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Geef tijdens de 
KWF- collecteweek
De collecteweek van KWF Kankerbe-

strijding start op maandag 4 september. 

In deze week zetten 100.000 vrijwilligers 

zich in om zoveel mogelijk geld op te 

halen voor kankeronderzoek. Elke euro 

die onze collectanten ophalen, draagt bij 

aan onze missie: minder kanker, meer ge-

nezing en een betere kwaliteit van leven 

voor kankerpatiënten. Elke collectant kan 

zich legitimeren. U kunt ook een bijdrage 

leveren door: Sms ‘gift’ naar 4333 en in-

vesteer eenmalig 2 euro; Doneer online 

via kwf.nl/doneren. Of doe een eenmali-

ge donatie via de machtigingskaart, die de 

collectant achterlaat als u niet thuis bent

KORTENHOEF- Aanstaande zaterdag 

zullen meer dan 10.000 bezoekers 

de Kortenhoefsedijk aandoen om 

getuige te zijn van een folkloristisch 

evenement: het NK Palingroken. 

Ongeveer 100 rokers doen hun best 

om de beste paling te overhandigen 

aan de jury.

Het gaat weer goed met de aal. In Urk, 

het centrum van de IJsselmeervisserij, 

verwacht men de beste omzet sinds 

drie jaar. Bleef in 2014 de omzet steken 

op 1,7 miljoen, dit jaar gaat de paling 

dik boven de twee miljoen uitkomen. 

Daardoor is de prijs van de paling ge-

daald, die varieert van 5 tot 15 euro per 

kilo. Over de kwaliteit zijn de vissers 

iets minder te spreken, de palingen zijn 

wat mager, 20% vette aal is slechts ge-

schikt om te roken, volgens de kenners. 

Al met al blijft de paling een raadsel-

achtige vis. Het duurt minstens 10 jaar 

voor een glasaal een volwassen paling 

is. Ze paaien in de Sargassozee waar de 

larven worden geboren. Die dobberen 

in twee jaar naar Europa en trekken 

van het zoute zeewater naar de zoete 

binnenwateren. 

De wilde palingstand baart ook de or-

ganisatie van het kampioenschap zor-

gen. Daarom wordt voor de wedstrijd 

duurzaam gekweekte paling met certi-

ficatie van het Duurzaam Paling Fonds 

gebruikt. Om onnodig dierenleed te 

voorkomen, wordt op de wedstrijdpa-

ling een humane dodingsmethode toe-

gepast, waarbij gebruik gemaakt wordt 

van een door de Universiteit Wagenin-

gen ontwikkeld apparaat. Juryvoorzit-

ter Daniël Dekker zal met het luiden 

van de bel om 12 uur de wedstrijd ope-

nen. De prijsuitreiking zal rond 17.00 

uur plaatsvinden in de feesttent bij de 

Oude School. Daaraan vooraf gaat een 

uitgebreide beoordeling door een uit 

onafhankelijke deskundigen en pro-

minente palingliefhebbers bestaande 

jury. Niet alle door de deelnemers ge-

rookte wedstrijdpaling wordt gebruikt 

door de jury. Deze extra paling wordt 

verkocht aan het publiek ten bate van 

een goed doel; dit jaar is dat TButterfly. 

Deze stichting, opgericht ter nagedach-

tenis van een jonge dorpsgenoot, Tom-

my Boy, heeft als doel jongeren (en hun 

ouders) bewust te maken van de geva-

ren van het gebruik van mobiele media 

in het verkeer.

Braderie en Gondelvaart

De rooktonnen en andere apparatuur 

om de paling (zalm, makreel, enz.) te 

roken, gaan naadloos over in een grote 

Braderie. Met veel koopwaar, van dek-

bedden tot brocante en van hippe sok-

ken tot pikante loempia’s. Bovendien 

passen diverse oude ambachten in de 

folkloresfeer van deze zaterdag, Ook is 

er op het Kerkplein een grote rommel-

markt waar wellicht nog een bruikbare 

magnetron of een leuke kitsch 

schemerlamp bij zit. 

’s Avonds kunt u vanaf 20 uur 

getuige zijn van een prachtige 

Gondelvaarttraditie, dit jaar voor 

de 33e keer. Geen schreeuwerige 

discoboten, doch slechts een tien-

tal verlichte pramen varen vanaf 

het Hilversums kanaal langs de 

kop van de dijk. De Kortenhoefse 

Kortenhoefse folklore met palingroken, markt en Gondelvaart

Palingroken zet Kortenhoef op de kaart

fanfare Amicitia zal naast de Gedenkboom 

passende muziek ten gehore brengen. 

Na afloop is er op het terrein van de Oude 

School in een grote tent feest met ‘live’ mu-

ziek en vindt rond 23.00 uur de prijsuitrei-

king plaats, waarbij de pramen worden be-

oordeeld door een deskundige jury en door 

het aanwezige publiek. 

KORTENHOEF- Als u op zaterdag 2 

september naar het evenement op de 

Kortenhoefsedijk komt, hopen we dat 

u  ook even over het bruggetje naar 

het kerkplein loopt. Wij staan daar 

weer met hun voortreffelijke biolo-

gische jams en fleurige bloemstukjes 

die wij met elkaar maken en verko-

pen ten behoeve van UNICEF, het 

kinderfonds van de Verenigde Naties.  

Wij verheugen ons op uw bezoek  aan 

onze kraam en hopen op een mooie 

opbrengst voor UNICEF

De plaatselijke vrijwilligers

Unicef Oogstkraam op het kerkplein

Op 9 september en is er een weer een 

Rommelmarkt in en voor de kerk in 

Nederhorst den Berg. Zoekt u een leuk 

boek, een mooie vaas, een leuk lijstje, 

een elektrisch apparaat, een mooie 

ketting, iets voor de keuken, kom dan 

zeker kijken. Er is echt te veel om op te 

noemen. Natuurlijk bakken we weer 

poffertjes en kunt u gezellig een kopje 

koffie of thee komen drinken. Vanaf 

9.00 uur tot 16.00 uur bent u van harte 

welkom. Spullen inleveren: za. 2 sep-

tember (8.30 uur tot 12.00 u.) en van 

ma. 4 september t/m do. 7 september 

van 8.30 uur tot 16.30 uur bij Trans-

portbedrijf Van den Broek, Midden-

weg 11. Bent u niet in de gelegenheid 

uw spullen zelf te brengen, neem dan 

contact met ons op, dan komen wij het 

bij u ophalen. Wij hopen dat u komt 

op 9 september!

Petra van den  Broek, tel.: 251606; 

Francis van Ruitenbeek, tel.: 253883; 

Anita van Wijk, tel.: 253957

Rommelmarkt Hemelvaartkerk
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 3 sept.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.
◗ St. Martinus     
 Vr. 1 sept.: 09.30 uur: 
 R. Simileer, 
 Zo. 3 sept.: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep.
◗ OLV Hemelvaart 
 Za. 2 sept.: 19.00 uur: 
 E. Kaak.

Verzorgingshuizen 
◗  De Kuijer 
 Wo. 6 sept.:  11.00 uur:  J. Dresmé.
◗  Veenstaete 
 Vr. 1 sept.:  15.00 uur:  J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 3 sept.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 3 sept.: 10.00 uur:  
 Ds. T. Fossen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 3 sept.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 3 sept.:  09.30 uur:  
 Ds. J. de Goei.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 3 sept.: geen dienst

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 3 sept.: 10.00 uur: 
 R. Speelman.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 3 sept.: 10.00 uur: 
 Ds. Klaas de Vries (H.A.)

Adverteren: 
www.weekbladwijdemeren.nl

GooiTV
Vanaf 30 augustus zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
Verslag van Lijsbeth Siegersma van de derde editie van Wonder-
feel, een buitenfestival met klassieke muziek op het landgoed 
Schaep en Burgh in ‘s- Graveland, dat van 21 t/m 23 juli jl. werd 
gehouden; RegioHub gaat over voortijdig schoolverlaten (H).
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: www.
gooitv.nl (en You Tube en Facebook).

WANNEER TIJD WAT WAAR
29,30,31 aug. 09.30 u. Kindervakantiebijbelclub NH- kerk, ‘s-Graveland
wo. 30 aug. 14.00 u. Klanken uit de natuur (gezin) Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
za. 02 sep. 12.00 u. NK Palingroken en Braderie Oud Kortenhoef
za. 02 sep. 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
za. 02 sep. 20.00 u. Gondelvaart  Oud Kortenhoef
zo. 03 sep. 15.00 u. D3D Jamsessie Drie Dorpen, Ankeveen
di. 05 sep. 20.00 u. Commissie Maatsch. en Soc. Zaken Rading 1, Loosdrecht
wo. 06 sep. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht
do. 07 sep. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Rading 1, Loosdrecht
vr. 08 sep. 20.00 u. Buitenklanken Concert NM, Noordereind 60, Gr.
za. 09 sep. 10.00 u. Fietstocht ‘Boeren, Burgers, Buitenlui’ Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 09 sep. 20.00 u. Uilen op Boekesteijn Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
9 / 10 sep.  11.00 u. Verkoopexpositie Will Kellermann Oude School, Kortenhoef
za. 09 sept. 17.30 u. Wijdegat Concert op het water Kortenhoef
zo. 10 sep. 10/13 u. Excursie Trompenburg Zuidereind 43, ’s-Graveland
zo. 10 sep, 10/13 u. Wandeling Gooilust en Trompenburg Zuidereind 49, ‘s-Graveland
zo. 10 sep. 14.00 u. Evert Boeve overzichtstentoonstelling IJsclubgebouw Ankeveen
za. 09 sep. 20.30 u. Speuren naar vleermuizen Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
wo.13 sep. 14.00 u. Evert Boeve overzichtstentoonstelling IJsclubgebouw Ankeveen
wo. 13 sep. 20.00 u. Participatiebijeenkomst Rading 1, Loosdrecht.
vr. 15 sep. 14.00 u. Evert Boeve overzichtstentoonstelling IJsclubgebouw Ankeveen
vr. 15 sep. 20.00 u. Uilen op Boekesteijn Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
za. 16 sep. 10.00 u. Ankeveen Artistique Terrein IJsclub, Ankeveen
za. 16 sep. 14.00 u. 1e Lustrum Soc. Cult. Centrum SCC, Blijklaan 1, NdB.
za. 16 sep. 20.30 u. Speuren naar vleermuizen Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
do. 21 sep. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
vr. 22 sep. 19.30 u. Uilen op Boekesteijn Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
vr. 29 sep. 19.30 u. Uilen op Boekesteijn Bez. Centr. NM; ’s-Graveland

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers
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Jubilea DOOR: HERMAN STUIJVER

Fouten
In het artikel over het 60-jarig huwe-

lijk van het echtpaar Langenberg in het 

Weekblad van 23 augustus stonden twee 

fouten. Hun dochter heet Ellen en me-

vrouw Langenberg ontmoette haar aan-

staande man in een sigarenwinkel, maar 

die was geen eigendom van haar ouders.

Met excuses voor de slordigheden (H.St)

KORTENHOEF- In hoger beroep heeft 

de rechtbank Arnhem- Leeuwarden 

een echtpaar in Kortenhoef een 

verbod opgelegd om potentiële ko-

pers te intimideren bij de verkoop 

van een perceel naast hun huis. Op 

straffe van 20.000 euro boete per 

overtreding. 

Jarenlang streed het echtpaar tegen de 

bouw van een woning van 1000 m3 

inhoud die volgens hen veel te dicht 

naast hun perceel was gepland. Al in 

2008 gaven B&W van Wijdemeren een 

bouwvergunning af. In 2016 werd het 

bezwaar van het echtpaar ongegrond 

verklaard. Wel eiste het college dat er 

binnen drie jaar wordt gebouwd. De 

eigenaar ziet door persoonlijke om-

standigheden af van de bouw en wil de 

bouwkavel van 724 m2 verkopen. Dat 

zint de buren niet.

Bij verschillende bezoeken van moge-

lijke kopers ontstaan er grove scheld-

partijen, aangezet door de buurvrouw. 

Uit het verslag van de rechtbank: ‘Tij-

dens de rondgang aldaar zag ik voort-

durend een dame in de woning schuin 

achter het bouwperceel voor de ramen 

verschijnen. Op zeker moment komt 

zij naar buiten en begint naar de heer X 

en mij allerlei verwensingen te schreeu-

wen. Ik kan het niet woordelijk terug-

halen, maar het was in de trant van: 

“Denk je hier te kunnen gaan wonen? 

Nou, vergeet het maar, je hebt geen le-

ven hier. Er komt daar nooit een huis. 

Echt niet. En zo ja: Ik zal zorgen dat 

je knettergek wordt”. Op basis hiervan 

heeft familie zich teruggetrokken als 

kopende partij.’ Bij een volgend bezoek 

loopt het nog meer uit de hand. Uit het 

rechtbankverslag: ‘Wij waren al in een 

vergevorderd stadium met de koop 

qua onderhandelingen. Ik heb toen de 

heer X begroet. Ik zag dat zijn vrouw 

was meegekomen. Bij de sloot zag ik de 

buurvrouw. Zij riep: “Hey, weet jij wel 

dat X al twee keer failliet is geweest en 

dat zijn vrouw kanker heeft gekregen 

van de grond en dat zij dood is”. Toen 

de vrouw van de koper suggereerde 

eventueel te willen overleggen over een 

kleiner huis, was het antwoord: “Ik heb 

jou niks gevraagd, domme blonde slet. 

Jullie moeten gewoon optieffen hier, 

er wordt hier helemaal niks gebouwd! 

Geen kleiner huis, geen schuurtje, he-

lemaal niks, daar zorg ik wel voor”. 

Verweer

Het echtpaar sprak de beschuldigingen 

van de eigenaar, de makelaar en twee 

potentiële kopers tegen. Zo ontkende 

de buurvrouw letterlijk te hebben ge-

sproken over de dood. Ze bedoelde dat 

zij en haar man een lange adem heb-

ben en zouden blijven strijden tegen 

de bebouwing van het buurperceel. En 

over de kanker van de vrouw van de 

eigenaar, daarbij doelde ze op de vloek 

die in haar ogen op de grond rustte. Ze 

wilde uitleggen dat dit stuk grond de 

buurman ongeluk heeft gebracht.

