
Woensdag  juli 
47STE JAARGANG  WEEK 30

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

3
Nieuws

7
Werk

9
Muziek

11
Sport

12
Achterpagina

De Smaakmaker Wonderfeel Bergse talenten Beraki

Sandra van Rijkom voor de gevel van de 

monumentale Terpstraschool waarin koop-

woningen zullen komen

WIJDEMEREN- De voltallige ge-

meenteraad, de twee schoolbestu-

ren, de kinderopvang en bovenal 

onderwijswethouder Sandra van 

Rijkom waren zeer blij met de twee 

Integrale Kindcentra die vanaf okto-

ber 2019 in Nieuw Loosdrecht wor-

den gebouwd. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

“Het is meer dan verschillende scho-

len en kinderopvang bij elkaar plak-

ken” vertelt mevrouw Van Rijkom “het 

is de bedoeling dat basisonderwijs en 

kinderopvang echt zullen samengaan 

om vanuit één leerlijn kinderen van 0 

tot 12 jaar voor, tijdens en na school te 

begeleiden. Ze zullen elkaar aanvullen 

en versterken door het uitwisselen van 

kennis en ervaring.” 

Op de plek van De Sterrenwachter 

aan de Lindelaan komt een nieuw 

schoolgebouw voor ruim 2 miljoen 

waar zowel de Jenaplanschool als de 

Lindeschool worden gehuisvest. Beide 

scholen horen bij dezelfde stichting Ta-

lent Primair voor openbaar onderwijs. 

Daarnaast wordt het ernaast liggende 

De Pinkenstal gekocht van Kinder-

opvang Eigen&Wijzer. In dat gebouw 

komen de onderbouwleerlingen van 

beide scholen, want het nieuwe school-

gebouw wordt niet zo groot dat alle 275 

leerlingen (prognose 2018- red.) erin 

zouden passen. “Doordat de nieuwe 

school en kinderopvang naast elkaar 

zijn gesitueerd, kun je volledig met el-

kaar in verbinding staan. Bijvoorbeeld 

door de inrichting van speelterrein 

ertussenin. Bovendien is het moderne 

gebouw van De Pinkenstal zo flexibel 

ingericht dat je er vrij eenvoudig met 

ruimtes kunt schuiven. Het kantoor 

van Eigen&Wijzer verhuist naar het 

vernieuwde gebouw van de Rehoboth-

school.” Of het onderwijs van De Linde 

en De Sterrenwachter onderwijskun-

dig dezelfde richting opgaat, valt nu 

nog niet te duiden. “Dat is de keus van 

de ouders, na de kinderopvang of peu-

terspeelzaal hebben ze vrije keuze in 

welke groep hun zoon of dochter zal 

komen. Hoe dat zal verlopen, moet nog 

worden uitgedokterd.”

Proceon 

Op de hoek van de Laan van Eikenro-

de zal een geheel vernieuwd Integraal 

Kindcentrum verrijzen waarin naast 

de al aanwezige Rehoboth-kinderen 

ook de leerlingen van de Terpstra-

school lessen zullen volgen. Ook hier 

komt kinderopvang Eigen&Wijzer. De 

prot-chr. stichting Proceon ontvangt 

hiervoor 3,6 miljoen. “Het wordt een 

groter gebouw (ruim 300 leerlingen – 

red.) dat geheel gestript wordt en qua 

interieur naar de eisen van modern on-

derwijs wordt ingericht. Daarom is het 

inderdaad duurder dan het IKC aan de 

Lindelaan.” Over de start van deze twee 

kindcentra zijn nog meer juichende 

verhalen te vertellen zoals het feit dat 

er geen tijdelijke noodbouw nodig is, 

hetgeen heel veel geld bespaart. En dat 

de kinderopvang in Nieuw Loosdrecht 

nu beter gespreid wordt. Beide scholen 

worden neergezet volgens het concept 

van de zgn. Frisse Scholen (klasse-B) 

met laag energieverbruik en gezond 

binnenmilieu qua licht, temperatuur 

en geluid. Zodat de Loosdrechtse kin-

deren de komende decennia naar kind-

centra gaan die ten goede komen aan 

een beter leef- en leerklimaat. De totale 

kosten van 7,5 miljoen worden over 

40 jaar afgeschreven, dat is € 266.700 

op jaarbasis. Trek je daar de huur van 

Eigen&Wijzer (+ huidige afschrijving) 

af, dan blijft er ruim 150.000 per jaar 

over. Dat kan worden betaald uit be-

schikbare budgetten en een deel is op-

genomen in de Kadernota.  

Op de plek van de Terpstra aan de 

Nieuw Loosdrechtsedijk komen waar-

schijnlijk koopwoningen, omdat een 

groot deel van het gebouw een mo-

nument is, terwijl aan de Lindelaan 

sociale bouw gepland zal worden. Die 

opbrengst van de woningbouw kan 

eventueel gebruikt worden voor een 

Kindcentrum in Nederhorst den Berg. 

Nu nog Nederhorst

‘Nu nog Nederhorst’ verzuchtte Stan 

Poels, fractievoorzitter PvdA/ Groen-

Links die hiermee verwees naar de nij-

pende situatie van de Bergse scholen. 

Een Warinschool met slechts 91 kin-

deren volgens de prognose 2018 (op-

hefnorm = 103), een Mr. Kremer- en 

Jozefschool met respectievelijk 134 en 

187 leerlingen. Bij een eerder onder-

zoek wilden een van de partijen nog 

niet meewerken, maar het moge duide-

lijk zijn dat drie schooltjes in één dorp 

niet langer haalbaar is. “ Bij het vorige 

onderzoek was de kinderopvang niet 

betrokken, dat was anders. Voor Ne-

‘Nu nog Nederhorst’

Integrale Kindcentra voorbeeld voor andere dorpen

derhorst moet je echt aankoersen op één 

kindcentrum” meent de wethouder. 

De situatie in het Vechtdorp is gecompli-

ceerd, omdat we hier te maken hebben 

met drie besturen (openbaar, pc- en r.k.) 

en twee commerciële kinderopvangorga-

nisaties. Kidswereld heeft een mooi onder-

komen op sportpark Meerzicht en Thuiz 

Bij zit in het Sociaal Cultureel Centrum, 

plus dat beide bedrijven ruimtes op scho-

len huren. “Mijn ideaal is een geheel nieuw 

gebouw op de plek van de Warinschool, 

want die is centraal gelegen en heeft veel 

ruimte. Maar inderdaad, het is ingewik-

keld. Het is mijn voornemen om op niet 

al te lange termijn een open gesprek aan te 

gaan met de drie directies en de besturen. 

Plus uiteraard met Kidswereld en Thuiz 

Bij. Ik hoop dat het goede voorbeeld van 

Loosdrecht zal overslaan op Nederhorst.” 

Gemeentes gaan alleen maar over gebou-

wen, maar het is ook de zorgplicht van de 

overheid om borg te staan voor een goede 

kwaliteit van het onderwijs. “Eén Integraal 

Kindcentrum is zo sterk. De gemeente wil 

heel graag investeren in goed onderwijs en 

goede kinderopvang. Met het aankomend 

tekort aan leerkrachten liggen er kansen 

dat begeleiders van de kinderopvang kun-

nen ondersteunen. Ik wil op allerlei manie-

ren stimuleren dat er ook in Nederhorst 

iets moois en nieuws van de grond komt” 

sluit wethouder Van Rijkom af. 

KORTENHOEF- Omdat ook vrijwil-

ligers af en toe met vakantie gaan is 

er op de woensdag (van een uur of 

twaalf tot uiterlijk twee uur) drin-

gend behoefte aan een vrijwilliger die 

kan helpen bij de afwasmachine in de 

Brasserie van Veenstaete. 

Het is leuk werk om samen met een 

team te zorgen voor de maaltijd van 

de bewoners en het opruimen daar-

van. Wil je ons nu tijdens de vakan-

tie te hulp schieten, dan zijn we daar 

erg mee geholpen. Wil je daarna nog 

blijven, dan is dat natuurlijk ook goed. 

Voor inlichtingen kun je contact op-

namen met de vrijwilligerscoördina-

tor Ankie Hinloopen, tel. 06-55905083 

of 035-6560995 of stuur een mailtje 

aan a.hinloopen@inovum.nl

Brasserie van Veenstaete zoekt hulp

Brand
Beresteinseweg



Woensdag  juli 2 Weekblad Wijdemeren

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 30 juli: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Zo. 30 juli: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 30 juli: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep.

