

de uitslag op plaats 41 staat Ad Brand-

sen. En als laatste vinden we op plaats 

13 in de B Poule Rob van den Hoek. 

Ook hij gaat zich vanaf nu volledig 

richten op het jonge duivenseizoen.

Volledige uitslag Melun

1. Hans Nielen, 2. Gert-Jan van Huis-

stede, 3. Peter Ham, 4. v. Breemen- 

v.d. Bos, 5. Jan Reichholdt, 6. Peter 

Bleesing 7. Gerrit Kloosterman, 8. de 

Brijn - de Brueijs, 9. Ad Brandsen en 

10. Rob van den Hoek

Midfondvlucht vanuit Melun

PV De Plassenjagers

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand zomer-

competitie biljarten 

(maandag-poule)

6 juli: Dhr. J.Vrijburg 

(10 pt.), Dhr. 

M.Zieleman (10 pt.), 

Dhr. W.Clements (6 pt.), Dhr. A. de 

Bruin (4 pt.), Dhr. P.v.Valkenburg (4 

pt.), Dhr. R.Borggreve (2 pt.)

Stand aan kop: Dhr. J.Vrijburg/Mw. 

T.Mulders 3-26, Dhr. M.Zieleman 3-24, 

Dhr. W.Clements 3-20

Uitslag maandtoernooi koppelklaverjas-

sen 11 juli: 1. Dhr. H.v.d.Burg & Dhr. 

J.Rijs (5018 pt.), 2. Mw. R.Schaap & Dhr. 

F.Snel (4990 pt.), 3. Mw. F.v.Greuningen 

& Dhr. J.v.Greuningen (4979 pt.), 4. Mw. 

A.Hagen & Dhr. J.Hagen (4551 pt.), 5. 

Dhr. L.v.Blanken & Dhr. W.Vahrmeier 

(4545 pt.), 6. Dhr. G.v.d.Broek & Dhr. 

A.Driezen (4534 pt.), 7. Mw. L.Baar 

& Mw. A.Versluis (4400 pt.), 8. Dhr. 

C.Brouwer & Dhr. E.Oosterbroek (4148 

pt.), 9. Mw. T.Snel & Mw. R.v.Wijk (4146 

pt.), 10. Dhr. H.Tinmaz & Dhr. W.Voorn 

(4099 pt.), Marsenprijs: Mw. A.Hagen 

& Dhr. J.Hagen (3 marsen), Volgende 

maandtoernooi koppelklaverjassen: za-

terdag 8 aug. a.s. (voor aanmelden: 06-

20.40.80.58)

Programma Club 4711

Zaterdag 18 juli 16.00 uur: zomercom-

petitie biljarten, maandag 20 juli 19.30 

uur: zomercompetitie biljarten

Winnares van Hans Nielen

Aan de op 5 juli gehouden zwem-

wedstrijd in de Bergse Speeltuin aan 

de Dammerweg deden veel kinderen 

enthousiast mee, om echte wedstrijd-

bekers te winnen! Mede en dank zij de 

hulp van enkele ouders was het gezel-

lig en spannend, en het welverdiende 

ijsje dat alle kinderen na afloop kregen 

smaakte super! De bekers zijn gewon-

nen door: 4 t/m 6 jaar: 1e Bente, 2e 

Finn en 3e Anouk. 7 t/m 9 jaar: 1e Isa, 

2e Tosia en 3e Mimi. 10 t/m 12 jaar: 1e 

Daimy, 2e Finn en 3e Bas

Allemaal hartelijk gefeliciteerd en 

wees maar trots op jullie bekers.

Zwemwedstrijd Bergse Speeltuin



Woensdag  juli 16 Weekblad Wijdemeren

Be Happy & Healthy

Wijdemeren in Beeld Door de extreme hitte ging het zomerfeest van De Eekhoorn niet door. 

Maar de Kortenhoefse speeltuin is in de vakantie extra open: maandag t/m 

vrijdag van 11.00 - 17.00 uur en zaterdag van 11.00 - 6.00 uur. 

