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WIJDEMEREN- In het laatste politie-

ke seizoen voor de gemeenteraads-

verkiezingen in maart 2018 wordt 

de Wijdemeerse politiek verfrist met 

twee politieke talenten uit de linkse 

hoek. Dr. Marloes van Hoeve wil 

als GroenLinkse fractieassistent de 

duurzaamheid hoog op de agenda 

zetten en Max Schouten wil zijn ide-

alen als sociaaldemocraat voor de 

PvdA in Wijdemeren uitdragen. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Marloes, al 16 jaar wonend in Loos-

drecht, is geschoold als geoloog en 

werkt als docent wiskunde op het 

Goois Lyceum, plus dat ze sinds een 

jaar parttime wetenschappelijk onder-

zoek doet.  “Ik ben gemotiveerd om 

alles wat met milieu te maken heeft 

aan de orde te stellen. Dat is mijn des-

kundigheid, ik heb ook voor VROM 

op dat terrein gewerkt.” Marloes (48) 

zal dus hoogstwaarschijnlijk een plek 

in de commissie Ruimte en Econo-

mie bezetten. Terwijl de 24-jarige 

Max Schouten zich zal concentreren 

op Bestuur en Middelen. Dat ligt in 

de lijn van zijn studie Beleid, Com-

municatie en Organisatie aan de Vrije 

Universiteit en zijn job als communi-

catieadviseur aan de Hogeschool van 

Amsterdam. Max komt uit een rood 

Kortenhoefs nest en schaamt zich er 

niet voor om PvdA ‘er te zijn. Inte-

gendeel. “Dat ideaal van solidariteit, 

de sterkste schouders die de zwaarste 

lasten moeten dragen, dat blijft als een 

paal boven water staan. Het mag dan 

nu landelijk wat minder gaan, maar ik 

heb heel veel vertrouwen in deze par-

tij.”

Marloes komt uit Roosendaal, de-

zelfde woonplaats als de Groen-

Links- voorman Jesse Klaver, die ze 

beschouwt als een frisse wind in de 

politiek. Ze voelt zich ook verwant 

met Femke Halsema die passie voor 

bepaalde onderwerpen paarde aan 

een uitstekende debatvaardigheid. 

Dat vindt ze ook belangrijk in het on-

derwijs, dat kinderen en jongeren le-

ren door te denken. “Zeg nooit, het is 

nu eenmaal zo, maar blijf doorvragen. 

Een kritische houding vind ik zo be-

langrijk, probeer alles te staven wat je 

zegt. Dat is een basishouding waarmee 

je ver komt in de toekomst.” Dat Max 

waarde hecht aan debatteren, moge 

blijken uit zijn studie. Hij denkt dat je 

op de manier jongeren kunt betrekken 

bij de politiek. “ Je moet standpunten 

van de partij herkenbaar maken. En 

proberen de jeugd bij concrete onder-

werpen actief te betrekken.” 

Marloes vervolgt:  “Ik zie om me heen 

dat jongeren juist graag in debat wil-

len, wel los van politieke partijen, 

maar dat maakt niet uit. Ik zou veel 

energie willen geven aan debatten.” 

Max wijst op Snapchat, Facebook, 

Instagram, Twitter: “Ook via de soci-

ale media. Er zijn tal van eigentijdse, 

speelse technieken om jongeren hun 

stem te laten horen. Daar liggen nog 

heel veel kansen.” Met licht schaam-

rood op de kaken erkennen beide 

nieuwelingen dat de websites van hun 

partijen niet functioneren. Daar ligt 

een schone taak. 

Toekomst

Misschien is dat al besproken in de 

eerste fractievergadering van maan-

dag jl. Want daarin werd het tweetal 

bijgepraat door de andere PvdA/GrL- 

leden. “Ik zal heel goed naar Stan 

Nieuwe talenten voor linkse politiek

(Stan Poels, fractievz. - red.) luisteren. En 

ik ben bereid alles te doen, flyeren, uiter-

aard meedenken, adviezen geven, noem 

maar op. Over het vervolg heb ik nog geen 

vaststaande ideeën. Laat ik eerst maar 

eens kijken hoe het verder gaat als frac-

tieassistent.” Ook Max doet nog geen uit-

spraken over de kieslijst voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. Wel vindt 

het tweetal dat de toekomst van Wijdeme-

ren ligt in een groter geheel. “Een fusie be-

tekent niet het einde van Wijdemeren, de 

identiteit van de kernen zal echt niet min-

der worden. Als je de burgers maar goed 

informeert” vindt Max Schouten. 

Op 21 september worden Van Hoeve en 

Schouten officieel geïnstalleerd door bur-

gemeester Ossel.

Anti-alcohol

De provincie Noord-Holland ver-

breedt tussen Weesp en Ankeveen 

de Gooilandseweg en legt bij de 

Lage Klompweg, de Dammerweg en 

de ’s-Gravelandseweg rotondes aan. 

Hierdoor zijn de weg en het fietspad 

tussen de twee plaatsen van vrij-

dag 15 september van 20.00 uur tot 

maandag 25 september 05.00 uur 

afgesloten. 

Voorafgaand aan deze afsluiting wordt 

een nieuwe fundering in de berm van 

de Gooilandseweg gemaakt. De weg 

wordt daardoor van maandag 4 sep-

tember tot en met vrijdag 8 september 

tijdens vijf avonden en nachten, tus-

sen 20.00 uur en 05.00 uur afgesloten.

Afsluitingen

De Gooilandseweg (N236) tussen 

Aetsveld (Weesp) en Hollands End 

(Ankeveen) is afgesloten voor door-

gaand verkeer. Ook de aansluiting met 

de Lage Klompweg, de Dammerweg 

en de ’s-Gravelandseweg zijn gesloten. 

De nood- en hulpdiensten en buslijn 

106 worden over het fietspad geleid. 

Het fietspad wordt daarom tussen 

Aetsveld en de Lage Klompweg afge-

sloten voor (brom)fietsen.