Vonnis

In een kort geding van januari dit jaar 

verbood de rechter zijn buren in con-

tact te treden met potentiële kopers, op 

straffe van een dwangsom van 20 dui-

zend euro per overtreding, tot maxi-

Intimidatie bij verkoop perceel mag niet
maal een ton. De buren gingen in hoger be-

roep, dat op 8 augustus diende. Ze gingen 

in beroep tegen het contactverbod en om-

dat ze de dwangsom ‘onnodig en buiten-

proportioneel’ vonden. De eigenaar eiste 

ook verwijdering van internetpagina’s van 

zijn buren met beledigende teksten aan zijn 

adres, plus een rectificatie op Facebook.

Uit het vonnis blijkt dat het Gerechtshof de 

eigenaar grotendeels gelijk geeft. De rech-

ter spreekt van ‘grensoverschrijdende bot-

heid’. De rechter gaat niet mee in de eis dat 

zijn buren de beledigende internetpagina’s 

moeten verwijderen: de informatie op de 

sites is weliswaar eenzijdig, maar niet on-

rechtmatig. 

NEDERHORST DEN BERG- ‘We’ 

kunnen weer 5 jaar vooruit in de 

Horstermeerpolder, na een week-

end spelen, feesten en ontmoeten. 

Onder een stralende zon was het 

een onbekommerd samenzijn waar 

velen van genoten.

De opening op vrijdagavond met de 

foodtrucks was direct een schot in de 

roos, jong en oud, polderbewoner en 

import, trof elkaar met een hambur-

ger, patatje, een wrap en een ijsje. En 

uiteraard een koel drankje in de andere 

hand. “Het was heerlijk weer, iedereen 

stond buiten. We hadden de tent niet 

eens nodig op die avond. Het was echt 

een gezellige ontmoeting” vertelde een 

insider. Op de zaterdagmiddag maten 

acht teams hun krachten in de Polder-

spelen. Dat werd dus sjouwen met stro-

balen, tractorbanden rollen, een storm-

baan beklimmen, spijkerbroekhangen, 

boot trekken en eieren gooien. Hoe 

kun je het platteland beter typeren dan 

met deze ongecompliceerde spellen 

waar het aankomt op kracht, snelheid 

en samenwerking. De inzet was harts-

tochtelijk, de strijdlust ongelimiteerd 

en de spanning liep steeds verder op. 

Speakers Edward, Tim en Emiel wis-

ten het vuurtje aardig op te stoken. De 

Horstermeerminnen eindigden eervol 

op een achtste plaats, ondanks de hulp 

van twee nepvrouwen met pruik. De 

Back Ups sleepten met één punt ver-

schil de Dirk Pool Bokaal in de wacht, 

nipt gevolgd door de Lowlands Lions 

(die zichzelf als eerste zagen). Onder-

tussen vermaakten de bezoekers zich 

ook op de fototentoonstelling waar 

Teus van de Kemp en Gerrit Bergmans 

weer honderden oude prenten van de 

135 jaar polder hadden verzameld, het 

feest der herkenning. Voor de kinderen 

waren er een crossbaan, een ballenbak, 

een zandhoop, een mini-voetbalveldje, 

een zweef- en een mini-draaimolen. 

Het hoogtepunt was uiteraard de Mut-

Race, vernoemd naar inspirator en 

sponsor Helmut Smits. Die voor heel 

veel modder had gezorgd. Meer dan 

100 vrouwen en mannen storten zich 

via het geurige gras en de hoge mais in 

de moddersloten. Het was loeizwaar, 

de stank niet te harden, maar de lol 

was optimaal. Waarbij ook de eeuwige 

roem om deze race te winnen op het 

spel stond. Drie polderboys wonnen, 

Gijs Bergman werd 1, gevolgd door Sil 

Smit en Tim Kuiper. Bij de vrouwen 

pakte Natasja van Wijk het goud, net 

voor Alissa Sluis. Tijl de Geus was de 

eerste jongen van 6 tot 8 jaar en Salissa 

Pouw tweede, bij de oudere kinderen 

kwam Cris Baars zegevierend als num-

mer 1 over de streep. ’s Avonds ging de 

hele polder los op de muziek van de 

Retteketet Showband.

Zondag

Zondagochtend wa-

ren de vrijwilligers 

al vanaf 9 uur in de 

weer om een ontbijt 

voor ± 400 gasten te 

verzorgen, met verse 

melk en vers brood 

van de 7 Heerlijk-

heden. Een sfeervol 

evenement van Ber-

gers onder elkaar dat door Joost Zwa-

german van FE+ werd gesponsord. De 

jury had de pittige taak om uit onge-

veer 75 (!) versierde tuinen en bruggen 

de mooiste uit te kiezen. Het werd die 

van de familie Klinge die in en rond 

de sloot veel aspecten van het polder-

leven had uitgebeeld. Gerrit Bergman 

c.s. maakten met de ambachten in de 

tuin ook indruk. Ze kregen de 2e prijs, 

de familie Landkroon van nr. 47 werd 

derde. 

De kinderen konden zich laten schmin-

ken en Helga Jansen maakte fraaie por-

tretfoto’s op strobalen. Maar de meeste 

aandacht ging uit naar de titanenstrijd 

van de touwtrekkers, met 16 mannen- 

en 8 vrouwenteams. Honderden geno-

ten van de spierkracht onder de hete 

zon. Alles volgens de officiële regels, 

streng gecontroleerd door de scheids-

rechters, de gebroeders Andriessen. 

In de voorrondes leek het of het Van 

Wijk- team, dat in 2012 zegevierde, 

Spelen, feesten en ontmoeten op 
135 jaar Horstermeer

rechtstreeks op een nieuwe titel afstevende. 

Met stevige stappen, geharste handen en 

ervaren discipline leek hun armen-en be-

nenwerk te machtig voor elke tegenstander. 

Doch jongere teams met meer gewicht en 

spierkracht verhinderden de weg naar de 

finale. Overigens vielen de grote verschillen 

in kracht op, sommige potjes waren binnen 

10 seconden klaar, zelden langer dan een 

minuut. Bij de vrouwen leken de verhou-

dingen wat gelijkwaardiger. In de finale 

wonnen de Ruitebuikies van de 6 PK’s. Uit-

eindelijk werd Van Wijk vierde na een zin-

derende strijd met Zwagerman (3). In de 

finale leefde het publiek fanatiek mee, hier 

waren de heren van Lage Gearing Achteruit 

iets sterker dan het Lamme Handje. Ze mo-

gen zich tot 2022 de sterkste touwtrekkers 

van de polder noemen. En dat staat!  Op 

de Facebookpagina ‘Horstermeer 135 jaar’ 

treft u heel veel foto’s. 

Polderboys Tim Kuiper, Gijs Bergman 

en Sil Smit strijden in de Mut Race
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

 

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

  

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

“Aandacht voor Zorg”
Voetreflexzonetherapie; 

Ontspant en hersteld 

uw Balans

Stoelmassage; voor Nek,

Schouder,rug klachten

(zeer interessant voor bedrijven)

www.aandachtvoorzorg.nl

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

Ervaren schilder biedt zich aan 

voor al uw binnen en buiten 

klussen. Voor meer informatie: 

Raymond Altena 0621587684

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Nieuw blok: HEALING 
YOGA: www.prismacoaching.

com / 06-41814252

PIANO-PEDAGOGE NdB e.o.

Individuele pianolessen voor

volwassenen en kinderen.

Lessen aan huis mogelijk. Info:

Angela van Hal, 06-40620276

*Brocante * Antiek * Retro
Elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur.
Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, of kijk op

www.inboedelsenzo.nl voor

info & woningontruiming.

telefoon 06-20.777.535.

Start 14/09 ‘LEUKER LEVEN’ 
Groep 1 x pm www.prismacoa-

ching.com / 06-41814252

PHONEUSHOP NOORDER-

EINDE 9

Wij leveren de nieuwste 

Samsung S8 en regelen uw 

abonnement en accessoires

Vakkundig en vrijblijvend

advies en alle reparaties

Koffie & thee staan klaar

Noordereinde 9 sGraveland

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

SPIRITUELE FILMAVOND 
28/09 www.prismacoaching.

com / 06-41814252

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Het is weer tijd voor de 
Sloten. Voor handmatig 

Sloten belt u 06-24920317

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

MV HAIRSTYLING
Melanie Verkerk

Uw professionele 

haarstylist aan huis.

Tel. 06-51140404

www.mvhairstyling.nl

FAMILIEOPSTELLINGEN: 

24/09 www.prismacoaching.

com / 06-41814252

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) opstu-
ren voor vrijdag16.00 uur en voor 
de weekendactiviteiten is de slui-
tingstijd: zondag 20.00 uur. 

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

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

zo. 3 sept. muziek, do. 7 sept. film,  

zo. 10 sept. Open Monumenten-

dag. Info: www.wesopa.nl

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8-10 uur in de Bergplaats, 

Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 

bent van harte welkom!

’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@versawel-

zijn.nl, of via 035-6231100.

w w w . d e s p o t f a b r i e k . n l

September Nieuws

Na een heerlijke vakantietijd starten 
we weer:

De Spotjes maken een 
Herfstcollage
Za. 9 sept. van 9.30 tot 11.30 uur.
Kidswereld, Platanenlaan, naast 
voetbalkantine

Het Handwerkatelier:
Do. 28 sept. van 19.30 tot 21.30 uur.
Enerki, Vreelandseweg 37 A.

Het Open Atelier:
Start in oktober.

w w w . d e s p o t f a b r i e k . n l

Sociaal Cultureel 
Centrum Nederhorst 

Activiteiten 
augustus 2017
Info: jagerkui@xs4all.nl / 06 155 82 425
Do. 5 sep.   v.a. 19.00 uur
       Vrouwenavond, gastvrouw  
 Farah Bouglalah. 
Dinsdag  v.a. 14.00 uur
       Digitaalhuis Annette of Peter  
 helpen met lezen/schrijven 
Donderdag 19.30 uur – 21.00 u.
       Historische Kring
Vrijdag v.a. 20.00 uur Mannenavond,  
 Fouad Bouglalah. 
Alle dagen  Kinderopvang Thuiz- bij 
 (0 – 4 jaar) Informatie: Chantal  
 de Vries (06- 33 64 74 60)
Huiswerkbegeleiding ook in het SCC,
René van de Heisteeg helpt 
(info: Renevandeheisteeg@live.nl )
Repair Café ook in Nederhorst den Berg.
Gezocht: handige mannen/vrouwen 
(leeftijd niet belangrijk). Huishoudelijke 
apparaten repareren of bent u handig met 
de naaimachine? Veel tijd kost het niet, 1 
keer per maand een ochtend.
Bel of mail naar Gretha Jager: 06 155 82 425 
of jagerkui@xs4all.nl 

Agenda: Za. 16 sept. 
 viering eerste lustrum.

Sociaal Cultureel Centrum
Nederhorst den Berg

Blijklaan 1, LT Nederhorst den Berg
www.bergsecultuur.nl, 06 155 82 425

Kopij

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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Woningbouw

ANKEVEEN- Vorige week vrijdag 

overhandigden wethouder Betske 

van Henten en projectontwikkelaar 

Marco Dijkshoorn de laatste sleutels 

van het woningbouwproject Mooi 

Anke, aan het eind van de Arnoud 

Voetlaan. 

De vier rijwoningen aan de Arnoud 

Voetlaan zijn min of meer gebouwd in 

de stijl van de andere woningen in die 

laan. Het aardige hieraan, vond de wet-

houder, is dat drie van de vier verkocht 

zijn aan Ankeveners voor een ‘betaal-

bare’ prijs (225.000). Dat kan weer 

doorstroming in het dorp opleveren. 

Ook is een deel van de toegangsweg 

verbreed, later volgt het beginstuk plus 

een deel van het Stichts End. De ove-

rige negen eengezinswoningen, acht 

twee-onder- eenkappers en de vrij-

staande villa zijn ook verkocht. Dennis 

Krijgsman en zijn partner Nao Hana-

shiro waren een van de eerste kopers. 

Nu waren ze aanwezig bij de oplevering 

die volgens hen bijna perfect was. Al-

leen moeten bepaalde ramen worden 

vervangen. Dat geldt voor meer wo-

ningen. Volgens de Rotterdamse pro-

jectontwikkelaar heeft dat te maken 

met een matige kwaliteit glas van Ne-

derlandse makelij momenteel. 

“Ik wil hier de rest van mijn leven wo-

nen” zei Dennis Krijgsman “het is op 

15, 16 km. fietsafstand van mijn werk 

in het AMC. “Zo lekker rustig en toch 

dicht bij de voorzieningen.” Zijn Japan-

se partner is ‘happy’ met de overgang 

vanuit Tokyo van waar zij oorspron-

kelijk vandaan komt. Ze verheugt zich 

ook bijzonder op de ‘skating’ waar An-

keveen wereldberoemd voor is. Half 

oktober zullen ze nummer 1 gaan be-

zetten in het Wout Hilhorsthof. Het 

koppel kreeg een Nederlandse vlag en 

een informatieboekje van de gemeente 

en van de projectontwikkelaar een boe-

ket. 

Aannemer Souverijn liep ook zeer te-

vreden rond. Hij was bezig met een 

mooie klus, achter alle huizen legt hij 

een duurzame beschoeiing aan. Een 

Bergse ondernemer die zichzelf hiermee 

nog meer op de kaart zet. Of het hofje aan 

de rand van de polder een woondroom 

wordt zoals de prospectus van Van Omme-

ren en de Groot veronderstelde, staat niet 

vast. Maar het ziet er wel mooi uit. 

Laatste oplevering woningen Mooi Anke

DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- De fractie Onafhan-

kelijk Liberaal stelt vragen over de 

deskundigheid van de burgemees-

ters in de regio Gooi- en Vechtstreek. 

De heren Israel en Vuyk van O-Lib 

spreken over ‘het tekortschieten op 

inhoudelijke kennis van het burge-

meesterscollectief’. 