Verzorgingshuizen 
◗  De Kuijer 
 Wo. 2 aug.: 11.00 uur: w. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 30 juli: 10.00 uur: 
 Ds. R. Nummerdor.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 30 juli: 10.00 uur:  
 Pastor A. Visser-Leijstra.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 30 juli: 10.00 uur:  
 Prof. dr. W. Balke.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 30 juli: 09.30 uur:  
 Ds. Zijlstra.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 30 juli: geen dienst   

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 30 juli: 10.00 uur: H.P. Stolk. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 30 juli: 10.00 uur: leesdienst

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 27 juli 14.00 u. Insectenhotel bouwen (NM) Bez.centr. NM, ’s-Graveland
28/ 29 juli 20.00 u. Reeën kijken Corversbos (NM) Beresteinswg 31; ’s-Graveland
za. 29 juli 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
za. 29 juli 14.00 u. Oerrr Watersafari NM, Bez.centr, ’s-Graveland
wo. 2 aug. 14.00 u. Insectenhotel bouwen (NM) Bez.centr. NM,’s- Graveland
vr. 4 aug. 14.00 u. Insectenhotel bouwen (NM) Bez.centr. NM, ’s-Graveland 
za. 5 aug. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
4/ 5 aug. 20.00 u. Reeën kijken Corversbos (NM) Beresteinsewg31;’s-Graveland
za. 5 aug. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
11/ 12 aug. 19.30 u.  Reeën kijken Corversbos (NM) Beresteinsewg31;’s-Graveland
vr. 18 aug. 09.30 u. Spreekuur Administratie voor Elkaar Soc. Cult. Centr, Blijkln 1, NdB

Activiteiten agenda

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 14 augustus  

t/m vrijdag 1 september 2017

WAARNEMING alleen voor SPOEDGEVALLEN:

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen

Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood 
kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven 

bij de assistente van de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)

Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Vanaf 26 juli zendt GooiTV 
de volgende programma’s 
uit:
In TV Magazine o.a. Dutch 
Kids Golf in Naarderbos, 
afvalscheiding GAD, teaser 
Wonderfeel in ‘s Graveland, 
de Hagenpreek in Fort Werk 
IV en kort nieuws uit de 
regio; In RegioHub gaat het 
over de inzameling van Taxus 
t.b.v. chemokuren.
Ziggo digitaal kanaal 41 / 
Ziggo analoog kanaal 45; zie 
ook: www.gooitv.nl (en You 
Tube en Facebook).

Programma GooiTV

Gordijnen en raambekleding, laminaat, PVC, 

tapijt, vinyl,  horren en buitenzonwering

Wij zijn wegens vakantie gesloten

van 1 t/m 21 augustus 2017

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef tel. 035-6562680

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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Nieuws DOOR: HERMAN STUIJVER

Met dank aan Bastiaan Miché / Foto Miché

’s-GRAVELAND- Wethouder Reijn 

mocht weer eens publiekelijk optre-

den, nu bij de opening van het traject 

Zuidereinde- Zuid in ’s-Graveland. 

Waar alle reden was voor tevreden-

heid. 

Theo Reijn opende vrijdagmiddag bij 

Brasserie Veenstaete met een verwijzing 

naar de plek aan de overkant waar die 

nacht ervoor een heftige brand woedde. 

“Dit is het leven, het gaat gewoon door.”

De reconstructie van het Zuidereinde 

vanaf de Zuidersluis tot iets voorbij de 

Burgerlaan heeft veel complimenten 

gekregen. Gelukkig een positieve blad-

zijde in het treurspel verkeer Noor-

dereinde -Zuidereinde, meende Reijn. 

Er ligt nieuw asfalt op een versmald 

wegdek, met gele uitwijkstroken, nieu-

we parkeerhavens en een fris trottoir. 

Overal 30 km. en verkeer van rechts 

heeft voorrang. In ieder geval tijdens de 

officiële opening hielden de passerende 

automobilisten zich aan die norm. Ook 

de rode vlakken bij kruisingen manen 

het verkeer om terughoudend te zijn 

met de gaspedaal. 

De bewoners waren blij met de snelle af-

werking van het plan, bijna een maand 

sneller. Dat had overigens alles te ma-

ken met de gemeente Hilversum die 

aanvankelijk mee zou doen aan renova-

tie van de afrit vanaf de Eerste Kanaal-

brug. Ook waren de aanwezige Zuider-

einders tevreden over de medewerkers 

van aannemer Scherrenberg 

die netjes werkten, goed com-

municeerden en hen vriende-

lijk te woord stonden. Ook was 

er een bijzonder woord van 

dank voor de gemeentelijk pro-

jectleider, Ine Middag, die alles 

soepel coördineerde. 

Een minpuntje lijkt het gebruik 

van de gele uitwijkstroken die 

nu veelal als fietspad worden 

gezien. Wat overigens in een 

30 km.-zone is toegestaan. Het 

omrijden achter de huizen naar 

het Kininelaantje lijkt nu verleden tijd. 

Reijn zei dat hij overweegt om er bor-

den te plaatsen die de wielrijders wij-

zen op het rijwielpad. Samen met Nico 

Iedereen blij met Zuidereinde-Zuid

’s-GRAVELAND- Donderdag ging 

om 23.48 uur het alarm af. Kort 

voor twaalven werd het brandende 

woonhuis aan de Beresteinseweg 

opgeschaald naar ‘grote brand’. 

Loosdrecht, Hilversum en Weesp 

schoten te hulp. Eén huis was in die 

dramatische nacht niet meer te red-

den, het aangrenzende perceel liep 

water- en rookschade op. 

Volgens postcoördinator Johan Land-

waart van de ’s-Gravelandse brand-

weer was al heel snel duidelijk dat het 

om een uitslaande brand ging. “De 

vlammen liepen van boven naar be-

neden, meters hoog. Dat was helaas 

een verloren zaak. Enkele delen van de 

huizen ernaast hadden al vlam gevat. 

Dus hebben we ons daarop gefocust.” 

De brandweerlieden uit Hilversum 

waren met de hoogwerker aanwezig. 

Gezamenlijk met de tankautospuiten 

van ’s-Graveland en Loosdrecht heeft 

de regionale brandweer dus de brand 

geblust, de hoogwerker uit Weesp was 

stand by. Ook werden 21 omwonen-

den op last van de brandweer uit hun 

huizen geëvacueerd. Vanwege de vei-

ligheid was bij 56 huizen in de omge-

ving gas en elektriciteit enkele uren 

uitgeschakeld. Locoburgemeester Theo 

Reijn had piketdienst en was er om na-

mens de gemeente de bewoners op te 

vangen in Brasserie Berestein, ook de 

regionaal commandant John van der 

Zwan was ter plekke. Gelukkig liepen 

vader en zoon Rokebrand van het ge-

troffen pand geen lichamelijk letsel op. 

Wel waren ze ondersteboven van wat 

hen is overkomen, een jaar geleden 

was er ook al brand. Toen zou er een 

droogtrommel oververhit zijn geraakt. 

De oorzaak is deze keer onbekend. De 

bewoners van het huis ernaast had-

den te kampen met ernstige overlast 

van water en rook, maar konden de 

volgende dag weer terugkeren in hun 

huis. De woningbouwvereniging en het 

hulpbedrijf van de verzekeraar namen 

de nodige bouwkundige maatregelen. 

Uiteraard zijn de bewoners van het af-

gebrande pand elders ondergebracht. 

Het is te hopen dat het monumentale 

Uitslaande brand op Beresteinseweg

pand waar Wilco Rokebrand is geboren, 

herbouwd kan worden. De brandweerlui 

uit ’s-Graveland kwamen ’s ochtends om 

3.45 uur uitgeput terug op de post. 

Veenendaal, directeur van Scherrenberg, 

onthulde de wethouder een bord met het 

verzoek om de snelheid te matigen want ’s-

Graveland is te mooi om hard door heen te 

rijden’. Alle Zuidereinders krijgen een stic-

kerblad om deze oproep te ondersteunen, 

op containers, ramen, deuren en andere 

plekken.  

WIJDEMEREN- In de gemeente 

Wijdemeren waren tot voor kort drie 

wijkagenten werkzaam. Voor de 

grootte van het gebied Wijdemeren 

is onlangs een 4e wijkagent aange-

steld. De toevoeging van een extra 

wijkagent brengt met zich mee dat 

we het gebied opnieuw hebben ver-

deeld.

Hieronder een overzicht van de wijk-

agenten per dorpskern(en):

Carl Klein: Ankeveen en Kortenhoef; 

Dennis van Giessen: Nederhorst den 

Berg en ’s-Graveland; 

Manuel Kummer en Esther Smit: 

Loosdrecht, Breukeleveen, Muyeveld. 

Als wijkagent zat in Loosdrecht nog 

onze collega Herke Wiersma. Herke 

blijft met zijn kennis en ervaring ge-

lukkig ook actief in Wijdemeren, maar 

hij gaat zich specifiek bezig houden 

met nautische (water) zaken in onze 

waterrijke gemeente.  

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 

0900-8844 (indien aanwezig) en via 

de mail. Onze emailadressen vindt u 

elders in dit blad of op www.politie.nl . 

Wijkagenten online

De politiemensen van het team Wijde-

meren zijn te volgen op sociale media; 

op facebook vindt u ons via: https://

www.facebook.com/politiewijdeme-

ren/. Hier plaatst de politie van Wij-

demeren interessante en relevante be-

richten en reageert ook zelf op reacties 

van de ‘likers’. Het gaat om een beeld 

van het dagelijkse politiewerk, zoals 

een aanhouding van een inbreker, 

een aankondiging van een bewoners-

bijeenkomst, een opsporingsbericht, 

getuigenoproep of leuke weetjes. Ook 

is de politie in Wijdemeren actief op 

Instagram. Dit account kunt u vinden 

onder de naam: @politiehilversum-

wijdemeren. Op www.politie.nl, onder 

het kopje Mijn buurt, vindt u alle in-

formatie over uw wijk en de wijkagen-

ten die in uw wijk actief zijn.