Omleidingen

Weesp is alleen via de A1 en de N236 

vanuit Driemond te bereiken. Door-

gaand verkeer vanuit Diemen/Am-

sterdam richting Bussum/Hilversum 

wordt omgeleid via de A9 en A1 en 

vice versa. Verkeer van en naar Nig-

tevecht en Weesp rijdt via de nieuwe 

Provincialeweg bij Driemond. Ver-

keer vanuit Nederhorst de Berg rijdt 

Gooilandseweg afgesloten via ‘s-Graveland en Bussum naar de A1. 

(Brom-)fietsers worden ter plaatse met 

gele borden omgeleid via de Utrechtse-

weg.



Woensdag 6 september 20172 Weekblad Wijdemeren

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 10 sept.: 09.30 uur: E. Kaak,
 Wo. 13 sept.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Za. 9 sept.: 19.00 uur: E. Kaak,
 Wo. 13 sept.: 19.00 uur: 
 J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 10 sept.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker en W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 10 sept.: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 10 sept.:  10.00 uur:  
 Ds. R. Beltman.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 10 sept.: 09.30 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 10 sept.:  09.30 uur:  
 Ds. N. Raadgever.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 10 sept.:  11.00 uur:
 Corrie van Egmond. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 10 sept.: 10.00 uur: T. Meij. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 10 sept.:  
 10.00 uur: Ds. E.J. Hempenius,
 16.00 uur: Ds. E.J. Hempenius.

WANNEER TIJD WAT WAAR
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. 09.00 u. Fietstocht ‘Boeren, Burgers, Buitenlui’ Muziektent WD Plein, NdB
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 Kortenhoefse plassen
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. 11.00 u. ASV’91 Petanque (boulebanen) Piet Koster Plein, 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
zo. 17 sep. 09.00 u. 4 x G  Buiten Rommelmarkt  Parkeerterrein naast De Fuik
do. 21 sep. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
vr. 22 sep. 19.30 u. Uilen op Boekesteijn Bez. Centr. NM; ’s-Graveland
za. 23 sep. 15.30 u. Einde Zomer Concert Oude Kerkje, Kortenhoef
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

Vanaf 6 september zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV- Magazine met een zomeroverzicht van diverse activiteiten in 
de regio, met o.a. de kasteelfair bij Sypesteyn, de Vestingzondag 
in Naarden, de jaarmarkt in Nieuw-Loosdrecht, de bloeiende 
heide in Bussum en Sail Pampus; 
In RegioHub komen drie mensen aan het woord die dakloos zijn 
geworden (H). GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor 
alle kanalen op gooitv.nl

Programma GooiTV

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

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

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

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

Kijk ook op  

onze website: 
www.weekbladwijdemeren.nl
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WIJDEMEREN- De gemeente 

Wijdemeren doet mee aan een re-

gionale aanpak op preventie, edu-

catie, toezicht en handhaving van 

overmatig alcoholgebruik. Immers, 

het gebruik onder jongeren over-

stijgt de gemeentegrenzen. Het Plan 

van Aanpak wordt donderdag in de 

commissie Bestuur en Middelen be-

sproken. 

De gemeente Wijdemeren kent een 

hoge horecadichtheid. Op dit mo-

ment zijn er 109 horecalokaliteiten 

waarop toezicht in het kader van de 

Drank- en Horecawet wordt uitgeoe-

fend. Naast deze lokaliteiten kent de 

gemeente een grote diversiteit  aan 

evenementen waarbij alcohol wordt 

geschonken. Uit het onderzoek van 

mysteryshoppers, die anoniem onder 

de 18 jaar een biertje bestellen, bleek 

dat sportkantines de grote boosdoe-

ners zijn. Daar wordt nog bij ruim een 

derde van de gevallen onterecht alco-

hol geserveerd (36,5 %, 2016), gevolgd 

door cafetaria’s en horecagelegenhe-

den (18, 21%). Supermarkten en slij-

terijen doen het wel goed. Alle reden 

dus om de aanpak te verstevigen. 

Gelukkig zijn er ook positieve cijfers. 

Had 40 % van de jongeren onder de 16 

jaar 10 jaar geleden nog nooit alcohol 

gedronken, nu is dat 72% in Gooi- en 

Vechtstreek. Boven de 16 jaar wist in 

2006 slechts 18% alleen van het be-

staan van frisdrank, nu is dat ruim 

40%. Het met een groep in één café in 

een keer 5 of meer drankjes nuttigen is 

ook afgenomen. Dat was bijna 60% bij 

de 16-plussers, nu nog 40%. Minder, 

maar nog te hoog. 

Doelen

Wijdemeren en de regio hebben zich-

zelf een aantal concrete doelen gesteld:

In 2020 is: het aantal jongeren dat on-

der de 16 jaar nog nooit alcohol heeft 

gedronken toegenomen tot meer dan 

75%; is 80% van de ouders van me-

ning dat 18 jaar of ouder een goede 

startleeftijd is voor het drinken van 

alcohol (was 50% in 2016); is het aan-

tal jongeren onder de 18 jaar met al-

coholvergiftiging gedaald tot minder 

dan 25 per jaar (was jaarlijks ca. 30). 

Voorts wil de Regio dat het percentage 

volwassenen van 55 jaar en ouder dat 

overmatig drinkt naar 10% daalt. Een 

uitschieter van 18,5% is de leeftijdsca-

tegorie 60 – 64 jaar. 

Ook de naleving moet beter. Dat moet 

in 2020 gestegen zijn tot 95% voor su-

permarkten en slijterijen En tot 80% 

voor cafés en restaurants, sportkanti-

nes moeten tot meer dan 60% de 18+ 

regel controleren. 

Wijdemeren doet mee aan anti-alcoholbeleid

Hoe

Naast voorlichting op scholen (weerbaar-

heidstraining) wordt er de komende jaren 

extra ingezet op toezicht en handhaving 

van de leeftijdsgrens en dronkenschap in 

de openbare ruimte, Meer BOA’s die sa-

menwerken met de politie, met bodycams 

waardoor het heterdaad betrappen moge-

lijk wordt. Ook zal er een rol blijven voor 

de mysteryshoppers bij het toezicht.