Tijdens de algemene beschouwingen 

van juni dit jaar heeft Robby Israel na-

mens O-Lib een alinea gewijd aan re-

gionale besluiten die de gezamenlijke 

burgemeesters moeten nemen, terwijl 

zij daar niet voldoende voor onder-

legd zijn. Hij zei onder andere dat het 

vaak genoemde ‘democratisch gat’ eer-

der een ‘expertisegat’ is. Als voorbeeld 

noemde Israel de besluitvorming over 

de GAD. Als het management van die 

dienst een onderwerp inbrengt bij het 

bestuur, dan zitten daar democratisch 

gelegitimeerde burgemeesters die ech-

ter geen experts kunnen zijn op het 

gebied van afvalverwerking. Dus kun-

nen voorstellen van de GAD zonder 

veel inhoudelijke kennis worden goed-

gekeurd. Israel en Vuyk vrezen dat 

op deze manier tot het invoeren van 

de PMD- bak in de regio is besloten. 

Ook beschouwen ze het oefencentrum 

Crailo als een voorbeeld van een later 

afgeketst ondeskundig besluit. Als de 

gemeenteraad geen zakelijke voor-

waarden had gesteld was het wellicht 

doorgegaan op basis van onvoldoende 

zekerheid. 

Vragen

Concreet wil O-Lib weten of B&W 

het ermee eens zijn dat de aangehaal-

de voorbeelden uitingen zijn van het 

tekortschieten op inhoudelijke ken-

nis van het burgemeesterscollectief. 

Zo niet, wat was de oorzaak van deze 

O-Lib twijfelt aan deskundigheid burgemeesters
misstappen?  Voorts wil O-Lib weten of 

het college de huidige regionale structuur 

van besluitvorming door burgemeesters ter 

discussie wil stellen, zowel in de raad van 

Wijdemeren, alsook in het burgemeesters-

overleg, teneinde meer deskundigheid mee 

te laten wegen in besluitvorming. Wellicht 

zouden de burgemeesters zich terzijde 

moeten laten staan door onafhankelijke 

deskundigen, luidt de voorlaatste vraag. 

Daar staat tegenover dat Israel en Vuyk 

de suggestie doen dat burgemeesters een 

mandaat, onder voorwaarden, krijgen om 

regionale besluiten te nemen zonder terug 

te keren naar de gemeenteraden.   

Wijde Gat concert
Op zaterdag 9 september kunt u tus-

sen 17.30 u. en 19.30 uur genieten van 

mooie muziek in de Kortenhoefse pol-

der. Het Wijde Gat concert vindt plaats 

op het Wijde Gat, natuurgebied Korten-

hoefse polder

Via het kanaal toegankelijk - ongemoto-

riseerd. Het is mogelijk om een sleep te 

krijgen als je daar rond 17 uur ligt. De 

toegang is gratis. De presentatie is in 

handen van Maarten Steinkamp. Er is 

beperkt plaats voor minder-validen als 

u zich van te voren opgeeft: info@wijde-

gatconcert.nl

Een op de drie mensen krijgt ooit 

kanker. Bijna iedereen krijgt er dus 

zelf of in zijn directe omgeving mee 

te maken. Om geld in te zamelen 

voor kankeronderzoek organiseert 

KWF Kankerbestrijding daarom elk 

jaar de collecteweek. 

Van maandag 4 tot en met zaterdag 9 

september zetten 100.000 vrijwilligers 

zich in om zoveel mogelijk geld op 

te halen voor kankeronderzoek. Een 

enorme operatie, daarom zijn ook 

dit jaar weer nieuwe collectanten no-

dig. Met slechts een paar uur per jaar 

draag je als collectant bij aan een we-

reld met minder kanker. 

Geef je nu op als KWF-collectant voor 

een van de kernen in Wijdemeren. 

Neem contact op met Joyce Hemink 

06-10277273 of via KWF.Collecte.

Kortenhoef@live.nl

KWF Kankerbestrijding zoekt collectanten

De notenkraam De Noterij is in een 

korte tijd uitgegroeid tot een zeer 

gewaardeerde ondernemer op 

de zaterdagmarkt van Ankeveen. 

Zowel klanten als collega-onder-

nemers waren enthousiast over de 

toegevoerde waarde. Een langdu-

rige samenwerking leek in het ver-

schiet. Totdat een verschrikkelijk 

drama alles veranderde. 

Bruisend Ankeveen was zeer verguld 

met de komst van De Noterij naar 

Ankeveen. De twee dames Monique 

en Inez hadden naast hun uitgebreide 

assortiment ook de flair die paste bij 

het vak als marktondernemer. Zo-

wel klanten als collega-ondernemers 

waren allemaal zeer enthousiast over 

hen. 

Helaas bleef het noodlot hun niet be-

spaard. Kort nadat ze waren gestart in 

Ankeveen werd Monique getroffen 

door een ongeval met als gevolg een 

lange periode van revalidatie en fy-

sieke afwezigheid. 

Inez zette samen met haar zoon Jo-

ris de zaak voort. Totdat Inez vorige 

maand, geheel onverwacht, overleed. 

Na een periode waarin wij als organi-

satie onze deelneming betuigden en 

er vanwege de zomervakantie geen 

markt was, bereikte vorige week ons 

het nieuws dat De Noterij voort blijft 

bestaan. De zoon van Inez, Joris heeft 

Notenkraam De Noterij gaat door het besluit genomen om samen met Moni-

que, die inmiddels voldoende hersteld is, 

het bedrijf voort zetten. Wij wensen hen 

heel veel succes en alle geluk van de we-

reld. 

De Noterij zal m.i.v. zaterdag 2 september 

weer aanwezig zijn in Ankeveen.
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In het zonnetje gezet!
Frans stokje € 1,00

Ciabatta olijf/tomaat € 1,25 
Bezoek onze webshop via

www.bakkerijde7heerlijkheden.nl
 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Het is even door wat zure ap-

pels heen bijten, maar het 

centrum van Nederhorst gaat 

mooi worden.

Wat wordt er hard gewerkt 

door iedereen. Het is logisch 

dat we niet aan overlast ont-

komen, maar als je ziet hoeveel 

werk er verzet is en nog wordt 

verzet, vinden wij dat alle 

werkmensen ook wel eens een 

compliment mogen krijgen, 

in plaats van gemopper. Want 

ondanks de vakantieperiode 

wordt er hard doorgewerkt. De 

aannemer probeert overlast en 

klachten te voorkomen en als 

die er toch zijn, deze zo snel 

mogelijk op te lossen.

Laten we met elkaar nog even 

geduld hebben! Blijf bood-

schappen doen in het dorp! En 

als automobilisten, fietsen en 

voetgangers rekening houden 

met elkaar hoeft er niemand 

boos te worden en hebben we 

over een paar maanden een 

prachtig centrum, met een ge-

zellig Willie Das-plein, waar 

we met elkaar leuke activitei-

ten kunnen doen.

Namens de werkgroep 

Willie Das-plein, 

Wilma Snel

Het gaat mooi worden

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

Het Zuidereinde en de Kor-

tenhoefsedijk moeten het ver-

keer vanaf de N201 naar on-

der andere het winkelcentrum 

De Meenthof verwerken. Ook 

het plaatselijk- en doorgaand 

verkeer maakt gebruik van 

deze wegen.

Op meerdere plaatsen is een 

verbod aangegeven voor ver-

keer met een asdruk groter 

dan 6 ton op de Kortenhoef-

sedijk. Het is verbazingwek-

kend hoe vaak dit verbod 

genegeerd wordt: regelmatig 

daveren er wegreuzen langs 

ons huis aan de Kortenhoef-

sedijk. Handhaving van dit 

verbod is moeilijk: Als de as-

druk van zo’n kolos gemeten 

moet worden, gebeurt dat 

op een weegbrug. De politie 

moet de vrachtwagen begelei-

den, enzovoort. Dus nogal een 

tijdrovend gedoe. Als het om 

veel vrachtverkeer gaat, zoals 

het geval is, is een efficiënte 

controle moeilijk uitvoerbaar. 

Dus weren vrachtverkeer lijkt 

geen optie.

Om het, vaak voorkomende, 

scheuren te bestrijden, zou-

den flitspalen helpen. Maar 

daar wordt geen toestemming 

voor gegeven wegens de kos-

ten. Vreemd, maar daarvoor 

vindt men beide wegen niet 

onveilig genoeg. En dán te be-

denken dat op de Kortenhoef-

sedijk voetgangers, fietsers en 

al het gemotoriseerde verkeer 

gezamenlijk gebruik moeten 

maken van hetzelfde, smalle 

wegdek, waarop vaak veel te 

hard wordt gereden!

Het is bekend, dat processen-

verbaal voor te hard rijden 

in 30km-gebieden vaak gese-

poneerd worden. Dus velen 

maken zich niet druk om een 

30km-bord.

Het enig doeltreffende is: vaak 

en op allerlei wisselende plaat-

sen en tijden langs deze wegen 

onopvallend snelheidscontro-

les uitvoeren. Dat moet dan 

duidelijk worden aangegeven, 

bijvoorbeeld met borden: “Let 

op! Intensieve radarcontrole”. 

Maar dan ook de daad bij de 

waarschuwing voegen!

Jan Schut,  Kortenhoef.

Kortenhoefsedijk gevaarlijk!

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

•  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

Heeft u in uw leven alles op 

orde? (Echt? Wat saai!) Of zit 

u toch nog met vragen? 

Bijvoorbeeld over uw liefdes-

leven. Over keuzes die u moet 

maken. Over uw financiën. 

Wilt u wel eens horen hoe een 

ouder en mogelijk wijzer ie-

mand daarover denkt? Kom 

dan op zaterdag 2 september 

tussen 10 en 12 ‘s ochtends 

naar het plein in Nederhorst 

den Berg. Bij de muziektent 

vindt u de Raad van Ouden, 

een paar verstandige mensen 

met (opgeteld) ruim vier eeu-

wen levenservaring. (Ruim 

400 jaar: denk Slag bij Nieuw-

poort.) Zij geven gratis advies. 

Over alles. Echt alles? Ja, heus. 

Let wel: zij richten zich speci-

fiek op mensen in de leeftijd 

16 tot 65. Die hebben nog veel 

te leren. (Sommige senioren 

trouwens ook.) Als er die za-

terdag niemand met vragen 

komt, dan concluderen zij dat 

mensen in Wijdemeren eigen-

wijs zijn. Dan drinkt de Raad 

gewoon gezellig koffie uit 

meegebrachte thermosflessen. 

Maar ook dan kan iedereen 

even aanschuiven.  De Raad 

van Ouden is een initiatief van 

de Katholieke Bond van Ou-

deren. 

Raad nodig? Advies? 

Vraag het de Ouden!

Op vrijdagmiddag 25 augustus 

om 12 uur ging onze pager af 

voor een melding assisten-

tie aan de ambulance aan het 

Zuidereinde. Een dame zat op 

de eerste verdieping met een 

heupfractuur. Deze moest via 

de hoogwerker van Hilversum 

naar beneden gebracht wor-

den. Daar de kamertjes klein 

waren was er enige mankracht 

nodig dit voor elkaar te krijgen. 

Wat uiteindelijk ook lukte.

Op zondagmorgen om half 

10 kwam er een alarm binnen 

van een voertuigbrand aan 

de Cannenburgerweg. Hier 

stond op een bedrijventer-

rein een auto in de brand. 

Mede doordat de auto’s vlak 

bij elkaar stonden, breidde 

de brand zo snel uit dat 

er in het totaal 8 auto’s als 

verloren beschouwd moes-

ten worden. Voor meer foto’s: 

bezoek onze website: www.

brandweersgraveland.nl. Volg 

ons ook op Instagram en Face-

book: brandweersgraveland

Nieuws van de brandweer
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Kunst DOOR:  HERMAN STUIJVER

’s- GRAVELAND- Geniet op zondag 

10 september, 8 oktober of 5 novem-

ber van historie en cultuur tijdens 

deze unieke activiteit voor volwas-

senen op een van de ’s-Gravelandse 

buitenplaatsen. Bewonder tijdens 

deze excursie het prachtige landhuis 

Trompenburg van binnen. Het is mo-

gelijk om daarnaast met een gids op 

pad te gaan op landgoed Gooilust. 

Laat je verrassen.

De samenwerking van Natuurmonu-

menten met Stichting Monumenten 

Bezit maakt het mogelijk om binnen 

een kijkje te nemen in landhuis Trom-

penburg tijdens een rondleiding met 

een gids. Maak gebruik van deze unie-

ke kans om een uur lang dit prachtige 

gebouw uit de gouden eeuw te bekij-

ken. Laat je daarnaast verrassen door 

Gooilust. Samen met de gids wandel je 

1,5 uur langs de rododendronvallei, de 

siertuin, het landhuis, de exotische bo-

mencollectie en het sterrenbos. Daarna 

loop je naar het naastgelegen Trom-

penburg.

Cornelis Tromp

De bekende buitenplaats Trompen-

burg, vernoemd naar de roemruchte 

zeevaarder Cornelis Tromp,  ligt tus-

sen de lage gronden van de Vecht en 

de hoge gronden van het Gooi. In 1673 

liet Cornelis Tromp deze buitenplaats 

opnieuw aanleggen. Het landhuis met 

gracht werd gesitueerd te midden van 

een geometrisch park. In de 18e, 19e en 

20e- eeuw werden verschillende wijzi-

gingen op de buitenplaats aangebracht, 

waarvan diverse sporen in het terrein 

achterbleven, maar de 17e-eeuwse 

hoofdstructuur bleef bewaard. De laat-

ste particuliere eigenaar van Trompen-

burg is Frans Ernst Blaauw. 

Handig om te weten

Het is mogelijk om de rondleiding 

door Trompenburg te boeken met of 

zonder een wandeling met een gids 

over het bijzondere landgoed Gooilust. 

Deze excursie is alleen 

geschikt voor mensen 

die goed ter been zijn. 

Honden mogen helaas 

niet mee. Voor alle acti-

viteiten geldt deelname 

uitsluitend na aanmel-

ding en betaling vooraf 

via de website.