Esther Smit, Manuel Kummer, Dennis van Giessen en Carl Klein

Vier wijkagenten in Wijdemeren
Tijdelijk geen 
Ankeveense Markt
Op de zaterdagen 29 juli, 5 en 12 au-

gustus houdt de Ankeveense Markt een 

zomerstop. Even geen bruisende activi-

teiten in het Ankeveense centrum. 

U bent weer van harte welkom op de 

markt van 19 augustus a.s.

Ankeveen Artistique
Noteert u alvast in uw agenda dat er op 

zaterdag 16 september Ankeveen Artis-

tique is, de grote kunstmarkt op het ijs-

baanterrein. 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Te Huur Wijdemeren

Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

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

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

 

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-                            

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!! 

035-656 0235

“Aandacht voor Zorg”

Voetreflexzonetherapie; 

Ontspant en hersteld 

uw Balans

Stoelmassage; voor Nek,

Schouder,rug klachten

( zeer interessant voor 

bedrijven)

www.aandachtvoorzorg.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. 

Tel. 0294-254598. 

Restaurant Vlaar zoekt part-

time medewerkers bediening 

en afwassers.  Zoek je een leuke 

en afwisselende parttime baan 

in de horeca, stuur dan jouw 

CV naar info@restaurantvlaar.

nl  RESTAURANT VLAAR, 

Noordereinde 129 in ’s-Graveland

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nL

Te huur dubbele garagebox

Aalscholverlaan in K’hoef

Info 06-57700408

Te koop: funboot/waterscooter 

met b.b. motor Mercury 9.9 pk 

elektrische start. Uniek! Mag 

ook op Loosdrecht varen. Met 

freewheel trailer. Vr.pr. € 1350,-. 

Tel. 0651120909.

Witgoed

Wasm. Koelkasten Fornuis

Tweede Loswal 12A

Hilversum 0356281965

Gevraagd: winkelpersoneel full 

time en voor de zaterdag / win-

kelslager of worstmaker. Slagerij 

Janmaat, Hilversumse Meent. 

Tel. 035-6918697 of na 19.00 

uur: 0294-251674.

Te koop op Chaletparc de 

Vechtoever.Chalet 60 m2

aan de Vecht, incl.airco

zwembad,zonnepanelen

400 meter eigen grond.

Inl. 06-22399851

Nieuw! Poppentheater 

“Boxdorp in rep en roer”

Woe. 2 aug. - 14.00 uur

Speel en knutsel je mee?

speeltheaterwishdom.nl

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 

Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  
Wijdemeertjes

Sleutels
en 
sloten
service

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

De komende 3 zaterdagen, 
29 juli, 5 en 12 augustus is er 

geen markt in Ankeveen.

Wij begroeten u graag weer op 
zaterdag 19 augustus 2017

06 4021 4021
WWW.ARENSVASTGOED.NL

TE HUUR NIEUW WALDEN 29-a
NEDERHORST DEN BERG

• Bedrijfsruimte: 175m2
• Verhard buitenterrein

 

Voorzien van: kantoorruimte,
verdiepingsvloer, kelder, 
pantry, toiletruimten, 
overheaddeur, krachtstroom 
en vloeistofdichte vloer
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Werk DOOR: JOOP GLIJN

Rommelmarkt Hervormde 
kerk Kortenhoef
KORTENHOEF- Zaterdag 2 september 

organiseert de Hervormde gemeente van 

Kortenhoef weer een rommelmarkt op 

het kerkterrein. 

De markt is tegelijk met het kampioen-

schap palingroken en de braderie op de 

Kortenhoefsedijk. De verkoop van de 

spullen is bestemd voor het onderhoud 

van het kerkgebouw. Hebt u leuke ‘rom-

mel’ voor de kerk? Zoals huishoudelijke 

artikelen, gereedschap, speelgoed, Dvd’s, 

Cd’s, platen, boeken, serviesgoed, kunst, 

etc. Dat kunt u deze inbrengen tijdens 

een van de drie inzamelmomenten op de 

Kortenhoefsedijk 168: de zaterdagen 12, 

19 en 26 augustus tussen 9.00 – 12.00 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 gezelligheid, een 

kopje koffie, thee of fris. U bent van harte 

welkom tussen 10.30 en 15.30 uur.

ANKEVEEN - De kopregel van 

dit artikel vraagt om een nadere 

toelichting. Het keurmerk ‘De 

Smaakmaker’ wordt uitgereikt aan 

een bedrijf dat kansen biedt aan 

werkzoekenden met een arbeids-

beperking. De gelukkige was André 

Ruisendaal, directeur/eigenaar van 

de Groencombinatie Ruisendaal 

B.V., gevestigd op het industrieter-

rein de Trapgans nr. 3d in Ankeveen. 

Hij werd voor dit project benaderd 

door Tico Visser, senior consulent bij 

het Arbeid Training Centrum ‘Gooi en 

Vechtstreek’ bv. Dat is de schakel tussen 

werkgevers en werknemers, die o.m. 

jongeren met een arbeidsbeperking 

ondersteunen en begeleiden bij hun 

zoektocht naar een voor hen passende 

functie in het bedrijfsleven. Een der-

gelijke werkzoekende was Leroy van 

der Made uit Bussum. Hij genoot een 

uitkering, maar onder begeleiding van 

Tico Visser werd er gezocht naar een 

voor hem passende baan. Hij kwam 

hierover in contact met bovengenoem-

de André Ruisendaal. Tijdens het ge-

sprek tussen de beide mannen kwamen 

ze al gauw tot een positieve uitkomst 

van hun gesprek. Daaruit bleek dat de 

jeugdige leeftijd van Leroy voor Rui-

sendaal een pré was, vooral met het 

oog op het te volgen opleidingstraject. 

Bij dit werkgelegenheidsproject werd 

en wordt hij verder begeleid door Tico 

Visser, zo lang de werkgever dit nodig 

acht. De eerste twee maanden was hij 

met behoud van zijn uitkering onbe-

taald op proef geweest en die periode 

kwam Leroy probleemloos en tot volle 

tevredenheid door, met als gevolg dat 

hij een halfjaarcontract kreeg aangebo-

den. In september begint zijn tweeja-

rige opleiding aan het Groenhorst Col-

lege in Almere. Gedurende die periode 

werkt hij 4 dagen per week bij Ruisen-

daal B.V. en één dag per week volgt hij 

de opleiding aan het Groenhorst Col-

lege. Met consulent Tico Visser worden 

zijn werk- en studieresultaten regelma-

tig geëvalueerd. Met volle tevredenheid 

van zijn werkgever over zijn proefperi-

ode is hij zijn opleidingsproject verder 

ingegaan en is hij 

inmiddels uit zijn 

uitkering. Door zijn 

werkgever kreeg hij 

al een pakket werk-

kleding  uitgereikt, 

waardoor hij zich al 

helemaal door het 

bedrijf opgenomen 

voelt. 

Uitreiking 

Door zijn positieve 

bijdrage aan dit 

werkgelegenheids-

project, werd vorige 

week donderdag 

door wethouder 

Sandra van Rijkom, met o.m. werk en 

inkomen in haar portefeuille, aan An-

dré Ruisendaal, directeur/eigenaar van 

Hoveniersbedrijf Groencombinatie 

Ruisendaal BV., de bij dit werkgelegen-

heidsproject behorende keurmerk ‘De 

Smaakmaker’ uitgereikt. Dit gebeurde 

in aanwezigheid van Thomas Snels, ac-

countmanager van Servicepunt Werk-

André Ruisendaal ontving De Smaakmaker 

gevers Gooi en Vechtstreek en Tico Visser, 

Senior consulent van Arbeid Training Cen-

trum Gooi en Vechtstreek. Door de uitrei-

king van dit keurmerk hoopt de wethouder 

dat dit meerdere werkgevers zal stimuleren 

om aan dit werkgelegenheidsproject mee te 

gaan doen. André Ruisendaal was in ieder 

geval bijzonder erkentelijk voor deze blijk 

van waardering voor hem, met een posi-

tieve uitstraling naar zijn bedrijf.REGIO- Een opmerkelijk gezicht in 

de Vecht, de op een ponton staande 

nieuwe Vechtbrug. Nog even en dan 

wordt de nieuwe schakel tussen Weesp 

en het Gooi gerealiseerd. 

Over de uit 1937 stammende boog-

brug raast dagelijks druk verkeer. 

De N236 is de aangewezen regio-

nale verbinding tussen Amsterdam 

en Bussum, maar in de drukke spits 

stagneert het verkeer regelmatig op 

de Gooilandseweg. De geschiedenis 

van de weg voert (ver) terug tot de 

17e eeuw, toen de Staten van Holland 

toestemming verleenden om een ver-

binding van Amsterdam naar Weesp 

aan te leggen met 

een zijtak van Ui-

termeer naar ’s-

Graveland. In de 

jaren dertig van 

de vorige eeuw 

kreeg de verkeers-

ader grotendeels 

zijn huidige vorm. 