KORTENHOEF- Volkomen onver-

wacht kwam locoburgemeester Jan-

Jaap de Kloet afgelopen zondag na-

mens het gemeentebestuur op be-

zoek op het 60-jarig huwelijksfeest 

van zijn ouders Ruut en Co de Kloet.

Een historisch moment dat zoonlief 

die vanaf eind 2016 wethouder finan-

ciën is, en die zich voorheen volgens 

vader Co nooit actief heeft ingelaten 

met dorpspolitiek, nu jaren later zijn 

vader opvolgt. Co de Kloet was vanaf 

de 70’er jaren tot aan 2014 in verschil-

lende periodes een vooraanstaand po-

liticus als raadslid en wethouder voor 

de PvdA en later Dorpsbelangen

Ruut Steijn komt oorspronkelijk uit 

Amsterdam, maar verhuisde naar 

Kortenhoef, omdat haar vader een 

betrekking kreeg bij de omroep in 

Hilversum. Co stamt uit een oud Kor-

tenhoefs geslacht dat eeuwenlang een 

agrarisch bestaan uitoefende aan de 

Kortenhoefsedijk. In deel 8 van de his-

torische serie van Krijn Spaan is zelfs 

een hoofdstuk gewijd aan De Kloet. 

Al tijdens de middelbare schoolpe-

riode kwamen ze elkaar tegen. Dat 

was geen toeval, volgens de 81-jarige 

Ruut: “Ik wist toen al, op mijn 16e, 

dat ik met hem wilde trouwen.” Co 

was zich nog niet geheel bewust van 

zijn lotsbestemming, de relatie had de 

vorm van een knipperlicht, doch op 

zijn 25e trad hij in het huwelijk met 

zijn geliefde Ruut. Eerst een kerke-

lijke inzegening in het Oude Kerkje 

en daarna trouwde burgemeester Wil-

deboer hen in het fraaie Kortenhoefse 

gemeentehuis, schuin aan de overkant 

van hun huidige woning. Ruut was tot 

haar 40e kleuterleidster op de Montes-

sorischolen van Laren en Hilversum, 

Co werkte jarenlang voor de VARA. 

Hij was de bedenker van ‘Tijd voor 

Teenagers’, een radiomaker in hart 

en nieren. Daarnaast is hij bekend als 

schrijver, hij heeft zeker 30 publica-

ties op zijn naam staan. Boeken over 

muziek, maar ook talloze kinderboe-

ken van wie er een aantal zich in de 

Kortenhoefse polder afspelen. Maar 

ook Ruut is schrijfster. In februari 

van dit jaar kwam de verhalenbun-

del ‘Hoezo Toevallig’ uit, met bijzon-

dere ervaringen met mensen uit haar 

praktijk. Ruut is een van Nederlands 

bekendste natuurkundig therapeuten. 

Recent rondde zij nog de HBO-studie 

‘Medische basiskennis’ af. “Ik was het 

oudste meisje van de klas” meldt Ruut 

vrolijk die eraan toevoegt dat ze zich 

nooit bemoeid heeft met Co’s politie-

ke carrière. “Ik wou er helemaal niks 

van weten.” En Co, hoe zat dat met de 

natuurgeneeskunde? “Tja, ik had geen 

keus, dat was het enige wat erover 

bleef ” antwoordt hij gekscherend.

Co de Kloet, die zich thuis voelde in 

de politieke arena. Waar hij in een 

grijs verleden door de plaatselijke 

PvdA- afdeling werd geroyeerd, nadat 

hij was overgestapt naar Dorpsbe-

langen. Hij was ook iemand die met 

honderden soms vileine stukjes in de 

huis-aan-huisbladen de publieke opi-

nie bestookte, gehaat en geliefd. Een 

meester met de pen. 

Het echtpaar kreeg drie zoons en ze-

ven kleinkinderen. “Je moet elkaar 

vrij laten, leid je eigen leven. Jij bent 

60- jarig huwelijk Ruut en Co de Kloet

Co: ‘Een vonk die nog steeds vurig brandt’
een individu, niets meer en niets minder” 

zegt Ruut. Waar Co gloedvol aan toevoegt: 

“Bij mij is die vonk ooit over gegaan, die 

brandt nog steeds. Het is in al die jaren 

nooit anders geweest.” 

Dat de 85-jarige nog zo vitaal overkomt, 

heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met 

het feit dat hij officieel slechts 21 jaar is, 

hij is namelijk geboren op 29 februari. En 

dat je aan Ruut ook niet ziet, dat ze 80+ 

is, heeft ongetwijfeld te maken met haar 

innerlijke kracht waarmee ze in het leven 

staat.
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

 

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Te Huur Wijdemeren

Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

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

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

 MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

 

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!! 

035-656 0235

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. 

Tel. 0294-254598. 

PIANO-PEDAGOGE NdB e.o.

Individuele pianolessen voor

volwassenen en kinderen.

Lessen aan huis mogelijk. 

Info:

Angela van Hal, 06-40620276

Het is weer tijd voor de 

Sloten. Voor handmatig 

Sloten belt u 06-24920317

dansen met Body&Soul !

v.a.19 Sept in Loosdrecht

Di/ Do, gratis proefles

tel: 0626122790 

fb@yogadancebyrenee

Sloten & Inbraakbeveiliging

Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Woning gezocht met weide

evt stal voor 2 paarden, 

3 personen (particulier).

Max 550.000 T: 0624285281

*MV HAIRSTYLING*

Uw professionele 

haarstylist aan huis.

06 51140404

www.mvhairstyling.nl

BEELDHOUWEN/boetseren 

kennismakingscursus op 4 

zaterdagochtenden 9,16 

23,30 september 10.00-

12.30uur info:0206930159/

0621346029 www.beeld

houwatelierkortenhoef.nl

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

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

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

Sleutels
en 
sloten
service

Kort nieuws

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Programma september 2017

Zaterdag 16 september An en Jan, Muziektheater

Programma: Vakantiealbum!

Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 18,- 

Woensdag 20 september Film: Amadeus

Aanvang: 19.30 uur. Toegang € 6,50

Zaterdag 30 september Theater Draad, Muziektheater

Programma: Terugspeeltheater!

Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 18,-

Kaarten te bestellen via www.dedillewijn.nl

Theater De Dillewijn • Stichts End 57

1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl • www.dedillewijn.nl

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 7 sept. film,  zo. 10 sept. 

Open Monumentendag, ma. 

11 sept. cabaret,  do. 14 sept. 

film, vr. 15 sept. Preview, za. 

16 sept. muziek. 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!

Elke donderdagavond klaver-

jassen in ’t Achterom (achter 

r.k. kerk aan de Kerklaan in 

Kortenhoef). Tussen 21 sept. 

en 26 april, aanvang 20 uur. 

Competitie of gewoon gezellig. 

We gaan weer gezellig klaver-

jassen in de sportkantine de 

Blijk op dinsdag avond van 

20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 

september tot mei/juni. Nieu-

we leden  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@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.

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.
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Evenementen

KORTENHOEF- Bij de begin vorige 

week afgegeven meerdaagse weers-

verwachting voor de komende dagen 

werd regen voorspeld en vooral in 

de middaguren. Daaronder viel dus 

ook de eerste zaterdag van septem-

ber, wanneer traditioneel in Korten-

hoef het NK Palingroken wordt ge-

organiseerd. Deze weersvoorspelling 

bezorgde de organisatie dan ook de 

nodige kopzorgen. Zij zagen voor hun 

jaarlijks evenement ‘de bui al hangen’. 

Dus totaal onverwacht werd het door 

de welwillende medewerking van de 

weergoden, afgelopen zaterdag toch 

stralend weer. Niet te warm en geen 

wind. In de namiddag vielen er slechts 

een paar verdwaalde regendruppels. 

Door de onverwachte verandering 

van het weer, bleef het de eerste vroe-

ge uren nog redelijk rustig langs de 

Kortenhoefsedijk. Door de windstilte 

bleef de rook boven de vroeg opge-

starte rooktoestellen van de 98 deel-

nemers aan het NK Palingroken, vrij 

lang boven hun rooktoestellen han-

gen. Dit zorgde op ‘het rookveld’ voor 

een sfeervol en toepasselijk decor bij 

het paling roken. Door het fraaie weer 

brak een paar uur later de publieke be-

langstelling gelukkig in alle hevigheid 

los. De busjes die bezoekers vanaf de 

Kerklaan aanvoerden, overigens een 

uitstekende service van de organisa-

tie, reden volgeladen af en aan naar 

het rookcircuit, om hen aan het eind 

van de middag weer keurig op de 

Kerklaan af te zetten. Door de ideale 

weersomstandigheden waren er weer 

duizenden bezoekers op het jaarlijks 

evenement afgekomen, waaronder ge-

lukkig velen op de fiets. Ze wurmden 

zich langs de vele kramen, waardoor 

de pondjes gerookte paling, gerookte 

zalmmoten, of broodjes met paling, 

over geïmproviseerde toonbanken 

vlogen. Op het parkeerterrein naast 

‘De Oude School’ was er weer een 

groot en sfeervol terras aangelegd, 

met daarachter een grote partytent 

van waaruit o.m. de jury aan het eind 

van de dag de winnaars van de editie 

van dit jaar, bekend maakte. Het ter-

ras was tot het eind van het evenement 

de hele dag mudvol én vooral gezellig, 

mede door het optredens van zee-

manskoren.

De prijsuitreiking 

Na een zeer geslaagd kampioenschap 

werd Xaver Jager uit Volendam Ne-

derlands kampioen Palingroken 2017 

met 165 punten. Tweede werd  John 

Scheepmaker uit Limmen met 157 

punten en derde werd Teun Visser 

uit Urk met 156 punten. Het aantal 

behaalde punten bij de eerste tien 

deelnemers liep maar weinig uiteen. 

Daaruit kon geconcludeerd worden 

dat er dit jaar op hoog niveau paling 

werd gerookt. De Presentatieprijs 

ging dit jaar naar het team Gnodde. 

Een klein minpuntje bij de prijsuitrei-

king was dat deze, ondanks het fraaie 

weer, in de tent plaatsvond, in plaats 

van op het podium voor de grote tent. 

De mensen op het overvolle terras wa-

ren bang om hun plaats kwijt te raken 

door in de tent de prijsuitreiking bij 

te wonen. Met een mobiel decorstuk 

bij geschikte weersomstandigheden 

24-ste editie NK Palingroken groot succes

kan dit op te lossen zijn. Niet alle door de 

deelnemers gerookte paling wordt door de 

jury gebruikt. De extra uitgereikte paling 

werd verkocht en bracht dit jaar  850 euro 

op, dit jaar ten bate van de stichting ‘Tbut-

terfly’. Die is opgericht ter nagedachtenis 

van onze dorpsgenoot, Tommy Boy, en 

heeft als doel om jongeren en hun ouders 

bewust te maken van de gevaren van het 

gebruik van mobiele media in het verkeer. 

paste bij deze inschrijving. Het ging dan 

over urgente woningnood, echtscheiding, 

schulden, huursubsidie, enzovoort.

Winnaar Xaver Jäger uit Volendam

WIJDEMEREN- Na vijf dagen bleek uit 

de cijfers van Woningnet dat er op 

vrijdagochtend 1 september al 444 

inschrijvers waren voor de 42 sociale 

huurwoningen voor de Oranjerie aan 

het Noordereind te ‘s-Graveland. U 

kunt zich nog aanmelden tot en met 

10 september. 

Het is dus niet ‘wie het eerst komt, 

heeft de beste kans’. Zelfs de allerlaatste 

inschrijver op 10 september 23.59 uur 

kan nog als eerste op de lijst komen. 

Op woningnet.nl staat één advertentie. 