Alleen Trompenburg

Trompenburg: ‘s-Gra-

veland, Zuidereinde 43, 

1243 KK ’s-Graveland;

Op de zondagen 10 

september, 8 oktober en 5 november; 

2x daags: 10-11 uur en van 13-14 uur. 

Gooilust en Trompenburg

oprijlaan Zuidereinde 49, 1243 KL ’s-

Graveland;

Op de zondagen 10 september, 8 okto-

ber en 5 november; 2x daags: 10-12.30 

uur en van 13-15.30 uur.

Aanmelden

Trompenburg: lid € 16,00, niet lid € 

19,00; Trompenburg en Gooilust: lid € 

17,50, niet lid € 21,00

www.natuurmonumenten.nl/bcgooi-

envechtstreek; 035- 656 3080

Foto: © Natuurmonumenten, Mirella Sinnige 

Kom binnen kijken bij Trompenburg 

Afscheidstentoonstelling Will Kellermann 9 en 10 september 

Al 33 jaar de geheimtaal van Willemine
KORTENHOEF- Het zijn hectische 

tijden voor kunstenares Willemine 

Kellerman en haar partner Christian 

Oerlemans. Over pakweg 10 dagen 

moet de wonderschone villa aan 

de Zuwe leeg zijn. En dat betekent 

heel veel kunst inpakken en ver-

huizen. In het weekend van 9 en 10 

september houdt Willemine een af-

scheidstentoonstelling in de Oude 

School.

“We gaan kleiner wonen. Voorlopig in 

Portugal, maar we zijn druk op zoek 

naar een ander pand. Dat betekent dat 

ik afscheid moet nemen van veel kunst-

werken. Veel gaat naar diverse galerie-

en, maar ik wil ook een deel verkopen” 

vertelt Will Kellermann die een echte 

kunstfreak is. Niet alleen heeft ze zelf 

een enorme productie, ze verzamelt 

ook veel kunst. Haar huis is een soort 

museum, met beelden, schilderijen, 

serviezen, antieke meubelstukken en 

andere kunstwerken, smaakvol inge-

richt van vloer tot plafond. “Ik ben nu 

heel onrustig, want ik vind het moeilijk 

om keuzes te maken. Mijn schilderijen 

zijn me zo lief, afstand doen geeft zo’n 

stress.”

Na haar studies aan de Kunstacade-

mies van Tilburg en Den Haag volgde 

ze lessen aan de Kunstgewerbeschule 

Zürich. Wat volgde was een veelzij-

dige carrière waarin ze aantoont alle 

schildertechnieken te beheersen, zowel 

indringende aquarellen, impressionis-

tische olieverven als joyeuze pastellen. 

“Ik ben nog de enige van de meiden 

van de Academie die nog elke dag ac-

tief is met kunst. Ik ben altijd bezig met 

creëren, heb zoveel verschillende on-

derwerpen, landschappen, portretten. 

Ik doe ook veel plein-air, dan maak ik 

buiten een schets en werk dat hier op 

m´n atelier uit.” Zo won Will in 2011 

van de St. Kunstbezit ’s-Graveland de 

Plein Air Prijs met een gezicht op het 

Moleneind. Het was niet haar eerste en 

laatste prijs. Uit een dikke documenta-

tiemap puilen tientallen exposities, re-

censies, prijzen, oorkondes, certificaten 

en krantenartikelen waaruit blijkt dat 

de kunst van Willemine internationaal 

gewaardeerd wordt. Er is zelfs een post-

zegel uit de Malediven met Beatrix en 

Claus die gebaseerd is op haar portret. 

Silkcolors©

Het opmerkelijkste in het oeuvre van 

Willemine Kellermann zijn de 

schilderingen op zijde. Tijdens 

een reis door Tunesië ontdekte 

ze de bijzondere eigenschappen 

van deze natuurlijke vezel. Zijde 

reageert onvoorspelbaar op de 

inktachtige verf met grillige vor-

men en vervloeiende effecten. 

Na jarenlang experimenteren is 

Will erin geslaagd om de verf 

als het ware de wil op te leggen. 

Dat resulteerde in haar eigen 

keurmerk Silkcolors©. “Ik werk 

laag voor laag en gebruik diverse 

materialen, waardoor ik ook 

strakke lijnen en kleur op kleur 

kan maken.” 

Door het speciale procedé, ge-

spannen op een frame, krijgt het 

werk een glanzende, kleurrijke 

vorm die een enorme zeggingskracht 

heeft. Ter gelegenheid van haar zil-

veren jubileum presenteerde de kun-

stenares een boekwerk met haar zijden 

schilderijen en gedichten. “Ik probeer 

te laten zien hoe je vrij kunt zijn als in 

een droom. De gedachten en beelden 

sturen mijn penseel, mijn hand wordt 

geleid om de verf te dresseren, intuïtief 

een verhaal vertellen. Met die gedich-

ten heb ik een poging gedaan om die ge-

voelens in woorden om te zetten.”

Afscheidstentoonstelling

Op zaterdag 9 en zondag 10 september 

kunt u genieten van een afscheidsexposi-

tie van Will Kellermann. Te koop: prach-

tige kleurrijke schilderijen, in alle stijlen en 

vormen, van naturalistisch tot half abstract. 

“Je bent kwetsbaar als kunstenaar. Je hangt 

daar als het ware naakt, want mensen krij-

gen toegang tot je ziel. Je laat veel van jezelf 

zien. Toch wil ik die gevoelens graag met 

anderen delen.” Het kan haast niet anders 

of u wordt getroffen door de liefde, kracht 

en de expressie van haar schilderijen.

Za. 9 sept: 11-18 u.; zo. 10 sept: 11-17 u.; 

Oude School, Kortenhoefsedijk 145, 

Kortenhoef: www.willkellermann.com; 

info@willkellermann.com

Pinetum als Lab
Pinetum Blijdenstein maakt een ten-

toonstelling met bekende beeldende 

kunstenaars die zowel de natuur, het ate-

lier als het laboratorium tot hun werk-

terrein hebben. De kunstenaars hebben 

kunnen putten uit het (plantaardig) ma-

teriaal en de expertise van het Pinetum.  

De tentoonstelling is te zien iedere vrij-

dag, zaterdag en zondag van 26 augustus 

tot en met 17 september, van 12.00 tot 

16.30 uur

Microfotograaf Wim van Egmond 

houdt een lezing op zondag 17 septem-

ber om 14.00 uur.  Entreeprijs 2,50, kin-

deren tot 12 jaar 1,00, jaarkaarthouders: 

gratis. Van der Lindenlaan 125; Hilver-

sum. Zie ook: www.pinetum.nl
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ANKEVEEN - Na een korte 

zomerstop staat de zater-

dag in Ankeveen weer in 

het teken van de markt. De 

markt wordt elke zaterdag 

van 8:00 tot 12:30 gehou-

den op het Stichts End op 

de parkeerplaats naast de 

Martinuskerk. Afgelopen 

zaterdag vond een van de 

zogeheten themamarkten 

plaats: Kleedjesmarkt voor 

kinderen.

Terwijl de ouderen aan het 

koffie leuten waren, hadden 

de kinderen meer oog voor de 

uitgestelde spulletjes. Vooral 

de stand waar lekkernijen be-

reid werden, was zeer popu-

lair. Uiteraard leverde dat veel 

broekspijpgetrek op omdat 

ook de Ankeveense jeugdige 

neuzen niet bestand waren te-

gen de rond sliertende geuren.

Symon Kamstra van stichting 

Bruisend Ankeveen is aan-

wezig als marktmeester. Hij 

is aanspreekpunt en bedient 

de koffietent. Hier komen de 

mensen een bakkie halen. Zit-

tend aan een lange tafel ma-

Ondernemers DOOR: NIELS VAN DER HORST

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

Kuijerpad 2, Nederhorst den Berg

Op één van de mooiste historische plekjes bieden wij te koop aan 
een in perfecte staat verkerend rijksmonument met veel ruimte 
op de bgg (128 m2).  Het karakter, de sfeer en de ruimte maken 
dit een bijzondere plek om te wonen. De woning is samenge-
voegd met de naastgel. woning. De huidige bewoners gebruiken 
de woning als één geheel, maar er kan ook worden gedacht aan 
b.v. praktijkruimte, mantelzorg, etc. Totale woonopp. ca. 240 m2.

Vraagprijs € 775.000 k.k.

        

NIEUW

Fazantenlaan 5, Nederhorst den Berg

Gewoon een leuk huis in een gezellige buurt, zo kun je deze 
MIDDENWONING het best omschrijven. Flinke voortuin en 
achtertuin op het n-w van ruim 10 m diep met st. schuur en ach-
terom. D.m.v. een nokverhogende dakkapel kan op de zolder-
verd. een 4e slaapk. worden gemaakt. De woning is technisch in 
goede staat, maar dient te worden gemoderniseerd. 

Vraagprijs: € 209.000 k.k.

NIEUW

REGIO- Krijg je bijna een baby 

of heb je net een baby gekre-

gen? Maak dan kennis met 

Dunstan Babytaal. Speciaal 

voor (aanstaande) ouders 

biedt Jeugd en Gezin Gooi 

en Vechtstreek de workshop 

Dunstan Babytaal op zater-

dag 16 september en 18 no-

vember. 

De Australische Priscilla Dun-

stan ontdekte dat wereldwijd 

alle baby’s dezelfde reflexge-

luiden maken als zij huilen. 

Tot de leeftijd van 4 maanden 

huilen zij op dezelfde manier 

bij honger, vermoeidheid, 

darmkrampjes, een boertje en 

onvrede aan de huid. Als je als 

ouder deze verschillen herkent, 

kun je makkelijker inspelen 

op wat je kind nodig heeft. Zo 

voelt je kind zich veilig en be-

grepen, wat belangrijk is voor 

een goede start! 

 

Herken de huiltjes 

De workshop Dunstan Ba-

bytaal duurt 1,5 uur en helpt 

je om de verschillende huiltjes 

van het kind te leren kennen. 

We raden zowel vaders als 

moeders aan om de workshop 

te volgen. Dan kun je samen 

toepassen wat je hebt geleerd. 

Neem ook gerust je baby mee, 

er is een voedingsruimte be-

schikbaar.  

De workshop kost € 10,- per 

ouder(paar) en vindt op twee 

data plaats: zaterdag 16 sep-

tember in 

Blaricum (Burg. Tydemanplein 

5) en zaterdag 18 november in 

Bussum (Olmenlaan 20). Beide 

keren van 10.00 tot 11.30 uur. 

Aanmelden kan door een mail 

te sturen naar cursussen@jggv.

nl of te bellen naar (035) 692 63 

50. Kijk voor meer informatie 

op www.jggv.nl.

Maak kennis met 
Dunstan Babytaal 

WIJDEMEREN- Inwoners van 

Wijdemeren tot 76 jaar kun-

nen, als het aan het college 

van B&W ligt, binnenkort 

gebruikmaken van de zoge-

noemde ‘Blijverslening’. Met 

deze lening kunnen zij hun 

huis aanpassen om langer 

thuis te blijven wonen. 

Inwoners die hulpbehoevend 

zijn, kunnen met een indicatie 

op grond van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning 

(WMO) een woningaanpas-

sing vragen. Om verschillende 

redenen willen inwoners soms 

zelf hun aanpassingen finan-

cieren. Zij hebben dan bijvoor-

beeld meer keuze in de wijze 

waarop de woningaanpassing 

wordt uitgevoerd. Ook lukt het 

oudere inwoners vanwege hun 

leeftijd soms niet om bij een 

bank financiering te krijgen. 

De gemeente vindt het belang-

rijk dat mensen zo lang moge-

lijk thuis kunnen blijven wo-

nen en introduceert hiervoor 

de Blijverslening. 

 

Jaarlijks budget 

Het minimumbedrag per le-

ning bedraagt straks 2.500 

euro en kan oplopen tot 30.000 

euro. De gemeente stelt jaar-

lijks een budget van 100.000 

euro beschikbaar. Het Stimu-

leringsfonds Volkshuisvesting 

gaat de leningen verstrekken.  

De gemeenteraad stelde al op 

23 maart 2017 een jaarlijks 

budget beschikbaar voor de 

Blijverslening. De regeling is 

nu uitgewerkt en wordt in de 

commissievergadering van 5 

september besproken. 

Langer thuis wonen door lening  

Ankeveense markt weer open
ken ze een praatje en vormen 

zo het kloppend hart van de 

markt. “Dertien jaar geleden 

sloot de laatste winkel in An-

keveen. Toen hebben Tiny 

Beemsterboer en nog een 

paar anderen in 2005 dit ini-

tiatief genomen. Zij wilden 

dat er hier nog boodschappen 

gedaan konden worden en 

zijn toen deze markt gestart.” 

Uniek aan de markt is dat een 

geïnteresseerde marktkoop-

man voor een plek niet bij de 

gemeente moet aankloppen 

maar bij de stichting

Kleedjesmarkt

“Jaarlijks zijn er zes thema-

markten. Zo hebben we bij-

voorbeeld de lichtjesmarkt op 

de vrijdagavond voor kerst. 

Dan is het echt gekkenhuis. 

Iedereen komt dan. 

Vandaag is het kin-

dermarkt, omdat 

volgende week de 

scholen weer star-

ten. Die thema-

markten zijn een 

beetje markt gere-

lateerde feesten. Ze 

helpen de mensen 

eraan te herinneren 

dat je zaterdags ook 

hier boodschappen kan doen.” 

Naarmate de ochtend vorder-

de, werd het steeds drukker en 

waren jong en oud flink verte-

genwoordigd.

Kamal

In de koffietent raakte ik in 

gesprek met Kamal. Hij hielp 

met de koffie. Tiny Beemster-

boer had me geattendeerd op 

zijn aanwezigheid. Hij is sta-

tushouder, een paar jaar gele-

den gevlucht uit Syrië en nu 

met zijn gezin inwoner van 

Nederhorst den Berg. Wilt u 

ook een keer langs komen op 

de markt? Iedereen is van har-

te welkom. Parkeren is gratis. 