Zelfs op twee woensdagavonden: 15 juli en 12 augustus (19.00 - 20.30 uur).

Barbara Schriek (25) leeft volgens 

een positieve healthy lifestyle. In 

deze rubriek schijnt zij haar licht over 

geluk, positiviteit en een gezonde le-

vensstijl door middel van recensies, 

workouts, recepten en quotes in de 

hoop de lezer achter te laten met een 

glimlach of een positieve kijk op de 

wereld. Ze studeerde journalistiek en 

nu Positieve Psychologie en Personal 

Nutrition.

Dat was een muzikale week. Met het 

koor waarbij ik zing ben ik naar Llan-

gollen International Musical Eisted-

dfod geweest, een competitie en mu-

ziekfestival in Llangollen, Wales. De 

mensen daar waren zo vriendelijk. Het 

hele dorp is ingesteld op dat ene eve-

nement eens in het jaar. Verschillende 

leeftijden en type mensen kwamen 

daar bij elkaar. Harmonieus, verenigd 

en met dezelfde passie: muziek.

Muziek is een universele taal. Iedereen 

kan het spreken. Muziek kan gevoelens 

opwekken. Maar muziek of een be-

paald liedje kan ook de basis zijn van 

een herinnering. Zo heb ik een liedje 

van David Guetta ‘Love is gone’. Iedere 

keer als ik deze hoor, denk ik terug aan 

mijn vakantie in Frankrijk. En zo heeft 

iedereen dat weer zijn zelfs onderzoe-

ken gedaan naar muziek en Alzheimer 

en van daaruit zijn verschillende pro-

jecten ontstaan als MuziekGeluk en 

MuziekHerinneringen. Vandaag zet ik 

daarom wat leuke muziekfeitjes op een 

rijtje voor jullie. Als je nog geen mu-

ziek luistert, is het misschien toch de 

moeite waard om het te gaan doen.

Muziek stimuleert het geheugen. Het 

is zelfs zo dat kinderen die muziekles 

nemen beter scoren in testen waarbij 

je woorden moet onthouden. Oude-

ren kunnen hun brein scherp houden 

door muziektraining. Ik zie veel oude-

ren om mij heen die de hele dag een 

radio aan hebben staan. Zo voelen ze 

zich ook minder eenzaam, omdat er 

altijd een stem aanwezig is. Een groot 

voordeel is dat mensen die iedere dag 

naar muziek luisteren minder stress 

hebben, positiever zijn en beter ge-

humeurd. Hier profiteer je dus niet 

alleen zelf van, maar ook de mensen 

om je heen. Bij mij op het werk staat 

er altijd een achtergrondmuziekje aan. 

Goed voor de sfeer. Het is zelfs zo dat 

muziek bijna net zo goed werkt als een 

massage voor het verlagen van angsten 

en spanningen. Ernstig zieken hebben 

minder angsten en pijn en een betere 

bloeddruk. Er schijnt zelfs een link 

te zijn tussen een gezond hart en het 

luisteren naar muziek. Opgewekte me-

lodieën schijnen bloedvaten te verwij-

den. Als je last hebt van je hart, is dit 

absoluut het proberen waard, toch?! 

Na een beroerte schijnt muziek het 

herstel te stimuleren. Muziek is een af-

leiding voor pijn en kan daardoor ver-

zachtend werken. Mensen die muziek 

luisteren of maken kunnen op latere 

leeftijd beter tonen onderscheiden. 

Dus als je een keer thuis zit of in de 

auto en het is stil: doe de radio eens 

aan. Voel je je niet zo fijn of heb je ge-

woon even behoefte ergens aan? Luis-

ter naar muziek!

Voor meer inspiratie/vragen/reageren:

www.behappyandhealthy.nl

facebook.com/behappyandhealthy-

now

instagram.com/behappyandhealthy.

barbara

twitter: @BarbaraSchriek

Muziek
DOOR: BARBARA SCHRIEK