Woningzoekenden hoeven dus maar 

op één advertentie te reageren. Om te 

kunnen reageren op de advertentie is 

een registratienummer bij Woningnet 

Gooi en Vechtstreek nodig, een wo-

ningzoekende moet dus ingeschreven 

staan op Woningnet. Iedereen die in-

geschreven staat, en voldoet aan de 

criteria, kan reageren. 

Bij de criteria krijgen ’s-Gravelan-

ders, Kortenhoevers en Ankeveners 

voorrang (minimaal 2 jaar wonend). 

Daarnaast zijn er 21 appartementen 

voor starters tot 35 jaar en de andere 

helft is voor doorstromers die een 

woning achterlaten. Voorts kijkt de 

computer naar het aantal punten dat 

een woningzoekende verzameld heeft 

(woonduur+ wat u achter laat). Op 

maandagochtend 11 september om 

9 uur zullen volgens Paul Bakker van 

woningcorporatie Gooi en Omstreken 

alle namen zorgvuldig worden door-

genomen en gecontroleerd. Van loting 

is geen sprake, als je 

alle criteria en re-

gels afwerkt, blijft 

er automatisch een 

lijst van 42 geluk-

kigen over. 

Ook de medewer-

kers van MEE- 

Wijdemeren zijn 

overspoeld door 

telefoontjes en 

mails. Veelal met 

vragen over de 

toewijzingsregels, 

maar ook over de 

plattegronden van 

de appartementen en andere details. 

Daarnaast wilden veel belangstellen-

den weten of hun persoonlijke situatie 

Overweldigende belangstelling Oranjerie

NEDERHORST DEN BERG- De Spotjes 

gaan weer starten na een lange zo-

mervakantie en ze hebben er zin in, 

jullie ook?

Op 9 september starten de Spotje-

sochtenden van het nieuwe seizoen 

weer bij Kidswereld. Kinderen vanaf 4 

jaar t/m 12 jaar zijn daar één keer per 

maand van harte welkom om op aller-

lei manieren creatief bezig te zijn on-

der begeleiding van een groep ervaren 

leidsters. Het Spotjesteam heeft ook 

dit seizoen een heel jaarprogramma in 

elkaar gezet. Via het Weekblad Wijde-

meren is de flyer weer verspreid. Maar 

ook op de scholen komen ze te liggen 

zodat we zoveel mogelijk kinderen en 

hun ouders bereiken.

Zaterdag 9 september staat in het te-

ken van Oud- Hollandse Spelletjes. Bij 

veel kinderen was dit vorig seizoen een 

favoriet en spannend onderdeel van 

het Spotjesprogramma. Wij zijn dan 

ook verheugd om deze activiteit op-

nieuw aan te bieden. De ochtend start 

om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. 

De Spotjes zijn terug van vakantie De kosten zijn €3, -. Voor drinken en wat 

lekkers wordt gezorgd. Het Spotjesteam 

staat weer klaar om jullie te verwelkomen 

op de bovenverdieping ( Vuurtoren) van 

Kidswereld. Tot zaterdag 9 september. 

DOOR: JOOP GLIJN
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September = Speculaasjes

met of zonder amandeltjes

250 gram € 3,50
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Stoplichten
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 

weg in Nederhorst den Berg.

Een reconstructie van het dorpscentrum in 

Nederhorst den Berg. Nu is mij ter ore ge-

komen dat de stoplichten in dit plan niet te-

rugkomen aan de Overmeerseweg. Ik ben 

woonachtig in de wijk Horn- en Kuijerpolder. 

Mijn kinderen (7 en 9 jaar) gaan naar de Wa-

rinschool en maakten dagelijks gebruik van 

dit stoplicht. Ik maak mij grote zorgen over de 

nieuwe oversteekplaats. Is die veilig genoeg? 

Kunnen kinderen in deze leeftijd al zoveel 

handelingen verrichten in het verkeer? Voor-

rang krijgen van rechts, komt er verkeer van 

de andere kant? En wat gebeurt er achter mij?

Volgens informatie op internet is het brein van 

de kinderen nog niet in staat zoveel hande-

lingen te verrichten op de fiets in het verkeer. 

Waarom kiest de gemeente ervoor om een vei-

lige oversteekplaats weg te halen?

We horen op televisie tijdens spotjes dat de 

kinderen zelfstandiger moeten worden, maar 

door middel van deze nieuwe situatie vind ik 

dat onmogelijk!

Wendy Wortel- Lekkerkerker, 

Nederhorst den Berg

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Dit jaar is het tien jaar geleden, dat de Willi-

brordkerk is her-ingericht. In september 2007 

werd de oude kerk weer in gebruik genomen 

na een drastische opknapbeurt van het interi-

eur: een nieuwe vloer met vloerverwarming, 

nieuw meubilair, en als belangrijkste aspect: 

anders ingericht. Die inrichting is overigens 

niet nieuw: zo heeft de kerk er eeuwen lang 

bijgestaan tot er in 1939 een andere indeling 

is gemaakt.

Vanaf zomer 2008 is de kerk ook op zater-

dagen open geweest in de zomer, en elk jaar 

komen weer honderden bezoekers een kijkje 

nemen in het middeleeuwse monument op de 

heuvel. 

De kerk is aanstaande zaterdag open van 10.00 

tot 16.00 uur. Dat is meteen de laatste zaterdag 

van dit seizoen, dat de kerk open staat.

10 jaar Open Willibrordkerk

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

aannemersbedrijf

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

WIJDEMEREN- A.s. zaterdag doen de 

Historische Kringen mee aan de Open 

Monumentendag met het thema ‘Boeren, 

Burgers, Buitenlui. 

In Kortenhoef kunt u tussen 10 en 16 uur een 

routeboekje ophalen in het clubgebouw ‘In 

de Gloriosa’ aan de Kerklaan 89. U fietst dan 

langs 12 monumenten, herkenbaar aan vlag 

en verwijsbord. Tevens kunt de Oudheidka-

mer in het historische pand bezichtigen. 

Nederhorst den Berg

In Nederhorst den Berg kunnen geïnteres-

seerden vanaf 9.00 uur een routebeschrijving 

afhalen bij de muziektent op het Willie Das-

plein. De route, te voet of per fiets, eindigt in 

de tuin van kasteel Nederhorst.