Verdere info: www.bruisen-

dankeveen.nl



 Ongehinderd 
 meedoen in 
 Wijdemeren 

Wijdemeren
informeren

Panna 
Knock Out

Op vrijdag 15 september tussen 14:00 

en 17:00 uur kunnen kinderen in 

Kortenhoef gratis meedoen aan 

‘Panna Knock Out Voetbal’. 

Het voetballen is onderdeel van de 

kindermarkt op de Curtevenneschool 

(Parklaan 3). Kom ook langs! 

   30 augustus 2017   

Kort

>   Veiligheidcijfers

Het totaal aantal misdrijven dat in 

Wijdemeren is gepleegd in de periode 

van januari tot en met juni 2017 is met 

vier procent gedaald ten opzichte van 

dezelfde periode in 2016. Het aantal 

woninginbraken en fietsendiefstallen 

nam af. Het aantal bedrijfsinbraken en 

autokraken nam fors toe. In Kortenhoef 

pleegde een mobiele bende in februari 

maar liefst twaalf autokraken. Zij hadden 

het vooral voorzien op navigatiesyste-

men en airbags. Bekijk alle cijfers op 

www.wijdemeren.nl/veiligheidsbeeld.  

>    Woningen De Oranjerie

Op maandag 28 augustus is de inschrij-

ving voor De Oranjerie geopend. In De 

Oranjerie komen 42 twee- en drieka-

merappartementen in de sociale huur-

sector. De helft van de appartementen 

is beschikbaar voor starters tot 35 jaar 

en de andere helft voor doorstromers. 

Inwoners uit Ankeveen, ’s-Graveland 

en Kortenhoef krijgen voorrang bij de 

toewijzing. De appartementen zijn ener-

giezuinig en beschikken over zonnepa-

nelen. Oplevering van de woningen aan 

het Noordereinde in ’s-Graveland staat 

gepland voor het najaar van 2017. Meer 

weten: www.wijdemeren.nl/deoranjerie. 

>    Open Monumentendag

Op 9 en 10 september is het Open 

Monumentendag. Het thema van dit 

jaar: boeren, burgers en buitenlui. In 

Nederhorst den Berg en Ankeveen, 

’s-Graveland en Kortenhoef zijn fiets- en 

wandelroutes uitgezet langs karakteris-

tieke huizen, boerderijen en gebouwen. 

U kunt op verschillende plekken een 

rondleiding krijgen. Bekijk de routes op 

www.wijdemeren.nl/monumentendag 

Heeft u altijd al een kijkje willen nemen 

bij Trompenburg? Dan is dit uw kans. 

Trompenburg is op 9 september van 

11:00 tot 17:00 uur te bezichtigen. 

Aanmelden is noodzakelijk en kan via 

trompenburg@monumentenbezit.nl

Offi  ciële
bekendmakingen

Appelboomproject:
Taalcafé Wijdemeren

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

#mooiWijdemeren

@wijdemerenvanboven

Zonder hindernissen boodschappen 
doen, niet meer twijfelen of u  
ergens kunt parkeren of naar het 
toilet kunt. Iedereen wil ongehin-
derd meedoen in de samenleving. 

In Wijdemeren zijn in het afgelopen jaar alle 

gemeentelijke gebouwen getoetst door 

Ongehinderd, een organisatie die zich inzet 

voor een toegankelijk Nederland. Een van 

de eerste punten uit hun keuringsrapport is 

deze zomer al aangepast: de helling voor de 

entree naar het gemeentehuis. Deze was te 

steil voor mensen die slecht ter been zijn, 

een rollator of rolstoel hebben. 

Toegankelijkheid op straat
Ook de openbare ruimte maken we toegan-

kelijker. Sinds vorig jaar stimuleren we inwo-

ners actief om hun overhangende groen aan 

te pakken. Veel mensen hebben hier gehoor 

aan gegeven, waardoor de stoepen weer 

grotendeels toegankelijk zijn. Bij strandje De 

Zuwe hebben we een brede trap met leuning 

aangelegd. Daardoor is het ook voor minder-

validen mogelijk om hier te zwemmen.

Toegankelijke bedrijven
Heeft u een bedrijf in Wijdemeren? Denk 

ook eens na over de toegankelijkheid van uw 

onderneming. Ongehinderd kan bij uw on-

derneming een toegankelijkheidstoets uit-

voeren. Zij kijken dan of uw locatie toegan-

kelijk is voor mensen met auditieve, visuele, 

motorische of verstandelijke beperkingen. 

Ook de Woonadviescommissie Wijdemeren 

(WAC) kan hierover met u meedenken. Zij 

geven gratis adviezen over mogelijke aan-

passingen. Kijk voor meer informatie over de 

WAC op www.wacwijdemeren.nl. 

Website en gratis app
Ongehinderd deelt de resultaten van de toe-

gankelijkheidstoets op www.ongehinderd.nl 

en op de gratis Ongehinderd-app. Mensen 

met een beperking kunnen uw bedrijf via de 

app makkelijk vinden en weten precies welke 

voorzieningen ze bij u kunnen verwachten. 

Zoekt uw zoon of dochter nog een 
sportactiviteit? In september start 
het sportseizoen weer en beginnen 
ook de lessen van Moving Kids! 

Moving Kids is voor kinderen tussen de 6 en 

12 jaar die net even wat extra aandacht en 

ondersteuning nodig hebben bij het spor-

ten. Zij leren spelenderwijs beter bewegen 

en plezier te krijgen in het sporten. 

Verschillende sporten
Tijdens de lessen worden verschillende 

beweegvormen en sporten op een laag-

drempelige manier aangeboden. Hierdoor 

ontdekken de kinderen welke vorm van 

beweging zij echt leuk vinden om te doen. 

De lessen vinden plaats in Kortenhoef, 

Loosdrecht en Nederhorst den Berg. 

De trainers hebben een fysiotherapeutische 

achtergrond. 

Heeft u interesse of wilt u meer weten 

over Moving Kids? Neem contact op met 

Sportservice ’t Gooi, 

Rhartman@sportservicehetgooi.nl of via 

telefoonnummer: (06) 30 63 97 54. 

Moving Kids



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen 
Ankeveen
- Herenweg 85: plaatsen dakkapel (14.08.17)

Kortenhoef
- Bruinjoost 9: plaatsen aanbouw (31.07.17) rectificatie 

-  Egidius Blocklaan 19: plaatsen deur in zijgevel 

(10.08.17)

- Kortenhoefsedijk 162: vergroten woning (09.08.17)

-  Mr. Johannes Sandersonhof 2: plaatsen erfafscheiding 

(09.08.17) 

Loosdrecht
-  Bloklaan sectie E 1819: vervangen bestaande be-

schoeiing (14.08.17)

-  Bloklaan sectie E 1819: plaatsen vier bergingen 

(14.08.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk achter 65a: vervangen bestaan-

de schuur (15.08.17)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 10: bouwen twee woonarken (28.07.17)

-  Middenweg 20: aanleggen tijdelijke bouwweg 

(07.08.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
Breukeleveen
- Herenweg 28a: verbouwen woning (18.08.17)

Kortenhoef
-  Egidius Blocklaan 19: plaatsen deur in zijgevel 

(17.08.17)

-  De Kwakel 24: bouwen bedrijfswoning en paarden-

boxen (17.08.17)

-  Wijde Blick en Spiegelplas: uitvoeren herstelmaatrege-

len (15.08.17)

Loosdrecht
-  Bloklaan sectie E 1819: plaatsen vier bergingen 

(22.08.17)

-  Bloklaan sectie E 1819: vervangen bestaande be-

schoeiing (22.08.17)

-  Boshoek 19:aanleggen plankier en verplaatsen slipway 

(14.08.17)

- Horndijk 17: vervangen beschoeiing (18.09.17) 

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 158: vergroten hoofdgebouw 

(17.08.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: bouwen woning 

(17.08.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 13: aanleggen paardenbak, 

kavelpad en mestvaalt (17.08.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 170b: vervangen steiger en 

plaatsen terras (16.08.17)

Nederhorst den Berg
-  Blijklaan 1: brandveilig gebruik maken van kinderop-

vang (17.08.17) 

- Lange Wetering 1: plaatsen dakkapel (18.08.17)

-  Wijde Blick en Spiegelplas: uitvoeren herstelmaatrege-

len (15.08.17)

- Wilgenlaan 42: bouwen woning (14.08.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Barent Udolaan/hoek Kerklaan: bouwen vier woningen 

>  Melding Activiteitenbesluit 

(Milieu)
‘s-Graveland
-  Bickery Food Group bv, Stichtse Kade 46: starten 

bedrijf

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwa-

renprocedure open.

Informatie kan worden verkregen bij de Omgevings-

dienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, telefoonnum-

mer (088) 63 33 000.

>  Gewijzigde vaststelling 

bestemmingsplan Verplaatsing 

agrarisch bedrijf Juliana-

Bernhardplein/Eilandseweg 

Nederhorst den Berg
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 

juli 2017 het bestemmingsplan Verplaatsing agrarisch 

bedrijf Juliana-Bernhardplein/Eilandseweg, Nederhorst 

den Berg gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan
Het agrarisch bedrijf wordt verplaatst naar de Eilandse-

weg. De grond is gelegen tussen de Torenweg en het 

perceel Eilandseweg 26. De vrijkomende locatie aan het 

Juliana-Bernhardplein wordt benut voor de bouw van 

twaalf woningen en bijbehorende infrastructuur. Het 

plangebied wordt ontsloten op de Torenweg. De twee 

aanwezige bedrijfswoningen (Juliana-Bernhardplein 

nrs.  6 en 7) worden burgerwoningen.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld met betrekking tot de toelichting, de regels 

en de verbeelding.

Inzage
Het  vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij 

behorende stukken liggen vanaf vrijdag 1 september 

2017 gedurende zes weken ter inzage. Het plan kan 

worden ingezien in het gemeentehuis (afd. ruimtelijke 

ontwikkeling), Rading 1, Loosdrecht op werkdagen van 

08.30 tot 12.30 uur en op de landelijke website van het 

ministerie van VROM (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Beroep 
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 

gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan 

kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 

dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van te-

rinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep 

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 

Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde 

termijn beroep instellen tegen de wijzigingen die door 

de raad zijn aangebracht bij de vaststelling van het plan. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een ver-

zoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voor-

zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 

en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 

de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-

stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 

ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 

in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de 

heer H.J.W. van Emmerik, telefoonnummer (035) 65 59 

444 of de heer F. Lieste, telefoonnummer: (035) 65 59 

446 van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling.

>  Kennisgeving Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht 

omgevingsvergunning  
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

bekend dat zij een vergunning voor het milieuneutraal 

veranderen hebben verleend voor:

Omschrijving:   voor het mogen uitvoeren van proefop-

nemingen en het doen van onderzoe-

ken ten behoeve van procesverbete-

ringen of innovatie met maximale duur 

van 12 maanden per proefneming

Aanvrager: Stichting Waternet 

Locatie :  Middenweg 159 te Nederhorst den Berg

Verzenddatum:  24.08.2017

Ter inzage
Het besluit en de bijbehorende openbare stukken 

zijn voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van 

Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht. Hiervoor kunt u een 

afspraak maken via telefoonnummer (035) 65 59 557.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publi-

catie genoemde verzenddatum. Vanaf die dag kunnen 

belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en verder 

ten minste naam en adres van de indiener, de datum, 

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering) 

bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht 

aan het college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit 

onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u 

daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening 

indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voor-

lopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

In het verzoek moet worden aangegeven waarom 

sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige 

voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer 

informatie en uitleg over het indienen van een voorlopi-

ge voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

via telefoonnummer: (088) 63 33 000 of 

e-mail: info@ofgv.nl.  Kenmerk: HZ_WABO-71935

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
’s-Graveland
-  Vereniging voor Natuurmonumenten, Noordereinde 

60 in de veldschuur: Buitenklanken op 8 september 

2017 (17.08.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis 

(bij cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen 

binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft. 

>  Wijziging regeling chronisch 

zieken en gehandicapten
De raad heeft op 6 juli 2017 een wijziging vastgesteld op 

de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Zij 

heeft besloten om de groep chronisch zieken en gehan-

dicapten met een inkomen tot het drempelbedrag van 

de zorgtoeslag (2017: 27.857 euro voor een alleenstaan-

de en 35.116 euro voor een meerpersoonshuishouden) 

een jaarlijkse forfaitaire vergoeding WMO te verstrekken. 

Deze bedraagt 250 euro per jaar voor een alleenstaande 

of voor samenwonenden met een inkomen tot 27.857 

euro. Bij meerdere chronisch zieken in een huishouden 

bedraagt deze vergoeding 400 euro per jaar bij samen-

wonenden met een inkomen tot 35.116 euro.  

Hiermee is de regeling voor een grotere groep inwoners 

toegankelijk. Deze wijziging treedt in werking de dag 

na publicatie.

Offi  ciële bekendmakingen

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis 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 indienen 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 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, 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 verzen-

den 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

Bouwen en wonen

Overig

De Meeleesclub in de bibliotheek 
in Loosdrecht is omgedoopt tot 
Taalcafé: “We gaan nu ook oefenen 
met spreken en schrijven.” Het is 
het Appelboom-project van de 
maand.

Fleur Jansen van Bibliotheek Gooi & Meer: 

“Deelnemers hadden meer behoefte aan 

het oefenen van gesprekken. Het lezen 

ging hen prima af, maar de betekenis van 

de woorden bleef lastig. Met het Taalcafé 

breiden we het aanbod uit.” 

Spreken, schrijven en lezen
“Onze vrijwilligers helpen de deelnemers 

op verschillende taalniveaus. De taalcoach 

helpt nog steeds met lezen, maar verder 

oefenen we ook met examens, gesprekken 

voeren en andere taalvaardigheden. We 

hopen dat de deelnemers in een gezellig 

informele omgeving de Nederlandse taal 

beter onder de knie krijgen.”

Iedere woensdagochtend
Het Taalcafé is gratis en is er iedere woens-

dag tussen 10:00 en 11:30 uur. Wilt u mee-

helpen? Het taalcafé zoekt nog vrijwilligers. 

Kijk voor meer informatie op 

www.deappelboom.nl.