De nieuwe Vecht-

brug wordt geplaatst in opdracht van 

de provincie Noord-Holland. Met 

de grootschalige opknapbeurt wordt 

niet alleen de weg aangepakt (met de 

plaatsing van diverse rotonden, o.a. bij 

de kruising met de Dammerweg), ook 

wordt de verkeersveiligheid aanzien-

lijk vergroot. Hetgeen zeer noodzake-

lijk is met oog op het aantal (ernstige) 

verkeersongevallen die zich op en na-

bij de Vechtbrug in het verleden heb-

ben voorgedaan.     

Nieuwe Vechtbrug

(v.l.n.r.) Tico Visser, Sandra van Rijkom, 

‘smaakmaker’ André Ruisendaal en 

Leroy van der Made

WIJDEMEREN- Tijdens een gesprek 

op 23 juni jl. met wethouder Van 

Henten hebben Peter van de Rijdt 

en Wim Steman uit Loosdrecht hun 

bezorgdheid geuit over de veilig-

heidssituatie rondom Vliegveld 

Hilversum. 

De heren wezen op de discrepantie 

tussen de circuitinstructies afgegeven 

door de Inspectie voor Leefomgeving 

en Transport en de vergunning afge-

geven door de provincie Noord-Hol-

land. Voor alle duidelijkheid: de pro-

vincie heeft een vergunning afgegeven 

op basis van een risicocontour voor 

rechtdoor vliegen, terwijl de circuit-

instructies voor sommige banen voor-

schrijven, dat bij het opstijgen met 

een scherpe bocht naar links gevlogen 

moet worden, dus direct buiten de ri-

sicocontour. Dit leidt zeer regelmatig 

tot onveilige situaties voor omwo-

nenden en op 7 mei 2016 zelfs tot een 

ongeval. Wethouder Van Henten heeft 

toegezegd de kwestie aan te kaarten 

bij de provincie. 

Sinds het gesprek met wethouder Van 

Henten hebben Van de Rijdt en Ste-

man niets meer gehoord. Daarom wil 

VVD-raadslid Sieta Vermeulen weten 

of Wijdemeren weet van de ‘circuitin-

structies’ van de Inspectie en de ver-

gunning van Noord-Holland. Heeft 

de wethouder inmiddels contact ge-

had met de provincie? En vindt Van 

Henten ook dat de vergunning moet 

worden nageleefd.

VVD- vragen over veiligheid 
Vliegveld Hilversum
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Zomerse aanbieding

Aardbei stammetje
 deze zomer slechts

€ 8,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

aannemersbedrijf

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

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

Reigerlaan 16, Nederhorst den Berg

Bijz. ruime hoekwoning uit 1966 met uitgeb. eetkeuken en aan-

geb. st. garage van 26 m2. Woonopp. 112 m2, perceelsopp. 225 m2. 

Al. kozijnen, dubbel glas, garage met electr. bedienbare deur, CV-

ketel Nefit HR 2015. De woning is technisch in goede staat, maar 

dient te worden gemoderniseerd. 
Vraagprijs € 269.000 k.k. 

NIEUW

P. de Hooghlaan 2, Nederhorst den Berg

Wilt u buiten wonen en toch dicht bij de dorpskern? 

Dan is deze ruime goed onderh. hoekwoning die een werkelijk 

fantastisch uitzicht biedt op het weidegebied van de Horn- en 

Kuijerpolder echt iets voor u. Zonnige achtertuin op het westen, 

kindvr. omgeving. 

Vraagprijs € 294.000 k.k.

NIEUW

Lange Wetering 101, Nederhorst den Berg

Deze ruim gelegen MIDDENWONING met st. berging en ach-

terom in woonwijk De Blijk kijkt uit op het zgn. “Dorpse Koppel”, 

2 woningen gebouwd in traditionele oud-Hollandse architectuur. 

De achtertuin ligt op het zuiden. Hardh. kozijnen, dubbel glas, 

voll. geïsoleerd, CV-ketel van 2015. Op loopafstand van alle voor-

zieningen.
Vraagprijs € 272.500 k.k. 

NIEUW

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

www.wesopa.nl

’t Wijdehuis, elke ma.ochtend 

van 09.30-13.30 of do.middag 

van 12.30-16.30 u. Gratis. 

Veenstaete- Kortenhoef, via de 

Parklaan. Info: Herma Kleve 

van Versa Welzijn;  hkleve@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.

Elke 1e woensdag v.d. maand 

(in augustus niet!) van 14-17 

uur: Repaircafé Wijdemeren. 

In de Brasserie van Veenstaete 

te K’hoef. Weggooien? Mooi 

niet! Zie: www.natuurlijkwij-

demeren.nl of bel: Marjolijn 

Bezemer: 06- 48545227.

Iedere oneven week op vrij-

dag tussen 09.30 en 11.00 uur 

spreekuur in het Soc. Cult. 

Centrum; Blijklaan 1, Ned. 

den Berg. Administratie voor 

Elkaar: hulp bij formulieren, 

toeslagen, enz.

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelinge-

tje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: 

tgooi@humanitas.nl of 035-

6286093.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131 of www.bcwijde-

meren.nl

Op donderdagmiddag is er 

elke week een ouderensoos in 

De Bergplaats van 13.30-16.30 

uur. Info en aanmelden: Th. 

Stalenhoef, 0294-251237.

WARINSCHOOL BEDANKT,  
Jullie inzet om geld in te zamelen 
voor Stichting HARTEKIND was echt 
hartverwarmend. Bedankt voor jullie 
creatieve ideeën en enthousiasme in-
zet om geld op te halen voor stichting 
HARTEKIND.  Met name dank aan Juf 
Yvonne, Juf Marjolein,  Directeur Ro-
nald en alle andere leerkrachten van 
de Warinschool en niet te vergeten 
alle leerlingen die zo hard gewerkt 
hebben om de sponsorloop en het 
Warin-restaurant tot een succes te 
maken. Verder willen wij ook alle 
ouders bedanken die hebben mee-
gewerkt en natuurlijk gedoneerd 
hebben! 
Bedankt iedereen, namens 
Onno, Gerdie, Lars, Nick, Lynn 
en Ruben de Weerd, 
voor jullie bijdrage voor Hartekind. 
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Afscheid

NEDERHORST DEN BERG- Afgelopen 

vrijdag heeft juf Toos met een gezel-

lig feest afscheid genomen van het 

onderwijs. Met hulp van de kinderen 

van haar klas, die heerlijke hapjes ge-

maakt hadden, was er een high tea, 

waarbij iedereen even lekker kon bij-

kletsen en vooral ook kon horen wat 

nou precies de toekomstplannen 

zijn van deze juf. En eigenlijk wisten 

we dat allemaal al. 

Juf Toos houdt namelijk heel erg veel 

van schilderen en boetseren. Iets wat ze 

op school ook altijd graag aan de kin-

deren leerde. Elk jaar was er wel weer 

iets te verzinnen rond een thema en 

te boetseren. Dit jaar een wapenschild 

naar aanleiding van het Reevaartpro-

ject, een andere keer een bijzonder 

mozaïek beest in de stijl van Gaudi. 

Alle kinderen wisten altijd een ding 

zeker; bij juf Toos ga je altijd iets bij-

zonders maken of doen. En nu komt 

daar een einde aan…. Of eigenlijk, niet 

helemaal. Want gelukkig wil Toos heel 

graag af en toe nog komen helpen. 

Voordat we Toos afscheid konden la-

ten nemen hebben we met de kinderen 

nog een heel leuk spel gespeeld; een 

echte wie-kent-juf-Toos-het-best-quiz. 

Deze werd met volle overtuiging ge-

speeld door alle kinderen en wat bleek, 

ze kenden juf Toos toch best wel heel 

erg goed. Maar ondanks dat hadden de 

kinderen nog wat extra vragen, vragen 

in de categorie: wat ik altijd al wilde 

weten maar nooit durfde te vragen. En 

daar kwamen toch nog best wat leuke 

weetjes uit te voorschijn. 

Want wist u bijvoorbeeld dat juf Toos 

het meest houdt van schilderijen van 

Miro? Ze kan 

paardrijden en op 

die manier haar 

man heeft leren 

kennen? Haar lie-

velingsinstrument 

een triangel is? 

Haar leukste vak 

op school handen-

arbeid is? En dat ze 

in haar 42 jaar in 

het onderwijs het 

langst op de Mees-

ter Kremerschool gewerkt heeft? 

En dat is ook een reden waarom we 

haar zeker zullen gaan missen op 

school. Iemand die al zo lang op de 

Kremer thuis hoort. Je kunt je haast 

niet voorstellen dat zo iemand afscheid 

neemt. En daar was juf Toos zelf ook 

heel duidelijk in: “We nemen geen af-

Au revoir juf Toos

scheid, want ik kom gewoon nog weer een 

keer terug. We zeggen au revoir, tot ziens!”