Tevens rijdt er een busje langs de 22 karakte-

ristieke woningen en gebouwen. Ook rolstoel-

gebruikers kunnen hiervan gebruikmaken en 

zijn van harte welkom. Het busje rijdt op vaste 

tijden: 9.30 uur (deze rit is reeds volgeboekt), 

om 12.30 uur en om 15.00 uur. Om teleurstel-

ling te voorkomen wordt aangeraden zich hier 

vooraf op te geven via ansbaar@gmail.com.

In NdB ook met busje

Open Monumenten Dag in dorpen

NEDERHORST DEN BERG- Op zondag 10 sep-

tember start het nieuwe kerkelijke seizoen 

van de Protestantse Gemeente in Nederhorst 

den Berg. 

Wij zijn gewend het seizoen te openen met een 

dienst die niet alleen gevolgd wordt door kof-

fie met iets lekkers maar ook met een hartig 

hapje en een drankje. Dit jaar komt er nog een 

element bij: wij willen u graag laten kennisma-

ken met de activiteiten die wij in de loop van 

het seizoen organiseren oftewel Kerkproeverij. 

Daarom nodigen wij u van harte uit om deze 

startzondag met ons mee te vieren. De dienst 

begint om 10.00 uur in de Willibrordkerk, onze 

voorganger is ds. Evert-Jan van Katwijk, aan-

sluitend is de Kerkproeverij. 

Kerkproeverij in de Bergplaats

Adverteren: 
www.weekbladwijdemeren.nl
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Kunst DOOR: HERMAN STUIJVER EN NIELS VAN DER HORST

ANKEVEEN - Op zaterdag 9 septem-

ber opent Ingrid Jansen om 14 uur 

de overzichtstentoonstelling van 

Evert Boeve in het clubgebouw van 

de Ankeveense IJsclub. De exposi-

tie is open op zondag 10 september 

van 11 tot 17 uur, woensdag 13 en 

vrijdag 15 september van 14 tot 17 

uur. En op zaterdag bij Ankeveen 

Artistique. U ziet dan vele foto’s 

van Evert Boeve: gebouwen, stille-

vens, dieren, natuur, landschappen, 

kunstfoto’s en naakten. Daarnaast 

mooie houten beelden, schilderijen, 

tekeningen en scheepsmodellen. 

Dat de 90-jarige een begenadigd fo-

tograaf was, moge algemeen bekend 

zijn. Maar Boeve heeft in 75 jaar ook 

een indrukwekkend oeuvre aan andere 

kunst opgebouwd. Het begon allemaal 

met schetsjes van vogels, waarvan hij er 

nog een aantal bewaard heeft. Het te-

kenen ging over in fotograferen. Maar 

schilderen en tekenen heeft hij nooit 

losgelaten, getuige de werken in zijn 

huiskamer in het knusse huisje aan de 

Goog, plus de volle mappen. 

In 1958 kwam hij op een nieuw pad 

in zijn kunstenaarsleven. “Ik kwam in 

aanraking met beeldhouwer Joop van 

Huissteden. Die had een beeldje van 

een monnik waar-ie een foto van wou. 

Nou, dat kon. Toen ik bij hem in dat 

piepkleine atelier op de Hinderdam 

kwam, werd ik geprikkeld. Dus vanaf 

toen nam ik elke zondagochtend les 

bij Joop, een vakman.” Het eerste beeld 

dat Evert boetseerde was van zoon 

Ties. Door drukke werkzaamheden 

bij Philips Duphar kwam hij jarenlang 

niet toe aan beeldhouwen. Na zijn pen-

sionering pakte hij de beitel weer op. 

Sindsdien heeft hij een prachtige serie 

houten beelden ontworpen. Een enkele 

naturalistisch zoals de Spakenburgse 

vissersvrouwen, de meeste abstract. 

Prachtige gestroomlijnde vormen 

gemaakt van vlier, els, lariks en an-

dere soorten. “Ik ga uit van het hout. 

Ik maak een schets die al heel lang in 

mijn kop zit. Dan begin ik en dan kan 

ik haast niet meer ophouden, met hak-

ken, schuren, vijlen. Heel inspirerend.” 

Hoewel er veel belangstelling is voor 

Boeve’s kunst heeft hij er nooit één ver-

kocht, wel veel weggegeven. Zijn drang 

om kunst te maken, gaat soms heel ver. 

Als liefhebber van de Britse beeldhou-

wer Barbara Hepworth maakte hij zelfs 

een pelgrimage naar haar woonplaats 

St.Ives in Cornwall, Engeland. 

Als je rondkijkt in de huiskamer van 

Evert Boeve ontdek je al gauw dat hij 

geen ‘couch potatoe’ is die uren op de 

bank zit om tv te kijken. Dus maakte 

hij ook nog scheepsmodellen van een 

schokker, botter en hoogaars (uit Zee-

Overzichtstentoonstelling 9-16 september IJsclub Ankeveen

Evert Boeve, 75 jaar leven met kunst

land), allemaal 1:20, tot in de kleinste de-

tails uitgewerkt. “En het mooie is, allemaal 

gemaakt van waardeloos materiaal. Hout 

uit een oud tafelblad, katrollen, lampjes, 

noem maar op. Alleen de zeilen kosten me 

1,50 voor een lappie stof.”

Evert Boeve, 90 jaar, altijd bezig, creatief, 

ambachtelijk en handig. De moeite waard 

om eens langs te gaan in het IJsclubgebouw. 

ANKEVEEN – Kamal is statushouder. 

Hij heeft zijn vaderland Syrië moeten 

ontvluchten en is via een omweg ko-

men wonen in Nederhorst den Berg. 

Om de taal beter te leren deed hij vrij-

willigerswerk bij de zaterdagmarkt 

van Ankeveen, waar hij hielp met het 

runnen van de koffietent.