Wijdemeren
informeren

Taalcafé Wijdemeren

30 augustus 2017
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Historie

KORTENHOEF- In de editie van vori-

ge week van ‘Weekblad Wijdemeren’ 

stond een artikel over het gereedko-

men van het 8e deel van een serie 

van twaalf boeken, geschreven door 

de Oud Kortenhoever, Krijn Spaan, 

met als titel: ‘Van de Korenmolen 

tot de Sluis’. Daarin zijn o.m. verha-

len opgenomen uit het prachtige 

Kortenhoef zoals Krijn Spaan het 

oude dorp waar hij geboren en geto-

gen is, welgemeend typeert. Dit 8ste 

deel kreeg als subtitel: ‘Van de boer-

derij van David van de Velden tot de 

woning van Dirk van de Velden’. 

In het kort koos Krijn er voor om 

in de beoogde serie van 12 delen, de 

dorpsbewoners te benoemen die in 

oud-Kortenhoef wonen, of gewoond 

hebben. Tevens hoe hun gezin is, of 

was samengesteld en hoe er bijzonde-

re familiebanden zijn ontstaan. Zelfs 

geeft hij informatie waar zij gewerkt 

hebben, of nog altijd werken. Van die 

oude sluis hangt in ‘de Oude School’ 

een prachtige foto, stammend uit de 

tijd dat de Kerklaan nog de naam ‘de 

Meent’ had.   

Uitreiking aan Jan Blom

De belangstelling voor de doop van 

dit 8ste deel was groot, maar bestond 

overwegend uit oud Kortenhoevers 

die in dit deel genoemd worden. We 

hebben het dus over een doorsnede 

van geboren en getogen oud Kor-

tenhoevers, die elkaar tijdens deze 

bijzondere bijeenkomst weer eens 

ontmoetten. Ondersteund door het 

ter gelegenheid van de doop aange-

boden hapjes en drankje, bestaande 

uit een glas prosecco om hiermee te 

proosten op de geboorte van het 8ste 

deel, ontstond die kenmerkende sfeer 

van een geslaagde reünie. Natuurlijk 

opende Krijn Spaan, niet zonder trots, 

zijn middag, waarbij hij niet alleen in 

‘t kort inzage gaf in de omstandighe-

den waaronder het nieuwe boek was 

ontstaan, bedankte hij zijn onmisbare 

sponsors, hij liep ook in vogelvlucht 

door het boek om zijn uitgangspunten 

bij de samenstelling van dit deel aan 

de aanwezigen duidelijk 

te maken.

Ook de familie van Jan 

Blom wordt in dit deel 

uitgebreid besproken. 

Vooral zijn grootvader, 

Jan Blom sr, en zijn va-

der, Jan Blom jr. waren in 

hun tijd bekende dorps-

figuren. Jan Blom sr. had 

bijvoorbeeld een eigen 

buslijndienst tussen Hil-

versum en Vreeland, die 

hij later verkocht aan de 

NBM. Hij zorgde er echter wel voor 

dat zijn beide zoons, Jan Blom jr. en 

Jacobus (Ko) bij deze vroegere bus-

maatschappij, een levenslang contract 

kregen. Zoon Ko werd directeur bij de 

NBM in Zeist, maar Jan jr. wilde geen 

kantoorbaan en bleef liever buschauf-

feur bij de maatschappij. Dit was hij 

overigens al vanaf 1935 en bleef in 

dienst tot 1971. Omdat in de periode 

dat hij buschauffeur was, een eigen 

auto voor de meeste gezinnen nog een 

te luxe vervoermiddel was, was het 

8e  boek Krijn Spaan uitgereikt aan Jan Blom

DOOR:  JOOP GLIJN

busvervoer vooral in die tijd nog populair 

en onmisbaar en genoot Jan Blom jr. als 

buschauffeur van de toenmalige NBM, een 

grote bekendheid, in het bijzonder onder 

de dorpsbewoners binnen onze gemeente 

‘s-Graveland. Door Krijn Spaan werd het 

eerste exemplaar van het 8e deel uitgereikt 

aan de oudste zoon van Jan Blom jr., dus 

Jan Blom de derde, die tijdens zijn loop-

baan opklom van timmerman tot direc-

teur/eigenaar van bouwbedrijf Schipper 

BV. Bij leven zou zijn vader daar heel trots 

op zijn geweest.  

’s-GRAVELAND- Maak in september 

kennis met de uilen van Boekesteyn. 

Ontdek de uilen tijdens deze 2 

uur durende avondactiviteit voor 

volwassenen op de buitenplaats 

Boekesteyn in ‘s-Graveland. De bos-

wachter weet de weg.

Dankzij de vele oude bomen wonen 

er bosuilen op dit landgoed. Zij gaan 

jagen als het donker wordt. Uilen 

vliegen geruisloos, maar hun roep is 

onmiskenbaar. Een mannetjesuil laat 

graag horen dat hij de baas is. En hij 

wil weten of zijn vrouwtje in de buurt 

is. Zij reageert met haar eigen geluid. 

Bij aanvang wordt er in het bezoe-

kerscentrum een korte presentatie 

gegeven over de uilen. Aansluitend 

wandel je onder leiding van de bos-

wachter door de donkere bossen van 

de ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen. Ga 

mee en geniet!

Handig om te weten

Deze excursie is alleen geschikt voor 

deelnemers die goed ter been zijn. 

Honden mogen helaas niet mee. Voor 

alle activiteiten geldt deelname uit-

sluitend na aanmelding en betaling 

vooraf via de website.

Bezoekerscentrum Gooi en Vechts-

treek, Noordereinde 54b, 1243 JJ; 035 

- 656 30 80;

Zaterdag 9 en vrijdag 15 september 

van 20:00 uur tot 22:00 uur; vrijdagen 

22 en 29 september van 19:30 uur tot 

21:30 uur; lid € 7,00, niet lid € 10,00; 

www.natuurmonumenten.nl/bcgooi-

envechtstreek

Foto © Natuurmonumenten, 

Sander Verwoerd

Maak kennis met de uilen van Boekesteyn

Het zomerseizoen nadert zijn einde, 

de scholen zijn weer begonnen en 

ook alle opleidingen, trainingen, en 

cursussen gaan weer van start. Wij 

ook! 

Hoe te kiezen?

Stel, je loopt al een tijdje rond met het 

idee dat je aan yoga wil gaan doen. 

Wat voor soort yoga kies je dan en 

vooral bij wie? Inmiddels is het aan-

tal yogascholen enorm gegroeid. Er is 

veel te kiezen. Sommige stromingen 

zijn meer op het lichaam gericht, an-

dere meer op de geest. Je zou het beste 

kunnen kiezen voor een totaalaanpak 

op alle niveau ‘s. Je zou kunnen kie-

zen voor integrale Healing Yoga van 

Prisma Coaching! Marc, de docent, is 

gediplomeerd yogadocent en integraal 

therapeut. Gedurende meer dan 20 

jr ervaring heeft hij het beste van alle 

yogarichtingen samengevoegd tot een 

krachtig en helend concept.

Proefles gratis!

Het kan voor iemand belangrijk zijn, 

dat het klikt met de docent. En daar 

kom je maar op een manier achter: door 

een proefles te volgen en een gesprekje 

te hebben met die docent. Bij Healing 

Yoga van Prisma Coaching kun je een 

gratis proefles volgen om te kijken, luis-

teren en voelen, kortom te ervaren wat 

onze Healing Yoga met je doet.

Voor iedereen?

Moet je “iets hebben” om te kiezen 

voor Healing Yoga? Nee, je hoeft niet 

ziek te zijn om beter te worden. Hea-

ling Yoga is er dus voor iedereen, van 

jong tot oud, dik of dun, lenig of stijf, 

ziek of gezond, beginners en gevorder-

den.

Wat & waar? 

Wil je een keer meedoen? We starten 

weer op woensdagavond 6 september 

met een blok van 7 lessen van 1,5 uur. 

Je kunt ook later in het blok instromen. 

Je kunt kiezen tussen de vroege groep, 

van 19:00 uur tot 20:30 uur en de late 

groep, van 20.45 uur tot 22.15 uur. 

Waar? In de gymzaal van de Warin-

school, Overmeerseweg 36 in Ne-

derhorst den Berg. Aanmelden of 

informatie?  Bel of mail naar Marc: 06-

41814252, marc@prismacoaching.nl 

of kijk eens op www.prismacoaching.

com. Je bent van harte welkom!

Waarom zou je kiezen voor Healing Yoga? Wandeling na verlies 
Op zondag 3 september organiseren 

Miranda van den Eijnden van Arte-

sia en Wendy Pater van In de Ont-

moeting weer een wandeling door het 

bos. De wandeling is voor iedereen die 

verlieservaring(en) door overlijden kent 

en hier aandacht aan wil geven. Ze ko-

men om 10.00 uur bij elkaar bij De Serre 

van de biologisch dynamische tuinderij 

van Land en Boschzigt Leeuwenlaan 34, 

1243 KB ’s Graveland. Elke maand ver-

weven ze een thema in de wandeling. 

Deze maand is het thema van de wande-

ling: ‘waar ben je dankbaar voor?’. Tij-

dens deze wandeling geven we hier aan-

dacht aan. Kosten: € 10,- (contant).

Aanmelden:  info@praktijkartesia.nl  of 

bel naar 06-23665687. Zie ook www.

praktijkartesia.nl
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Uitstapjes

NEDERHORST DEN BERG- Zaterdag 

9 september a.s. wordt de jaarlijkse 

landelijke Open Monumenten Dag 

gehouden. Het motto dit jaar is 

Boeren, burgers en buitenlui. 

In dit kader heeft de Historische kring 

van Nederhorst den Berg  een route 

binnen het dorp uitgestippeld langs 22 

karakteristieke huizen en gebouwen. 

Deze zijn te herkennen aan geel/rode 

ballonnen. De tocht start in de mu-

ziektent op het Willy Das Plein en ein-

digt in de tuin van kasteel Nederhorst. 

Uiteraard kunt u ook een deel van de 

route volgen.

De eigenaren van de geselecteerde 

objecten heten u welkom en enkelen 

onder hen nodigen u zelfs uit om een 

kijkje binnen te nemen.  Dit geldt o.a. 

voor de molen op het Ankeveensepad 

en het gemaal op de Middenweg.

Bent u geïnteresseerd in deze interi-

eurs, dan moet u zich vooraf opgeven. 

Per internet via ansbaar@gmail.com of 

persoonlijk aan de muziektent.

De molen is te bezichti-

gen om 10.00 uur, 12.00 

uur en 14.00 uur en het gemaal om 

10.00 uur en 11.00 uur. De kerken 

zijn de gehele dag te bezoeken. Vanaf 

9.00 uur kunt U in de muziektent een 

nieuwsbrief afhalen met de route en 

een korte beschrijving van de objecten. 

Uiteraard staat ook de koffie klaar.

De route is te voet en per fiets te vol-

gen. Voor ouderen en minder mobiele 

deelnemers bestaat er een mogelijk-

heid om de route per busje te volgen. 

Aan boord is  een expert die uitleg geeft 

Monumentendag in Nederhorst

‘s- GRAVELAND- Natuurmo-

numenten zoekt vrijwilligers 

voor gespecialiseerd snoei-

werk op de ‘s-Gravelandse 

Buitenplaatsen. Leuk buiten-

werk voor de fijnproevers!

De bestaande fruitploeg van de 

buitenplaatsen werkt het hele 

jaar door om de twee weken 

op dinsdagochtend van 9.00 tot 

13.00 uur. Deze vrijwilligers zijn 

gespecialiseerd in het snoeien 

van hoogstamfruitbomen en 

lei fruitmuren. De 

groep bestaat uit 

12 personen. We 

zoeken  mensen 

die prima op de 

ladder kunnen 

werken. Enige 

kennis of ervaring 

bij het fruit snoei-

en strekt zeker tot aanbeveling, 

maar de overige groepsleden 

leren u gaandeweg de kneepjes 

van het vak. 

Meer informatie: Johan van 

Galen Last boswachter na-

tuurbeheer ’s-Gravelandse bui-

tenplaatsen. J.vangalenlast@

natuurmonumenten.nl   of tel. 

06-54295188

Snoeiers gezocht op de buiten-
plaatsen 

over de karakteristieke woningen en gebou-

wen. Ook voor deze busrit moet u zich voor-

af opgeven via ansbaar@gmail.com.

De rit wordt enkele malen gemaakt en hier-

voor geldt wie het eerst komt etc. Als rust-

punt wordt bij boerderij De Horst van de fa-

milie Voshaart op de Middenweg een gratis 

frisdrankje geschonken. Voor een uitgebrei-

de informatie over de bezienswaardigheden 

wordt verwezen naar de website van de His-

torische Kring: www.historischekring.nl.

De Kring wenst u veel plezier met uw rondje 

langs de karakteristieke woningen en ge-

bouwen van de Bergse Boeren, Burgers en 

Buitenlui.

Fietsgilde ‘t Gooi 
Rijdt zondag 3 september de dagtocht ‘Combi 

Fietsboot Eemlijn’, vertrek om 10 uur vanaf de 

Kerkbrink Hilversum (Museum). Voor deze 

tocht wordt ook gestart om 11.30 uur vanaf 

de aanlegplaats van de Fietsboot Eemlijn in 

Baarn. De totale kosten voor de Combi-tocht 

bedragen € 10.00. Op woensdag 6 septem-

ber is de dagtocht “Zandafgravingen”, ver-

trek 10.00 uur vanaf de Kerkbrink (Museum) 

Hilversum. Vanaf 1600 hebben grootschalige 

zandafgravingen plaatsgevonden in ‘s-Gra-

veland, Bussum, rondom Naarden, Crailo en 

Hilversum. De gids laat het allemaal zien en 

geeft uitleg. Kosten: € 3,00 p.p.  Zie www.fiets-

gilde.nl
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Bibliotheek

Digicafé
Op woensdag 6 september is er van 

10.00-12.00 uur Digicafé in Bibliotheek 

Gooi en meer, vestiging Loosdrecht met 

raad en daad bij digitale problemen.