Namens alle kinderen die ooit met jou heb-

ben mogen samenwerken en alle collega’s 

met wie je de passie voor het vak gedeeld 

hebt, Toos, dankjewel voor al je inspireren-

de lessen en inderdaad…. Au Revoir!  

KORTENHOEF- De laatste week 

voor de zomervakantie was voor 

Annemieke van Weeghel een week 

van afscheid nemen van basisschool 

De Regenboog. 

Op maandag deelde ze met oud- colle-

ga’s en bestuurders bij Ottenhome her-

inneringen aan 27 jaar onderwijs bij de 

stichting Proceon. Op dinsdag schudde 

ze vele handen op een receptie in de 

aula van de Regenboog waar ze 10 jaar 

werkzaam was, waarvan de laatste drie 

jaar als directeur. En op donderdagoch-

tend vormden de kinderen een erehaag 

met bloemen voor juf Annemieke. De 

hele dag trok ze door de school om van 

alle kinderen tussen 4 en 12 jaar per-

soonlijk afscheid te nemen. In een brief 

aan de ouders schreef Annemieke van 

Weeghel- Luijer dat ze met een dubbel 

gevoel wegging. Ze was verknocht aan 

de school op de Parklaan. De afgelopen 

maanden waren intensief, want ze heeft 

hard meegewerkt aan de start van een 

voltijdgroep met hoogbegaafde leer-

lingen. Ook was ze nauw betrokken bij 

het plan om een minitheater te bouwen 

aangrenzend aan het schoolgebouw. 

Dat opent nieuwe kansen. 

Maar ook zag ze zelf een uitdaging in 

een nieuwe betrekking bij de Stichting 

Elan. Deze bestaat uit zeven scholen 

voor speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs (SO/VSO) en speciaal basis-

onderwijs (SBO) in de regio Gooi en 

Omstreken. Annemieke was de beste 

kandidaat voor de functie van direc-

teur van de Annie M.G. 

Schmidt-school in Hil-

versum. 

In een koets werd An-

nemieke als Miss Regen-

boog, met kroontje en 

sjerp, binnengehaald. De 

kinderen maakten een 

lange erehaag. Meester 

Erik overhandigde een 

dik Herinneringsboek, 

vol met wensen, gedach-

ten en tekeningen van 

ouders en kinderen. Stilletjes hoopte 

de meester dat het ‘geen hele leuke tijd 

zou worden op het Annie’, zodat juf 

Annemieke snel op haar schreden zou 

terugkeren. Maar dat bleek een grap 

zoals een pienter meisje opmerkte. Jaap 

Feestelijk afscheid juf Annemieke

van Bijleveld en Alex de Haan speelden nog 

wat vrolijke deuntjes en toen verzamelde de 

vertrekkend directeur armen vol met bloe-

men. Het werd nog een lange dag vol blijd-

schap en verdriet.  

NEDERHORST DEN BERG- De mu-

sical. Een traditie voor alle school-

verlaters en zo ook dus voor de 

Meester Kremerschool. Dinsdag 18 

juli was in de aula van de Meester 

Kremerschool de afscheidsmusical 

van groep 8 genaamd: Niet te filmen. 

DOOR: GRACE ERBAHOR

Voorafgaand op school die dag was 

er heel veel spanning. Ik vond het zelf 

ook spannend maar ik was zeker niet 

de enige. Ondanks de spanning had 

ik er heel veel zin in. We werden om 6 

uur ‘s avonds verwacht op school. Toen 

ik op school aankwam moesten we 

eerst nog wachten totdat we compleet 

waren. Toen konden we gaan omkle-

den en attributen klaarleggen. Daar 

waren we op tijd mee klaar waardoor 

we dus langer achter het gordijn moes-

ten wachten. Wat het niet beter erop 

maakte, is dat ik en iedereen om mij 

heen erg zenuwachtig was en daarom 

dus ook druk. Uiteindelijk mochten 

wij van de juffrouw een rondje rennen. 

Daarna hoorde ik de eerste gasten bin-

nenkomen. Ik was er helemaal klaar 

voor. Na een speech van de directeur 

Derek Laout werd het eerste liedje af-

gespeeld en was het tijd om op te ko-

men en de musical te presenteren aan 

alle genodigden. Ik had een dubbelrol 

van presentatrice Jantal Sjanssen, sa-

men met een krantenmeisje. Bioscoop 

Appelstroop gaat bijna failliet en orga-

niseert daarom een filmfestival op de 

hoop meer bezoekers te trekken. Maar 

dat blijkt bijna te gaan mislukken als de 

hoofdgast Fred Pit te laat komt opda-

gen en als de film van Stefan Speeldal 

gestolen wordt. Gelukkig heeft Ruben 

gauw een film in elkaar gemonteerd 

om te vertonen aan de galagasten die 

op het punt staan te vertrekken. 

Getuigschrift

Na de musical werd ik ontvangen met 

bloemen en knuffels. Vervolgens had-

den we een kleine pauze en stonden er 

wat hapjes en drinken klaar. In groep 8 

werd ons gevraagd om een toekomst-

verhaal te schrijven en moesten wij een 

toets maken   over spreekwoorden en 

gezegdes. Wat geen een van ons wist is 

dat ons verhaal werd voorgelezen aan 

iedereen in de aula en dat er voor elk 

van ons een bijpassend spreekwoord 

voor werd gezocht. Vervolgens moch-

ten wij onze getuigschrift komen opha-

len met daarin een recept voor elk kind 

uit de klas, verder nog bijvoorbeeld 

werk uit de lagere klassen en een roos 

van juffrouw Toos. Dat ging door tot in 

Niet te filmen, zo goed!

de late uren en toen ieder kind uit groep 8 

van de Meester Kremerschool zijn of haar 

getuigschrift had opgehaald volgden er tot 

slot nog een paar speeches en werden er 

nog een bloemen uitgereikt. Met speciale 

dank aan de Meester Kremerschool voor 

deze onvergetelijke afscheidsavond en voor 

de gezellige 8 jaren.
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Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur.  Tarieven € 0,53 per mm per ko-
lom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 
43 mm en 2 kolommen 90 mm.

FAMILIEBERICHTEN

Lieve mensen,
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de 
hartverwarmende belangstelling en troost in de vorm 
van kaarten, telefoontjes en bezoek i.v.m. het 
overlijden van mijn kleinzoon Daan.

Corrie Stokkers

In Memoriam

Zondagavond had kleinzoon 

Max nog lang gesprekken 

met opa gevoerd, maar vo-

rige week maandagochtend 

is Max Makkes op 78-jarige 

leeftijd vredig ingeslapen, als 

gevolg van hartfalen. Hij had 

afscheid genomen van zijn 

vrouw Puck, dochters Nicole 

en Désire, hun partners Eric 

en Ronald en de kleinkinde-

ren Max, Eva, Joy en Bram. 

Max Makkes, geboren op 23 

augustus 1938, had een harde 

jeugd in Baarn. Zijn vader 

stierf toen hij 4 jaar was en 

zijn moeder vier jaar later. Na 

een kindertehuis werd hij lief-

devol opgevangen in een gezin 

met 9 kinderen. Hij was een 

straatschoffie die van zijn grote 

broers van alles leerde. Zo kon 

hij al op zijn 12e een vrachtwa-

gen met aanhanger achteruit 

parkeren in een melkfabriek. 

Max belandde op de grote vaart 

en heeft over de oceanen en de 

werelddelen gezworven, van 

Kaap de Goede Hoop tot het 

Panamakanaal. Hij had toen 

al een fijne neus voor feestjes 

wanneer hij met zijn maten, ge-

wapend met gitaar, de kroegen 

afstruinde. Een kleur-

rijke vent met het hart 

op de tong en gewend 

om als straatvechter 

voor zichzelf op te 

komen. Volgens zijn 

nabestaanden was hij 

eigenlijk onzeker wat 

hij maskeerde met een 

vlotte babbel. 

Na alle buitenlandse avonturen 

heeft Max zijn hele leven als 

chauffeur gewerkt, op vracht-

wagens en limousines. Toen hij 

solliciteerde als buschauffeur 

werd hij na een psychologische 

test afgewezen. Op de vraag 

wat hij zou doen als een pas-

sagier lastig zou worden, ant-

woordde hij typisch Maxiaans, 

dat hij de persoon eruit zou 

mikken. Toch vond schoon-

zoon Eric Steenvoorden, voor 

wie Max de laatste jaren ook 

transporten verzorgde, dat 

Max een meerwaarde had voor 

zijn bedrijf. Hij was uitermate 

representatief en nam altijd de 

klanten voor zich in. Zo kreeg 

hij het ook voor elkaar dat de 

jonge Hans Wiegel, op verkie-

zingstournee, voor hem een 

huis regelde in het Rode Dorp 

in Nederhorst den Berg. 

Max was een liefhebber van 

feesten, dansen en muziek. 

Jarenlang was hij de dj in het 

toenmalige Wapen van Neder-

horst en ook voor de lokale 

omroep Radio Wijdemeren 

had-ie een populair program-

ma. Uiteraard was er geen car-

navalsfeest van de Roddeldon-

kers of Max was van de partij. 