Statushouder

Tiny Beemsterboer heeft op de markt 

een tijd samengewerkt met Kamal en 

legt uit wat het statushouderschap 

inhoudt. “Iemand is dan al een tijd 

vluchteling, verdient vervolgens zijn 

of haar sporen en kan dan een huis 

krijgen.” Hoe verdien je die sporen? 

“Door onder andere de taalcursus 

met goed gevolg te doorlopen en je 

actief in te zetten voor de gemeen-

schap. Vanuit de gemeente wordt een 

plek gezocht om een taalstage te doen. 

Voor Kamal werd dat de koffietent. 

De taalstage is  afgerond en nu is hij 

bezig met een bedrijfsstage, aangezien 

werk vinden natuurlijk belangrijk is. 

Maar als ik hem zoals vandaag nodig 

heb, komt hij me nog steeds helpen!”

Vlucht

Kamal Al Kadri (33) vluchtte enkele 

jaren geleden met zijn vrouw en twee 

kinderen van de Syrische hoofdstad 

Damascus naar Turkije. Twee jaar ge-

leden konden ze naar Nederland. “In 

Syrië hebben we door de oorlog veel 

dingen gezien waarvan ik niet wil dat 

iemand ze ooit hoeft te zien. Stel je 

voor: je dochter zit op school. Plot-

seling valt er een bom op de school 

en verwoest deze voor de helft. En je 

dochter zit er in. Toen vluchtten we 

dus naar Turkije. Daar vond ik werk 

en we zijn toen twee jaar gebleven. 

Via de VN konden we toen naar Ne-

derland waar ook al andere familiele-

den woonden. Dat hebben we gedaan. 

Ook omdat mijn vrouw serieuze me-

dische problemen heeft die niet in 

Turkije behandeld konden worden 

maar wel hier.”

Nederland

“Hier in Ankeveen heb ik Nederlands 

en Nederlanders leren kennen. Hier 

kon ik de taal leren maar ook ontdek-

ken wie deze mensen waren. Hoe ze 

praten, doen en met elkaar omgaan.” 

Wat viel je daarbij op? “Ze houden 

er niet van om koffie in hun eentje te 

drinken. Zelfs als ze elkaar niet ken-

nen maken ze graag een praatje. Ten 

tweede houdt men veel van bloemen. 

Ook iets wat me op is gevallen, is het 

sturen van een kaartje. Verjaardag, 

baby, geslaagd en je krijgt een kaart-

je. Veel mooie dingen heb ik gezien! 

Ook zijn mensen geïnteresseerd naar 

mijn leven en waarom en hoe ik hier 

terecht ben gekomen.”

Verleden en toekomst

“Als het kan, blijf ik hier graag. Ik heb 

natuurlijk wel herinneringen aan Sy-

rië maar toch vooral slechte. Voor de 

oorlog was de situatie al zwaar. Men-

sen werden onder valse voorwend-

selen gearresteerd, en dood gemaakt 

als ze te lastig werden. We wilden een 

keer de stad uit. Men zei dat de weg 

veilig was. Maar vervolgens gebruik-

ten ze ons als schild om vanachter 

beschietingen uit te voeren. In de 

hoop dus dat er niet terug zou wor-

den geschoten omdat wij daar reden! 

En voor vrouwen is het daar ook zeer 

onveilig. Veel verkrachtingen. Nee, 

beesten zijn het. Je leven was gewoon 

Kamal zoekt werk

niet veel waard en al helemaal niet toen 

de oorlog uitbrak. Dus ik heb mijn herin-

neringen daar begraven en achtergelaten. 

Hier kan ik een toekomst met mijn kin-

deren opbouwen. Nederhorst den Berg 

en de omgeving ervan zijn heel mooi en 

rustig. Dat is goed voor mijn kinderen en 

hun toekomst. Ondanks het weer hou ik 

van dit land! De mensen zijn geweldig, de 

gemeente steunt ons enorm. Nu is het vin-

den van werk belangrijk. In Syrië werkte 

ik als grafisch vormgever met laserappara-

tuur. Ik kan alles ingraveren op glas, hout, 

op bekers, agenda’s, prijzen, wat men maar 

wil. Dus het zou mooi zijn als ik dat hier 

ook zou kunnen doen.”

Mocht u werk voor Kamal hebben, con-

tacteer dan www.bruisendankeveen.nl 

(bruisendankeveen@gmail.com)
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Muziek

KORTENHOEF- A.s. zaterdag 

9 september zullen Patrick 

John & Friends u tussen 

17.30 uur en ± 19.00 uur en-

tertainen op het 5e Wijde Gat 

Concert op de Kortenhoefse 

plassen. Presentator Maarten 

Steinkamp kan u alles vertel-

len over de funky, jazzy en 

groovy muziek. 

Patrick John Mackaay heeft 

een lekker jazzy stemgeluid 

en begeleidt zichzelf vanach-

ter zijn piano en synthesizer, 

met Arjen van der Linden 

op groovy drums en Johan 

Zielman op funky basgitaar. 

Samen brengen zij muziek in 

het genre Bill Withers, Gre-

gory Porter, Al Jarreau en 

andere grootheden. Voor het 

Wijde Gat Concert nemen zij 

nog twee speciale gasten mee 

te weten: zangeres Wanda 

(uit Kortenhoef) en een fijne 

blazer wiens naam nog een 

verrassing is. Er zullen zo-

wel lekkere luisternummers 

en meezingers als een aantal 

prachtige kippenvelmomen-

ten voorbij komen.

5e editie

De eerdere edities van het 

Wijde Gat Concert waren een 

succes. Met medewerking van 

de gemeente Wijdemeren, 

Natuurmonumenten en de 

provincie Noord-Holland zal 

het concert gehouden worden 

in het prachtige natuurgebied 

van de Kortenhoefse Plassen 

op een fraaie tjalk. De fami-

lie Yntema stelt wederom de 

gerenoveerde tjalk Isabella 

beschikbaar. Deze tjalk werd 

in 1895 door de werf Crolis te 

IJlst van ijzer gebouwd.