Tijdens een Digicafé kunt u gewoon 

binnenlopen met vragen over de PC, 

tablet, e-reader of smartphone. Ieder-

een kan en mag elkaar helpen. Dat is de 

bedoeling van deze ochtenden. De Di-

gicafés worden georganiseerd in samen-

werking met SeniorWeb. Iedereen is van 

harte welkom, de entree is vrij! De Tjalk 

41; 1231 TT; 035- 582 5488. 

Start Taalcafé
Op woensdag 6 september start het 

Taalcafé in Bibliotheek Gooi en meer 

vestiging Loosdrecht. De start vindt 

plaats op woensdag 6 september om 

10.00 uur. Vanaf dan is er wekelijks een 

Taalcafé van 10.00-11.30 uur.  Het doel 

van het Taalcafé is dat deelnemers op 

een ontspannen manier de Nederlandse 

taal oefenen samen met vrijwilligers. 

Dus bent u of kent u iemand die extra 

ondersteuning of ervaring kan gebrui-

ken met het spreken van de Nederlandse 

taal; kom naar het Taalcafé. Deelname is 

kosteloos. De Tjalk 41; 1231 TT Loos-

drecht 035- 582 5488.

Bridge instuif Bergplaats 
Op woensdag 6 september a.s. beginnen 

we weer met de gezellige bridgemidda-

gen in de Bergplaats Kerkstraat 7 in Ne-

derhorst den Berg. We spelen 24 spellen 

wedstrijdbridge in een heel ontspannen 

sfeer zowel voor beginners als gevorder-

den. Het is een instuifbridge dus geen 

lidmaatschap. Vanaf 13.15 uur is iedere 

bridger welkom. Inl. Joke Portengen 

tel.0294-253103

BOS vanaf 5 september weer ge-

opend. Na 6 weken zomersluiting 

gaat de BOS op dinsdag 5 september 

weer open. De BOS in Kortenhoef is 

komend schooljaar weer gehuisvest 

in de Curtevenneschool in een eigen 

lokaal, bereikbaar via de linker in-

gang. We zien je graag in de BOS ie-

dere dinsdag van 2 tot 4 uur voor het 

lenen van leuke, mooie, grappige en 

spannende boeken. 

Blij met nieuwe Biebclubbers  

Een nieuw schooljaar en dus weer 

nieuwe 8ste groepers die in de BOS 

komen helpen met lenen en innemen 

van boeken. In de eerste weken krijgen 

de nieuwe biebclubbers alle werkzaam-

heden uitgelegd zodat ze goed kunnen 

helpen in de bieb. En wij zijn heel blij 

met deze behulpzame leerlingen. Veel 

succes allemaal!

Leesmeters maken 

Gaat uw kind naar groep 3 dit jaar? 

Dan worden er grote stappen gezet met 

leren lezen en schrijven. Een mooie 

uitdaging voor ouders om deze grote 

stappen van hun kind bij te benen. We 

krijgen in de BOS dan ook vaak vragen 

over welke boeken geschikt zijn voor de 

startende lezertjes. Hier een aantal aan-

dachtspunten en tips op een rij: Voor 

de beginnende lezers zijn er de Start- 

boeken. Op de rug van die boeken staat 

een S. In de BOS is er een mooi aanbod 

van deze eerste leesboekjes. 

Na de S- boekjes kunt u in de BOS te-

recht voor boekjes met een AVI- aan-

duiding. Op de rug staat dan bijvoor-

beeld midden groep 3 (M3) of eind 

groep 4 (E4). Het AVI- niveau gaat 

over technisch lezen en dus over snel 

en foutloos lezen. De woorden in de 

AVI- boeken sluiten natuurlijk ook 

aan bij de woorden die de kinderen op 

school leren. Juf Joke zei het zo: “leren 

lezen is meters maken.”            Dus kom 

vooral regelmatig naar BOS om boek-

jes uit te zoeken en lees meters.  Zo kun 

je het op school geleerde thuis gezellig 

samen in praktijk te brengen. 

Voor de kinderen vanaf groep 4 kun-

nen de boeken nog steeds worden inge-

deeld op AVI niveau. In de BOS vindt 

u deze boeken in de kast met A-boeken 

en de kast met B- en C-boeken. De A-

boeken zijn geschikt voor kinderen van 

6 tot 9 jaar, B-boeken zijn geschikt voor 

kinderen van 9 tot 12 jaar en C-boeken 

zijn geschikt voor kinderen vanaf 12 

jaar. Ook de A, B en C aanduiding staat 

op de rug van het boek. De bibliotheek 

kijkt naar hoe moeilijk het boek is om 

te lezen en naar het onderwerp. Deze 

aanduiding blijft een hulpmiddel. Leest 

uw kind graag een stripverhaal of een 

informatief boek? Prima. Deze boeken 

dragen zeker ook bij aan het leesplezier.  

Dan is er voor kinderen die moei-

te met hebben met lezen ook nog 

het MLplein. Deze boeken zijn 

net iets gemakkelijker te lezen.                                                                                                                                           

En natuurlijk blijft u voorlezen, ook al 

kan uw kind inmiddels zelf lezen. Want 

een kwartier lezen elke dag betekent in 

één jaar 1000 nieuwe woorden leren! 

Bovendien geeft voorlezen gezelligheid 

en geborgenheid. 

Kinderboekenweek 

Het thema van de Kinderboekenweek 

is Gruwelijk eng. Ben je klaar voor 

de beste gruwelverhalen, boeken met 

Bieb Nieuws

griezels en engerds en verhalen vol spoken 

en heksen? Een aantal enge boeken zijn al 

populair zoals griezelseries als De Grie-

zelbus van Paul van Loon en spannende 

Harry Potter boeken. In de Kinderboeken-

week staan nog veel meer gruwelijk enge 

verhalen en boeken centraal waarbij je ver-

beelding soms met je op de loop gaat. De 

Kinderboekenweek is dit jaar 4 tot en met 

15 oktober.

‘s- GRAVELAND- Op vrijdag-

avond 8 september organiseert 

Natuurmonumenten om 20.00 

uur het concert ‘Buitenklanken’ in 

De Veltschuur op de buitenplaats 

Schaep en Burgh aan Noordereinde 

60 in ’s-Graveland. 

 

De afgelopen jaren hebben al veel mu-

sici het concert op hun eigen wijze 

ingevuld. Dit keer is het de beurt aan 

Tomasz Plusa en zijn trio met Oude 

Muziek. Een concert met prachtige 

18e- eeuwse muziek. Het geluid van 

viool, cello en viola da gamba gaan 

uitstekend samen met de sfeer van de 

nazomer in deze sfeervolle locatie mid-

denin de natuur. 

Het trio speelt onder meer de grootse 

vioolsonates van Johann Georg Pisen-

del; ingewikkelde vioolsonates met 

een vrije expressie. Aan het eind 

van het concert spelen ze een ver-

rassende uitsmijter. Uitvoerenden 

zijn Tomasz Plusa viool, Earl Chris-

ty, luit en theorbe, en Israel Castillo, 

viola da gamba. De ‘s-Gravelandse 

buitenplaatsen kennen een rijk ver-

leden. De prachtige buitenhuizen 

en fraai aangelegde tuinen en park-

bossen vormen al vanaf de gou-

den eeuw het decor voor intieme 

concerten. De rijke bewoners genoten 

hiervan met hun vrienden en familie. 

Tijdens het concert Buitenklanken kan 

iedereen dit gevoel beleven.

De Veltschuur achter Schaep en Burgh; 

Noordereinde 60, 1243 JJ ’s-Graveland; 

20.00 -22 uur; zaal open: 19.30 u; met 

gratis kopje koffie. In de pauze en 

na afloop is er gelegenheid voor een 

drankje. 

Kaarten: natuurmonumenten.nl/bui-

tenklanken of via de ledenservice van 

Natuurmonumenten: 035-65 599 55. 

Buitenklanken Concert

Op Oranjeweg 37 in Kortenhoef vindt 

u een mooie ‘Minibieb’ waar boeken 

gratis te lenen of te ruilen zijn. Hier 

valt dus niet alleen wat te kiezen, maar 

kunt u zelf ook een boek inbrengen. 

Wat levert u in? In ruil voor bijvoor-

beeld Catherine Cooksons roman ‘Als 

koppige wijn’, voor de spannende lite-

raire triller ‘Het veilige huis’ 

van Nicci French, of in plaats 

van het inspirerende verhaal 

van Irene van Lippe-Biester-

feld ‘Dialoog met de natuur’. 

Eerst dus even een duik in de 

eigen boekenkast!

Zoek een vakantieboek

Violist Tomasz Plusa (foto: Natuur-

monumenten, Koos Koopmans)
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Muziek

ANKEVEEN- Al twee jaar biedt de mu-

ziekschool van Muziekvereniging De 

Vriendschapskring in Ankeveen de 

mogelijkheid om drum- en gitaarles-

sen te volgen. Na de zomervakantie 

gaan de lessen weer van start en er 

is nog plaats voor een aantal nieuwe 

leerlingen, zowel op drums als op 

gitaar. 

De lessen worden gegeven in ons ver-

enigingsgebouw aan de Stichtse Kade 

1A en staan onder leiding van twee 

enthousiaste muziekdocenten. Mark 

Vermeeren, die ook al eerder bij ons les 

heeft gegeven, gaat de gitaarlessen ver-

zorgen en voor de drumlessen hebben 

we de eveneens zeer ervaren Marco 

Zondervan weten te strikken. De lessen 

worden gegeven op woensdag- en 

donderdagmiddag maar meld je 

snel aan, want vol=vol. Heb je be-

langstelling, stuur dan even een 

mailtje naar info@vriendschaps-

kring.nl. Vermeld naast je naam 

ook je leeftijd en wat je wilt gaan 

doen (drums of gitaar). Wij ne-

men dan zo snel mogelijk contact met 

Drum- en gitaarlessen gaan weer van start 

Na Dutch Valley, Latin Village, en Mys-

tery Land past het dat de 3 Dorpen-Jam 

weer de poorten opent. Hier word je 

niet gefouilleerd, maar kun je zelf aan 

de slag. Bespeel je een muziekinstru-

ment of heb je zangtalent: D3D-jam is 

een uitstekende gelegenheid om jezelf 

en anderen uit te proberen. Naast een 

leuke sfeer tref je een uitstekende ge-

luids- en lichtinstallatie aan. Het is in-

pluggen en spelen. En kun je zelf geen 

muziek maken? Ook het luisteren en 

kijken naar anderen geeft ook vertier. 

De gezelligheid op D3D-jam is een van 

de mooie competenties van dit evene-

ment. Wil je staan, springen of zitten? 

Het kan allemaal.  En ja, een drankje en 

een bittergarnituur horen daar bij. Heb 

je zondagmiddag 

3 september na 

15.00u nog niet 

ingevuld? Kom 

naar D3D-Jam en 

geniet. Je vindt 

ons op: www.face-

book.com/d3djam

Het is weer tijd voor D3D Jam

je op. Kijk ook op www.vriendschapskring.nl 

KORTENHOEF - De scouts van 

de Klaas Toxopeus groep uit 

Kortenhoef hebben hun zomerkam-

pen achter de rug.  Deze week een 

terugblik op het kamp van de Wilde 

Vaart, de groep van scouts in de leef-

tijd van 16 tot 19 jaar. 

De meeste leden van de Wilde Vaart 

hebben al een behoorlijke scouting-

loopbaan achter de rug. Het is een 

groep van jongens en meisjes die veelal 

aan het studeren is. In het weekend 

hebben zij op de zondagmiddag hun 

opkomst. De Wilde Vaart gaat natuur-

lijk ook met de boten het water op. 

Ze stellen zelf het programma samen 

en hebben ook zelf het zomerkamp 

georganiseerd. Dit jaar is de groep op 

trektocht gegaan vanuit Kortenhoef 

naar Lemmer in Friesland. Met twee 

lelievletten heeft de Wilde Vaart per 

dag zo’n 20 kilometer afgelegd. De 

tocht voerde via de Vecht naar Muiden. 

Daarna door naar Naarden voor een 

overnachting op de Schelp. Met een 

flink windje de volgende dag door naar 

Harderwijk. De tenten stonden pas laat 

doordat het laatste deel van de tocht de 

boten al jagend werden voortgetrok-

ken. De volgende dag kreeg de Wilde 

Vaart een mooie sleep die zorgde voor 

een snelle tocht naar Lemmer. Bijzon-

der was de Roggebotsluis bij Dronten 

met een hoogteverschil van 2,5 meter. 

In Lemmer genoten ze van de mooie 

Friese meren. Na 8 dagen was het 

kamp ten einde en werden de 2 lelie-

vletten over de weg weer naar Korten-

hoef teruggebracht. Met dank aan Bas 

Poolman voor het transport over de 

weg. De tocht naar Friesland was een 

bijzondere ervaring, waarbij de leden 

van de Wilde Vaart hun zeemanschap 

hebben kunnen beoefenen. Benieuwd 

waar de groep volgende zomer naar 

toe gaat

Wil je een keer komen kijken bij de 

scouting in Kortenhoef? Als Wilde 

Vaart bent welkom vanaf 16 jaar. Op 

zondag 13:00 uur begint de opkomst. 

We starten weer op 9 september! Ben 

je ouder dan 21 jaar en heb je scoutin-

gervaring ? We kunnen nog stafleden 

Wilde Vaart vaart naar Lemmer

gebruiken om de Wilde Vaart te begeleiden 

bij het draaien van het programma. Meer 

informatie: info@klaastoxopeus.nl 

Elke 1e woensdag v.d. maand 

van 14-17 uur: Repaircafé Wij-

demeren. In de Brasserie van 

Veenstaete te K’hoef. Weg-

gooien? Mooi niet! Zie: www.

natuurlijkwijdemeren.nl of 

bel: Marjolijn Bezemer: 06- 

48545227.

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelingetje? 

Humanitas biedt ‘vriendschap-

pelijk 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

Kort nieuws
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NEDERHORST DEN BERG- De ge-

zondheidsraad heeft een nieuwe 

beweegnorm. De bestaande norm 

is uitgebreid. Nieuw is de volgende 

toevoeging voor volwassenen: twee 

keer per week oefeningen om de 

spierkracht en de botten te verster-

ken. Voor kinderen komt er drie keer 

per week behoorlijke belasting van 

spieren en botten bij. 