Trots als een pauw was- ie met 

de vele medailles. Ook bij het 

shantykoor Op de Ree was hij 

de gangmaker. Arm of rijk, Jan 

met de pet of directeur van een 

multinational, hij maakte geen 

onderscheid, iedereen werd op 

dezelfde joviale wijze aange-

sproken. Je zou kunnen zeggen 

dat Max het Maximale uit zijn 

leven heeft gehaald. Het zal stil 

worden in huize Makkes. Vori-

ge week vrijdag is Max Makkes 

gecremeerd bij Den en Rust in 

Bilthoven. 

Max Makkes

          Niet huilen om wat er niet meer is
          Glimlachen om wat er geweest is

De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn 
man, vader en opa

      Bert Ketelaar

Hebben ons zeer goed gedaan.

Al de uitingen van deelneming, persoonlijk schrijven en 
uw aanwezigheid bij het afscheid waren voor ons een 
grote steun.

Onze oprechte dank hiervoor.

         Els Ketelaar
         Kinderen en kleinkinderen

Nederhorst den Berg, juli 2017

Nooit meer Bonna Sera 

Signorita en Oooohhh Marie.

Vorige week kregen wij bericht 

dat Max Makkes is overleden. 

Tientallen jaren schoof hij 

even aan bij de sessies in het 

Spieghelhuys om samen met 

AYA even lekker de swing erin 

te gooien. Hij hoefde niet op 

de voorgrond maar wilde wel 

lekkere muziek maken,  om de 

boel even op te vrolijken, geen 

moeilijk gedoe maar plezier. 

En daarna gewoon weer naast 

Puck en achter een biertje lol 

met elkaar.

Namens Aya willen wij je erg 

bedanken voor die fijne mo-

menten.

En Puck, kiss me goodnight, 

mag je altijd bij ons komen 

halen, sterkte.

Hans Vuurmans, namens AYA

Bonna Sera, Max

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Kort nieuws

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid 

aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als 

wijkbewoner gebruik van kunt 

maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: 

www.amaris.nl/dekuijer of 

085-0214040.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.
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Muziek DOOR: HERMAN STUIJVER

Wonderfeel festivalgevoel in ’s-Graveland
’s-GRAVELAND- Wonderfeel heeft 

bij de 3e editie bewezen wat het 

wil zijn: een muzikale bubbel in een 

uitgestrekt park waarin cultuur, na-

tuur, verwondering en verbinding 

met elkaar er echt toe doen. Een per-

soonlijke impressie van drie dagen 

muziekfestival op Schaep en Burgh.

Op vrijdagavond word je direct getrof-

fen door de zoete harpklanken van 

Nasumi Nagasawa. Rond een intiem 

podium sluit je de ogen en droom je 

weg. Niemand durft deze serene sfeer 

te verstoren. De Japanse beschrijft het 

gebruik van het pedaal als een zwaan 

die steeds even onderduikt. Dat voel 

je niet, alleen rust en harmonie. Ook 

bij Joep Beving op het hoofdveld wil 

je slechts languit in het gras liggen en 

genieten van zijn geraffineerde piano-

spel. Toen hij erdoor heen zat, zocht hij 

verpozing aan zijn oude piano. “Alleen 

voor mezelf”, zei de boomlange solist. 

Dat zijn eerste album ‘Solipsism’ met 

ruim 70 miljoen streams zo’n succes 

zou worden had hij nooit verwacht. 

Geen applaus, alleen luisteren naar 

muziek die het midden houdt tussen 

Satie en Glass. 

Rollende keukens

Een festival is er voor alle zintuigen. 

Naast luisteren en kijken is het ook 

ruiken en vooral proeven. Een Smaak-

volvo met espresso en exotische theeën. 

Pizza’s op houtovens, vrij voedsel uit 

een omgebouwde caravan, bouillabais-

se uit grote potten, biologische frieten 

van echte kleiaardappelen en talloze 

broodjes, salades, ijsjes. Handgerolde 

loempia’s en poffertjes, bieren, wijnen 

en frisdranken voor alle smaken. Ook 

vermakelijk is de trend om je eigen zit-

comfort op te bouwen, in diverse vor-

men zie je met lucht gevulde matten, 

stoelen en bedden waarin men neer 

vlijt. Hoedjes in soorten en maten tegen 

de brandende zon, daar zou je alleen 

al een modeshow mee kunnen vullen. 

Voor de kinderen is er van alles zoals 

het zelf in elkaar zetten van instrumen-

ten. Overigens horen kinderen rond de 

optredens niet tot de irritante hinder, 

een roep om mama of een snik om 

drinken, het is deel van een culturele 

opvoeding. Evenmin hinderlijk zijn de 

ruisende bladeren aan de bomen, ap-

plaus uit de verte of een overvliegende 

Boeiing. Wel hinderlijk zijn een hardop 

fluisterend echtpaar, schuivende stoe-

len en een luidruchtig lun-

chende meute bij het Veld.

Talenten

De 14-jarige Maria Pe-

dano raakt op zaterdag 

het volle Weeshuis van de 

Hits recht in de ziel. In 

aanwezigheid van opa en 

oma uit Argentinië speelt 

ze op virtuoze wijze de 

hobo, begeleid door zus 

Anuschka op altviool en 

pianist Florian Verweij. Als Maria de 

microfoon pakt om te gaan zingen is er 

verbijstering alom. Staat hier de nieuwe 

Piaf? Als een nachtegaal zingt ze ‘La Vie 

en Rose’ en Padam, ook nog eens met 

een enorme expressie.  

Heel anders is de opening van het New 

Trombone Collective, acht heren die 

verspreid over het veld het publiek 

lokken met aanzwellende klanken, 

zelfs afgewisseld met wolvengehuil. Of 

trombonisten inderdaad socialer zijn 

als groepswezens kon niet worden aan-

getoond, wel dat ze een geweldige show 

weg gaven, met lekkere korte stukkies. 

Ontluiken

Wat is er fijner dan op zondagochtend 

ontluiken met Mozarts 40e symfonie, 

neergezet door het flexibele ensemble 

Pynarello. Een groep jonge strijkers en 

blazers, verzameld rond de elektrische 

gitaar van Reinier Baas. Het swingt, 

klinkt jazzy en gipsyachtig, de jongelui 

zijn na afloop happy met hun allereer-

ste optreden. Van een heel ander kaliber 

zijn de 34 Duetti per Due Violini van Berio, 

in de ronde tent gespeeld door 11 violisten, 

studenten en professionals. Van kattenge-

jank tot fraaie soli. 

Judith Herzberg, de Grand Old Lady van 

de Nederlandse Poëzie, is uitgenodigd om 

onder de boom gedichten voor te dragen. 

Ze wijst er fijntjes op dat ze die vele prijzen 

niet heeft gewonnen, kunst vergelijken is 

onzinnig, maar heeft gekregen. Ademloos 

luisteren tientallen naar prachtige gedich-

ten. Als er één geluid past tussen de dikke 

eiken en hoge beuken, dan is het wel het or-

gel. De Toccata con Fuga van Johan Sebas-

tian Bach en andere werken die Aart Berg-

werff ten gehore brengt voor Goeiemorgel 

Orgel klinken majestueus in het groen. 

Wolkbreuk

Zelfs bij een wolkbreuk blijft het festivalge-

voel onverminderd hangen. Steeds een kort 

spijtgevoel dat je die of dat gemist hebt als 

je over de velden muziek hoort. Het is niet 

anders. Wonderfeel, een tikkeltje alternatief, 

een beetje 50+, maar ook experimenteel, 

vrij, bruisend en magisch. Drie dagen Won-

derfeel, met een staf van ongeveer 30 pro-

fessionals, met ruim 7000 betalende bezoe-

kers, meer dan 100 optredens op acht podia 

in 25 ha. park van Natuurmonumenten, ge-

steund door 30 sponsors en geholpen door 

honderden vrijwilligers, een festival waar 

’s-Graveland trots op mag zijn.  

VREELAND- Nog ruim drie weken 

en dan barst op 19 en 20 augustus 

het 13e Historisch Festival Vreeland 

weer los.

Wat in de begin jaren ‘90 kleinschalig 

en bescheiden begon, is in de loop der 

jaren uitgegroeid tot een volwassen fes-

tival met landelijke bekendheid. Meer 

dat 1200 oldtimervoertuigen van al-

lerlei komaf worden op het 5 hectare 

grote weiland tentoongesteld. Iedere 

editie van het historisch festival Vree-

land heeft een thema, dit jaar is het 

thema: Rock ‘n Roll. Het is 16 augus-

tus a.s. precies 40 jaar geleden dat the 

King of Rock, Elvis Presley in Mem-

phis overleed. Mede hierdoor heeft de 

organisatie voor dit thema gekozen. Er 

zullen dus vele Rock ‘n Roll -bandjes 

en -dansgroepen optreden en u terug 

brengen naar de tijd van petticoats en 

vetkuiven. Op zaterdagmorgen 19 au-

gustus wordt het festival op gepaste 

wijze geopend door Riem de Wolff, be-

kend van het duo The Blue Diamonds. 

Riem zingt dan enkele bekende Elvis-

nummers en natuurlijk ook nummers 

uit hun eigen repertoire. Tevens is er 

op zaterdag de jongveekeuring, boe-

ren uit de wijde omgeving showen 

hier hun jongvee aan de deskundige 

jury.  Zaterdagmiddag 

is er de inmiddels be-

kende toertocht met 

oude landbouwtracto-

ren door de omgeving, 

dit jaar rijden we langs 

de Vecht in zuidelijke 

richting. Op zondag-

middag komt de boeren 

Rockband Mooi Wark 

een spetterend optre-

den verzorgen. Zondag-

middag is er tevens een demonstratie 

schapen drijven met border collies. Op 

beiden dagen zijn er volop demonstra-

tie van ca. 50 oude ambachten, een on-

derdelenmarkt, streekproductenmarkt, 

mini kermis voor de kleintjes, live mu-

ziek, enz.

De inschrijving loopt nog tot 15 augus-

tus a.s. Dat kan op onze website: www.

historie-herleeft.nl

Historisch Festival Vreeland 

Zomeropruiming
Bij de Kledingbank Kortenhoef houden 

Gerda van Deutekom en haar vriendin-

nen een grootse Zomeropruiming in 

de laatste week van juli en eerste week 

van augustus. Kleding uitzoeken voor 

1 euro! De Kledingbank is gehuisvest 

in De Dobber in winkelcentrum De 

Meenthof te Kortenhoef. Open op dins-

dag, woensdag en donderdag tussen 10 

en 15 uur. Er zijn ook bikini’s!

Meer info: 06- 46 75 04 71 of per mail: 

gerdadeut@hotmail.com. Of Facebook: 

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

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

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

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Goed onderhouden en mooi 
afgewerkte gezinswoning 
(bj 1993) met een mooi 
aangelegde tuin en een grote 
overkapping over de gehele 
breedte van de tuin. 
Woonkamer met glad stucwerk-
plafond en mooie laminaatvloer, 

nieuwe binnendeuren, deels nieuwe stoff ering. Dakkapel aan de 
voorzijde 2001. Vier goede slaapkamers. Vraagprijs € 289.500.

Stichts End 29 Ankeveen

Moerendael 18 Kortenhoef

NIEUWNIEUW

Hoekwoning op 380 m2 met 
oprit en een mooi aangelegde 
achtertuin. Uitgebouwde serre/
eetkamer, aangrenzende bij-
keuken/berging met een ruime 
bergzolder. Aanbouw op de 
b.g. met een badkamer met 
openslaande deuren, sauna, 

douchecabine, toilet en vaste wastafel en aansluitend een zeer 
grote hobbyruimte. Woonoppervlak 176 m2. Vraagprijs € 472.500.

NIEUWNIEUW

• 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

Film

Op vrijdagavond 28 juli draait 

de Franse film ‘Demain tout 

commence’ in het Filmhuis 

Loenen.  De aanwezigheid van 

Omar Sy lijkt een kwaliteits-

stempel te zijn geworden voor 

licht verteerbare Franse art-

house, waarin fundamentele 

thema’s wel worden aange-

raakt (blank en zwart, fami-

lie en vriendschap, leven en 

dood) maar niet echt worden 

uitgediept. Je loopt met een 

warm gevoel de bioscoopzaal 

weer uit, wellicht een traantje 

wegpinkend.

Ook Demain tout commence 

lost die belofte in. Samuel leeft 

zijn leven zonder banden of 

verantwoordelijkheden aan de 

kust in het zonnige zuiden van 

Frankrijk, dicht bij de mensen 

die hij liefheeft en met wie hij 

werkt zonder zich veel te ver-

moeien. Tot één van zijn vroe-

gere veroveringen bij hem een 

baby van een paar maanden 

achterlaat, Gloria: zijn dochter. 

Samuel is niet in staat om te 

zorgen voor een baby en vast-

besloten om met het kind terug 

te keren naar haar moeder. Hij 

haast zich naar Londen om te 

proberen haar te vinden, maar 

zonder succes. Acht jaar later, 

terwijl Samuel en Gloria nu in 

Londen wonen en onafschei-

delijk zijn, daagt de moeder 

van Gloria opnieuw op om 

haar dochter op te halen...

De film wordt vertoond in 

het gebouw van de Vecht & 

Angstel Kerk, Rijksstraat-

weg 139 te Loenen aan de 

Vecht. Inloop vanaf 19.30 

uur, de film start om 20.00 

uur. De toegang is gratis, 

maar een bijdrage om de 

kosten te dekken wordt ge-

waardeerd. Na afloop is er 

een hapje en drankje. www.

vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen
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ANKEVEEN- Zoals elk jaar gebruike-

lijk sluit BV ’t Centrum, de biljartver-

eniging uit Ankeveen, het biljart-

seizoen af met het traditionele Jan 

Neijssen Toernooi.                                       

DOOR:  RICHARD SPOOR

Jan was een zeer gerenommeerd lid van 

de vereniging, daarom is het clubkam-

pioenschap naar hem vernoemd. Op 

zondag 16 juli was het de dag.  Er waren 

18 mannen en één dame opgekomen 

om de diverse spelvormen van de bil-

jartsport op het groene laken te leggen. 

Richard Spoor had de poules ingedeeld 

door middel van loting. Na vier team-

wedstrijden en één individueel spel 

was het Ruud de Reuver uit Weesp, die 

de meest constante speler bleek. Goede 

tweede was Cees Oskam uit Almere en 

derde werd Ankevener Peter Kulsdom. 

Na het fantastische diner, bereid door 

t’ Wapen van Ankeveen ( Gerben Bos), 

keerde iedereen voldaan huiswaarts.                                                                                 

Dat wordt flink trainen om volgend 

jaar opnieuw de cup met de grote oren 

te pakken. Nu gaan de biljarters genie-

ten van een korte vakantie, maar begin 

september zal de competitie weer in 

grote hevigheid ontbranden.

Ruud de Reuver Clubkampioen

Nieuws Club 4711
Uitslagen + standen 

biljarten 17 juni (maan-

dag-poule): W. Clements 

(4 pt.), J. van Greuningen 

(4 pt.), J. Vrijburg (4 pt.), 

M. Zieleman (3 pt.), B. Worp (0 pt.)

Stand aan kop: J. van Greuningen 4-17, 

M. Boelhouwer/J. Vrijburg 4-13, W. Cle-

ments 4-11

20 juni (donderdag-poule): J. Vrijburg 

(10 pt.), H. Stalenhoef (8 pt.), M. Verlaan 

(8 pt.), Mw. T. Mulders (6 pt.), W. Cle-

ments (2 pt.), T. Otten (2 pt.)

Stand aan kop: W. Clements 11-77, M. 

Verlaan 11-73, M. Zieleman 11-72

22 juni (zaterdag-poule): R. van Huis-

steden (10 pt.), J. van Wijnen (8 pt.), K. 

Jacobs (6 pt.), W. Clements (4 pt.), J. van 

Greuningen (4 pt.), M. Verlaan (4 pt.)

Stand aan kop: J. van Wijnen 3-24, M. v.d. 

Velden 3-22, K. Jacobs 3-16

Programma

Donderdag 27 juli 19.30 uur: zomertoer-

nooi biljarten (slotronde donderdag-

poule), vrijdag 28 juli van 16.30 tot 18.00 

uur: biljartlessen, zaterdag 29 juli 16.00 

uur: maandtoernooi biljarten, maandag 

31 juli 19.30 uur: zomercompetitie bil-

jarten

Openingstijden bar 

(ook voor niet-leden) + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, telefoon: 06.20.40.80.58

Sport

KORTENHOEF- Zaterdag stond alles in 

het teken van de nationale dagfond-

vlucht Chateauroux. Dit is een vlucht 

vanuit Chateauroux die voor heel 

Nederland gelijk los gaat en enorm 

populair is. De duif die landelijk deze 

vlucht wint, is aardig wat geld waard 

en wie droomt daar niet van. 

DOOR:  HANS NIELEN

Zeven Plassenjagers deden hieraan 

mee met 54 duiven. Op zaterdagmor-

gen om 7.25 uur kregen 35.410 duiven 

de vrijheid. Maar eerst moesten de 

jonge duiven uit Asse Zellik nog thuis 

komen. Deze werden gelost om 8 uur. 

De overwinning ging naar Raymond 

Moleveld. Zelfs meer dan dat, het werd 

1 t/m 5 in de club. En net als Hans Nie-

len verleden week bleek de eerste duif 

de snelste jonge duif  van de hele los-

sing! Ook deze week mochten er weer 

oude duiven ook mee met de jonge. En 

van dit concours ging de overwinning 

naar comb. Voorn - Hoek. Zij klokten 

een oude duif ook als eerste van de hele 

lossing. Weer een geweldig resultaat 

van de Plassenjagers. Tweede liefheb-

ber bij de jongen werd Comb. v. Huis-

stede die 4 jongen tegelijk klokte op de 

plaatsen 6, 7, 8, 9. Derde liefhebber op 

plaats 10 werd Henny Neef. Op plaats 

11 en 12 vinden we Hans Nielen. 