Als lid van de Algemene Gymnastiek 

Vereniging Nederhorst den Berg lukt 

dat vast, want dat is precies wat we 

elke week doen. 

Vrijdagochtend 1 september starten 

de lessen voor de dames in sporthal de 

Blijk (1e uur van 8.45 uur-9.45 uur, 2e 

uur van 9.45 uur-10.45 uur) en woens-

dagmiddag 6 september beginnen de 

lessen voor de jeugd (13.00 uur-14.00 

uur, groep 1 en 2, 14.00 uur-15.00 uur, 

groep 3, 4 en 5, 15.00 uur-16.00 uur, 

groep 6, 7 en 8). 

Ben je (nog) geen lid, maar wil je op 

een ontspannen manier, op je eigen 

niveau aan conditie, spierkracht en 

sterke botten werken, dan ben je bij 

ons aan het goede adres. Heb je be-

langstelling, kom dan een paar keer 

proefdraaien.  

Meer informatie:  Greet van Geest (le-

denadministratie), tel. 0294- 253650.

Sport DOOR: HERMAN STUIJVER EN SASKIA LUIJER

LOENEN AAN DE VECHT- Iedereen 

was het erover eens. Het was een su-

pergezellige damweek in het gast-

vrije ’t Web in Loenen. Weliswaar wa-

ren er slechts 15 deelnemers, maar 

het aanwezige gezelschap had een 

pittige doch leuke week. Uiteindelijk 

werd Harry de Waard na acht partij-

en de ongeslagen winnaar.

Gezien het oneven aantal dammers, 

was er gedurende de acht partijen 

steeds een ‘dummy’, een persoon die 

niet hoefde mee te doen, maar wel 2 

punten kreeg. Deelnemers waren allen 

lid van een damvereniging binnen het 

gebied van de Utrechtse Provinciale 

Dam Bond en boven de 65 jaar. Nestor 

was de 82-jarige Dick de Boer. De pen-

sionado’s speelden volgens het Zwitsers 

systeem, d.w.z. 1.45 uur voor 60 zetten 

en maximaal 10 minuten p.p. om de 

partij uit te spelen. 

In een ontspannen sfeer opende Mar-

tijn van Lindenberg, directeur van 

hoofdsponsor Bouwbedrijf Bon, op 

maandagochtend het toernooi. Hij 

opende met wit 33-29 aan het bord 

van Dick de Boer. Die waarschijnlijk 

in zijn vuistje lachte, want de klok had 

nog maar net een klein half uurtje gelo-

pen of tegenstander Harry Vredeveldt 

tuinde bij de 13e zet al in een damzetje. 

Daarna was het natuurlijk over en uit. 

Na de tweede dag met twee speelrondes 

had het driemanschap Ruud Klaaren-

beek, Paul de Heus en Harry de Waard 

de koppositie ingenomen. Op woens-

dag kwam Harry de Waard twee pun-

ten los van zijn belagers. Mede door 

een blunder van medekoploper Ruud 

Klaarenbeek die een ‘drie om drie naar 

dam’ open liet staan. 

Gedurende de donder-

dag en vrijdag wist De 

Waard zijn koppositie te 

handhaven. 

Hij ontving de wissel-

beker en een bedrag 

van 60 euro. Gevolgd 

door Paul de Heus en 

Hilversummer Wim 

Vlooswijk werd derde. 

Teus de Mik, ad-inte-

rimvoorzitter van de 

UPDB, hoopte in zijn 

slotwoord dat dit evenement een re-

clame was voor de damsport en dat 

bestuurlijk zal worden besproken hoe 

dit kampioenschap in de toekomst nog 

meer gestalte kan krijgen. 

Naast de ‘gewone’ prijzen was er ook 

een geldprijs voor de beste 70-plusser. 

Eerste Damkampioenschap 65-plussers geslaagd

Die eer viel te beurt aan Frits Stuger. Wel-

iswaar ex aequo op de 9e plek met Dick de 

Boer, maar door het Sonnenborg-Berger 

puntensysteem waardoor hij 5 punten 

hoger staat, kreeg hij de 20 euro. In ieder 

geval is dit kampioenschap voor herhaling 

vatbaar. 

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand zomer-
competitie biljarten
21 aug. (maandag-pou-

le): M. Boelhouwer (5 

pt.), J. van Greuningen 

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

(2 pt.), B. Worp (2 pt.) Stand aan kop: J. 

van Greuningen 9-36, M. Boelhouwer/J. 

Vrijburg 9-29, W. Clements 9-25

Uitslag maandtoernooi biljarten 
26 aug.: 1. M. Boelhouwer & K. Jacobs 

& J. van Wijnen (8 pt.), 2. W. Clements 

& J. van Greuningen & M. v.d. Velden (6 

pt.), 3. R. Boelhouwer & M. Verlaan & 

M. Zieleman (4 pt.)

Programma 
Vrijdag 1 sept. 16.30 tot 18.00 uur: 

biljartlessen (voor aanmelden: 

06.20.40.80.58), zaterdag 2 sept. 16.00 

uur: zomercompetitie biljarten, maan-

dag 4 sept. 19.30 uur: zomercompetitie 

biljarten

Openingstijden bar (ook voor niet-
leden) + contact
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, telefoon: 06.20.40.80.58

‘s-GRAVELAND – Krijg je maar geen 

genoeg van voetballen en wil je nog 

beter worden? Speel je in de Jo/Mo 

8 t/m 13 en woon je in de omgeving 

van ’s-Graveland? Maak dan vanaf 

1 oktober extra trainingsuren bij 

de ‘Maurice van der Wilt Voetbal 

Academie’. Inschrijven kan t/m 4 

september op www.mauricevander-

wiltvoetbalacademie.nl

Speciaal voor jongens en meisjes van 

8 t/m 13 jaar start in oktober de ‘Mau-

rice van der Wilt Voetbal Academie’ op 

de voetbalvelden van SV ’s-Graveland. 

Tien weken lang biedt Van der Wilt ex-

tra trainingsuren tussen 9.00 en 10.00 

uur op de zondagen 1, 8, 15 oktober, 

5, 12, 19, 26 november en 3, 10, 17 de-

cember. Maurice: “Bij de Voetbal Aca-

demie trainen we op alle vlakken. Niet 

alleen de traptechniek, maar alles komt 

voorbij, zoals balaanname, passing en 

schijnbewegingen. En voor de keepers 

is er een aparte training, met bijvoor-

beeld duiken, gooien en meevoetbal-

len. Daarnaast gaan we natuurlijk ook 

in op wat de groep vraagt, op wat ze zelf 

beter willen leren. Je merk dat kinderen 

ook echt enthousiast zijn, dat ze graag 

willen spelen. Zo’n extra training kan je 

dan net dat stapje extra brengen.”

Tweede seizoen

Maurice van der Wilt startte vorig 

jaar zijn voetbalschool en begint nu 

vol enthousiasme aan zijn tweede 

seizoen. De aanvaller maakte vooral 

naam in zijn periodes bij Spakenburg 

in de Hoofd- en later de Topklasse. De 

31-jarige speelt nu in de tweede klasse 

bij de Baarnse voetbalclub TOV en is 

in opleiding voor het UEFA C trainers 

diploma. “Ik leer zo weer hele andere 

dingen dan alleen spelen” meldt hij. 

“Het training geven spreekt mij ge-

woon aan. Het extra bezig zijn met 

jonge jeugd die lekker wil voetballen. 

Zo’n Voetbal Academie had ik vroeger 

als kind ook wel gewild, maar toen was 

Inschrijving t/m 4 september

Train bij ‘Maurice van der Wilt Voetbal Academie’

Beweeg je genoeg?

dat er allemaal niet.”

Inclusief kledingpakket

Deelname kost € 149,- voor tien weken, 

inclusief een persoonlijk ‘Maurice van der 

Wilt Voetbal Academie’ kledingpakket 

bestaande uit shirt, broek, sokken en trai-

ningspak. Jeugdigen die vorig jaar hebben 

meegedaan en deze kledingset al hebben, 

kunnen voor € 125,- meedoen. Inschrijving 

kan t/m maandag 4 september, dus wees er 

snel bij!

Op donderdag 7 september start 

Therapie Practicum Nederhorst den 

Berg weer met bewegen voor oude-

ren. 

Aanvang: 14.00 uur tot 14.30 uur in 

de Bergplaats. Om gezond en fit te 

blijven, zijn we in februari gestart met 

bewegen voor ouderen. Het oefenen 

bestaat uit looptraining, evenwichts-

oefeningen en verbeteren/behouden 

van de kracht en mobiliteit. Het ge-

heel draagt bij aan het onderhouden 

van de algehele conditie.

Hebt u interesse? Belt u dan met Mar-

tie Hansen bij Therapie Practicum 

Nederhorst den Berg, telef.nr: 0294- 

253838. U kunt altijd een keer proef 

draaien. De kosten zijn € 17,50 per 

maand en we oefenen elke donderdag.

Start bewegen voor ouderen
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KORTENHOEF – Wil je meer leven en 

werken vanuit je talent? Wil je on-

derzoeken waar je van nature goed 

in bent en een krachtige impuls 

geven aan je persoonlijke ontwik-

keling? Dan is een Talent-traject bij 

Yoga in de Tuin wat voor jou! Vrijdag 

8 september starten Michael Hulst 

en Petulia van Tiggelen een nieuwe 

groep in Kortenhoef. Kijk voor meer 

informatie op www.michaelhulst.nl.

“Ik kan het een ieder aanbevelen om op 

een rustige en prettige plek jezelf beter 

te leren kennen. Voor mij persoonlijk 

was het een ontdekkingsreis.” “Het 

heeft mij innerlijke rust en tevreden-

heid gegeven. Ik kan nu leven zonder 

ballast, ik geniet weer.” Twee mooie 

ervaringen van deelnemers die illus-

treren wat een Talent-traject je kan op-

leveren. Op momenten dat je toe bent 

aan een persoonlijk ontwikkeltraject. 

Als je voelt dat er iets moet veranderen 

in je leven maar je komt er niet toe. Of 

als je midden in een verandering zit en 

het loopt niet lekker. Als je niet goed 

weet welke kant op te gaan. Dan biedt 

een Talent-traject inzicht, helderheid 

en rust. 

In de stille, haast serene sfeer van Yoga 

in de Tuin aan de Emmaweg, vertel-

len Michael Hulst en Petulia van Tig-

gelen vol passie over het unieke van 

hun Talent-trajecten. “Dat onderzoek 

naar je talent, dat doet mensen wat. 

Die zoektocht naar je oorspronkelijke, 

natuurlijke Talent, naar dat wat bij jou 

als vanzelf gaat, naar wat je als kind al 

deed” legt Petulia uit. Waarbij Michael 

aanvult dat vooral de combinatie van 

mentaal onderzoek en lichaamswerk 

maakt dat het programma werkt. “An-

ders blijf je zo in je hoofd zitten. Door 

de aanvulling met yoga, ademhalings-

oefeningen en visualisatie ga je je Ta-

lent ook echt ervaren in je lijf. Dan voel 

je het anker waar je naar toe wilt.” En 

als je je Talent eenmaal weet dan begint 

de zoektocht eigenlijk pas echt. Want 

wat houdt je tegen om je Talent in te 

zetten? Welke overtuigingen belemme-

ren dit? Petulia: “Je bent je meestal niet 

bewust van de criticaster in je hoofd, 

die vaak de leiding neemt en overal een 

oordeel over heeft. Door de training 

kom je zelf weer aan het roer te staan, 

ga je zelf meer bepalen wat goed is voor 

jou. Niet zozeer vanuit je hoofd, maar 

meer vanuit je hart.”

Je eigen plan

Het traject bestaat uit zeven bijeen-

komsten verdeeld over vijf maanden. Je 

gaat met opdrach-

ten aan de slag, 

maakt je eigen plan 

en werkt aan wat 

voor jou belangrijk 

is. Michael: “De 

modules zijn heel 

flexibel. We hebben 

een globaal idee en 

stemmen de precie-

ze invulling af op de 

groep. Door vragen 

te stellen proberen 

we de juiste rich-

ting te geven. Begeleiden we mensen 

om dichter bij zichzelf te komen.” Hulst 

maakt daarbij gebruik van zijn achter-

grond als yogadocent, massagethera-

peut en mentalcoach. Van Tiggelen zet 

haar achtergrond als film- en theater-

regisseur in, aangevuld met haar ken-

nis als veranderkundige. Dat alles in 

een zo’n veilig mogelijke setting, zodat 

je jezelf durft te zijn en kunt groeien. 

“De laatste dag is dan ook een feestje” 

stelt Michael enthousiast. Met een lach, 

een traan en vooral veel plezier, wat 

ook blijkt uit bijgaande groepsfoto die 

afgelopen zomer tijdens de Talentweek 

in Oostenrijk is gemaakt. “Wij kunnen 

nog zoveel vertellen” besluit Petulia, 

“maar de ervaringen en de beelden van 

Start 8 september bij Yoga in de Tuin

Uniek Talent-traject voor persoonlijke groei

Achterpagina

deelnemers zeggen zoveel meer. Zij zijn 

onze beste ambassadeurs.”

DOOR:  SASKIA LUIJER

Als de Horstermeer 135 jaar bestaat, dan 

wordt dat groots gevierd met echte Polder

spelen. Daar hoort een modderrace bij. 

Wie herkent deze modderfiguur? Mailen naar: redactie@dunnebier.nl

Wijdemeren in Beeld

Oordoppen in...
Reporter Niels van der Horst zoekt uit 
waar bewoners van Wijdemeren buiten 
naar luisteren.
 Naam:  Ciske
 Leeft ijd:  14
 Beroep:  kantinemedewerker
  scholier
 Uit:  Oud-Loosdrecht
 Gespot op:  Kerklaan, Kortenhoef  
 Favoriete plek:  Labertzkade
  Loosdrecht/Kortenhoef 
Luistert naar:  World A Raggae van
  Ini Kamoze
 Telefoon:  OnePlus X