Daarna begon het wachten op de oude 

duiven vanuit Chateauroux. Bij een van 

de favorieten voor de winst Jan Reich-

holdt was het gezellig druk met 5 let-

ters. Het wachten duurde waarschijn-

lijk wat lang en men kletste volop. Om 

14.05 uur meldde Peter Ham zijn eerste 

duif. Toen Jan bij zijn klok en hok ging 

kijken, bleek dat er 20 minuten eerder 

al een duif binnen was geglipt. Geen 

van de kijkers heeft de duif binnen zien 

komen en het zal altijd een raadsel blij-

ven hoe dit heeft kunnen gebeuren. De 

blijdschap van de overwinning was er 

niet minder om. 

PV De Plassenjagers

35.410 duiven gelost

NEDERHORST DEN BERG- Twee 

13-jarige Bergse talenten namen 

in het weekend van 15/16 juli deel 

aan het Nederlands jeugdkampi-

oenschap beachvolleybal. Marijn 

ten Barge en Krijn Verkaik vochten 

ieder met een eigen beachmaatje 

aan het Scheveningse strand om de 

Nederlandse titel in de categorie on-

der 15 jaar. Aan dit Open NK namen 

liefst 170 beachduo’s  in 4 leeftijdsca-

tegorieën deel. 

Krijn Verkaik eindigde met zijn part-

ner Jesse Meelenhorst (Almere) ver-

dienstelijk in de middenmoot met een 

11e plek. Marijn ten Barge wist na een 

spannende strijd in de winnaarspoule 

zich zelfs te plaatsen voor de finale! 

Samen met zijn partner Jorgos Zoet 

(Amsterdam) knokten ze zich door 

een spannende halve finale die zij na 

enkele matchpoints tegen toch met 

24-22 wisten te winnen. Naast de te-

genstanders en het mulle zand hadden 

de spelers ook te maken met een aan-

houdend stevige wind. Beloning voor 

Marijn was het spelen van de finale in 

het beachstadion tegen de plaatselijke 

favorieten Jari Tournier en Cas West-

geest uit Den Haag. Ook nu werd het 

weer een spannende wedstrijd waarin 

Marijn en Jorgos uiteindelijk na slo-

pende rally’s in twee sets (tweemaal 

19-21) nipt hun meerderen moesten 

erkennen in het Haagse duo. Marijn 

en zijn beachpartner Jorgos kunnen te-

rugkijken op een prachtig weekend en 

zijn een mooie ervaring en natuurlijk 

een zilveren medaille rijker!

Beide Bergse (beach)volleybaltalenten 

speelden tot een jaar geleden nog bij 

Volleybalvereniging Nederhorst waar 

zij ook hun eerste trainingen volg-

den. Zowel Krijn als Marijn zijn nu in 

de zaal actief bij Volleybalvereniging 

Huizen in de topklasse van de jeugd. 

Dat VV Nederhorst al jaren een goede 

jeugdafdeling heeft waaruit het nodige 

talent voortkomt, is met dit succes weer 

bewezen. Mooi om te zien is ook dat 

steeds meer jeugd (en zeker ook jon-

gens) de spectaculaire en dynamische 

sport beachvolleybal omarmen. 

Bergse talenten boeken resultaat 
op NK beachvolleybal 

Jorgos Zoet en Marijn ten Barge

Oordoppen in...
Reporter Niels van der Horst zoekt uit 
waar bewoners van Wijdemeren buiten 
naar luisteren.
 Naam:  Raymond
  met hond Sam
 Leeft ijd:  29
 Beroep:  Beveiliger
 Uit:  Nederhorst den Berg
 Gespot op:  Middenweg in   
  Nederhorst den Berg
 Favoriete plek:  duikersplek Spiegelplas  
 Luistert naar:  Amazing Grace van
  Chris Tomlin  
 Telefoon:   Samsung Galaxy S6

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 

weekendactiviteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. redactie@dunebier.nl

Kopij
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Ontdek historisch Weesp
Historisch Maatschap/LeisureHistory or-

ganiseert op zaterdag 29 juli een nieuwe 

dagexcursie in en rond Weesp. Hierbij wor-

den niet alleen de forten Ossenmarkt en 

Uitermeer, maar ook de high lights van de 

historische binnenstad, het stadsmuseum 

en korenmolen De Vriendschap onder de 

aandacht gebracht. Zaterdag 29 juli, 10.00–

16.30 u; entree: € 29,50, incl. stadswande-

ling, entreegelden, koffie/thee, vaartocht, 

rondleidingen met gids; lunch/drankjes 

bij Fort Uitermeer voor eigen rekening.  

www.leisurehistory.nl; reserveringen:  06- 

27498352 of info@leisurehistory.nl .

 

‘Er is één ding dat ik nooit zou willen missen: 

vissen’ luidde het liedje. Op een mooie zomerse avond 

wierpen de buurmannen John Hagen, Ben Pot en Bert Voorn 

hun hengel uit in de ’s-Gravelandse Vaart (foto: Sarina Peelen).

Wijdemeren in Beeld

Achterpagina

Colofon

Uitgave/administratie

Dunnebier Print Nieuw Walden 6, 

1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 25 62 00

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

•  Niels van der Horst

niels@nielsvanderhorst.com

•  Mark Hilberts

markhilbertssportpublicaties@gmail.nl

•  Jasper Vlaanderen

jaspervlaanderen@kpnmail.nl

Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG – Tussen 

het metershoge onkruid aan 

het Kuijerpad is Beraki Ghirmaj 

Gebremedith druk aan het schof-

felen. De zon schijnt onbarmhartig 

op hem en zijn collega’s van Beheer 

Openbare Ruimte. Toch is deze jon-

geman wel wat gewend, want hij 

komt uit de Hoorn van Afrika, Eritrea, 

waar het doorgaans nog warmer is.

Evenals vele landgenoten maakte hij de 

barre tocht door de woestijn naar Libië 

vanwaar hij overstak naar Italië. “Het 

was een hele zware reis, eerst in die 

vrachtwagen dagenlang, weinig eten, 

veel slaan en toen lang wachten in een 

huis bij de haven. De boottocht was ook 

moeilijk, maar veel mannen als ik zijn 

sterk.” Toen verbleef de boerenzoon een 

paar weken in Italië. Hij kwam met een 

bus in Nederland waar hij zijn ogen uit 

keek, zo groen en zo koud. Nu woont hij 

ruim een jaar in Nederhorst den Berg 

wat hem goed bevalt. Zijn vrouw is nog 

in Eritrea, het proces om zich te vereni-

gen met haar zal nog wel enige tijd in 

beslag nemen. 

Wennen in Nederland heeft vooral te 

maken met de taal leren. Drie keer per 

week fietst de 28-jarige via de lange 

Middenweg en Herenweg naar Bussum 

om bij Instituut Danner&Danner te 

werken aan zijn spreek- en leesvaardig-

heid. 

Je leert je Nederlands nog beter als je 

veel in contact komt met Nederlan-

ders. Daarom organiseert de gemeente 

taalstages. Hetty Kastelein is de sociaal 

makelaar die aanbieders en cliënten 

met elkaar in contact brengt. Beraki 

werkt gedurende 12 weken vier uren 

op de woensdagochtend in de tuinen 

en plantsoenen, op vrijwillige basis. Hij 

praat er met zijn leidinggevende Geert 

Visser en zijn collega’s, over technische 

termen als ‘schoffelen’, ‘maaien’ 

en ‘onderhoud’ maar ook over 

koetjes en kalfjes. Een van zijn 

collega’s constateert dat hij beter 

Nederlands dan Engels spreekt. 

Op 9 augustus is de evaluatie met 

Eibert van Diermen van de afde-

ling BOR, maar Geert verwacht 

een positieve uitslag. “Ik ben heel 

tevreden, hij werkt hard en is 

sterk. Hij is altijd op tijd en blijft 

rustig. Iemand op wie je kunt 

bouwen. Hij leert ook snel, want 

met de maaimachine omgaan 

ging binnen de kortste keren.”

Beraki vindt het werken ook een 

goede afwisseling, zegt hij. “Het 

is anders dan op de boerderij in Eritrea, 

maar heel leuk. Goede collega’s en ik 

word goed geholpen.” Toch ziet hij zijn 

toekomst niet in het groen. “Nee, ik wil 

in de techniek. Hydraulica lijkt mij in-

teressant.”

Beraki wil graag in de techniek

Voor liefhebbers die graag ’s avond 

buiten lezen, bij de warmte van een 

vuurkorf, biedt het boekenhuisje op 

Noordeinde 34 in ’s-Graveland de per-

fecte basis. Want naast boeken kun je 

hier ook gratis gesprokkeld haardhout 

meenemen. Dus dat wordt genieten 

van het romantische ‘De ring van 

hartstocht’ van Danielle Steel, de span-

nende medische triller ‘Manipulatie’ 

van Robin Cook, of de altijd kritische 

columns van cabaretier Youp van ’t Hek 

in ‘Majesteit’.

Zoek een vakantieboek