Uiteraard hoopt de organisa-

tie op een grote opkomst. Dit 

lustrumjaar zal het openlucht-

concert terugkeren naar een 

plek op het Wijde Gat, waar 

de bezoekers alleen vóór het 

‘podium’ kunnen afmeren, 

omdat dit de sfeer ten goede 

komt. Ook zal er alles aan ge-

daan worden om het volume 

zodanig af te stemmen, dat 

de muziek voor alle bezoe-

kers goed hoorbaar is. Blijf 

niet op (grote) afstand liggen, 

maar schik gezellig in, zo dicht 

mogelijk bij de podiumboot. 

En kom op tijd, opdat u het 

concert niet verstoort.  Voor-

waarde is natuurlijk wel dat 

de weergoden meewerken. 

Alleen bij voldoende zekere 

weersverwachtingen zal het 

concert doorgang kunnen 

vinden. De beslissing over het 

al dan niet doorgaan van het 

concert zal op de dag zelf op 

de website van het Wijde Gat 

Concert worden vermeld (wij-

degatconcert.nl). Tevens zal 

via Facebook en Twitter wor-

den aangegeven of het concert 

doorgaat.

Gratis toegang

De toegang is zoals altijd 

gratis. Dat is mede mogelijk 

dankzij de bijdragen van en-

kele sponsors, waaronder de 

Stichting BLOK/Club van 

Honderd. Tijdens het concert 

zal de mogelijkheid bestaan 

om een vrijwillige financiële 

bijdrage te leveren voor het in 

stand houden van dit concert. 

Uw bijdrage wordt zeer ge-

waardeerd en stelt de organi-

satie in staat om ook volgend 

jaar weer professionele musici 

aan te trekken en dit concert 

tot een traditie te maken. Het 

concert is uitsluitend toegan-

kelijk voor bezoekers met een 

boot die niet gemotoriseerd 

is. Bij de toegangsroute zal 

daarop streng worden toege-

zien. Bij de ingang naar het 

Wijde Gat aan het Hilversums 

Kanaal is er de mogelijkheid 

om op sleeptouw te worden 

genomen. Na afloop van het 

concert gaat er ook weer een 

sleep terug.

Voor de ouderen uit ons dorp 

die graag het concert willen 

bijwonen, maar die anders 

niet in staat zijn om het con-

cert te bezoeken, zal er een 

beperkte mogelijkheid zijn 

om in een van de boten van 

Natuurmonumenten plaats te 

nemen. Daarvoor moet u zich 

wel vooraf aanmelden via het 

e-mailadres dat op de website 

zal worden vermeld.

Gratis boot

Jachthaven Kortenhoef, geves-

tigd aan het Moleneind 4 te 

Kortenhoef, heeft het bestuur 

laten weten dat ook dit jaar 

weer gratis boten ter beschik-

king worden gesteld voor de 

bezoekers van het Wijde Gat 

Concert. Om gebruik te kun-

nen maken van dit mooie ge-

baar dient u tijdig contact op 

te nemen met deze jachthaven 

(035-6561871), want dit aan-

bod geldt ‘zolang de voorraad 

strekt’.

Verhuurbedrijven

Ook bestaat er de mogelijk-

heid om bij een van de andere 

plaatselijke kano-, zeil-  en 

roeibootverhuurbedrijven 

een boot te huren. Het is van 

belang om tijdig te reserve-

ren, want de belangstelling is 

meestal groot.

Jachthaven De Ankerplaats: 

Kortenhoefsedijk 198, 035-

6561745; Moby Dick, Korten-

hoefsedijk 124a, 035-6560032; 

Ottenhome, Zuwe 20, 035-

5823331

Roep uw (muziek)vrienden 

bijeen en kom op zaterdag 9 

september gezamenlijk naar 

het concert op Het Wijde Gat 

om te genieten van de mooie 

omgeving en de muziek. En 

vergeet uw drankje en hapje 

niet!

Zie ook:

www.wijdegatconcert.nl

Zaterdag funky, jazzy, 
groovy Wijde Gat Concert

De Bergse Suus & Rebecca 

hebben een vrolijk ‘ruilkastje’ 

neergezet even voorbij Dam-

merweg 16 in Nederhorst. 

Het huisje is blauw geverfd, 

gezellig versierd met hartjes 

en bloemen en met een groot 

rood zijl afgedekt tegen de 

regen. Daaronder zijn mooie 

boeken te vinden zoals Helen 

Fieldings chicklit ‘Het dag-

boek van Bridget Jones’, de 

dikke pil ‘De schaduw van de 

wind’ van Carlos Ruiz en het 

historische werk ‘The Battle of 

the Atlantic’ van Dick Schaap.

Zoek een vakantieboek

Gordijnen en raambekleding, 

Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005
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Folklore DOOR: SASKIA LUIJER

Fietsgilde ’t Gooi 

Fietsgilde ’t Gooi rijdt zaterdag 16 sep-

tember de middagtocht ‘Drie Gooise 

Dorpen’, vertrek om 13.30 uur vanaf Ge-

meentehuis Huizen, Graaf Wichman 10. 

Tijdens deze tocht staat de geschiedenis 

van Huizen, Blaricum en Laren centraal. 

Op woensdag 20 september is de dag-

tocht ‘Van Zodden naar Buitenplaats’, 

vertrek om 10.00 uur vanaf de Kerkbrink 

in Hilversum (Museum).  De tocht voert 

u door een uniek landschap van zodden 

en trilvenen. U fietst door het rustgebied 

van de Breukeleveense Eendenkooi rich-

ting Tienhoven en vervolgens langs de 

Vecht via Slot Zuylen en Westbroek weer 

terug naar Hilversum. U dient zelf zorg 

te dragen voor een lunchpakket.

Kosten: € 3,00 p.p. 

Zie ook: www.fietsgilde.nl

’s-GRAVELAND- In de laatste va-

kantieweek, voordat de scholen 

weer beginnen, komen kinde-

ren samen in de NH- kerk aan het 

Noordereind te ’s-Graveland voor de 

Kindervakantiebijbelclub. 

Op drie ochtenden komen ze op 

speelse wijze in contact met de bijbel. 

Dit jaar was het thema ‘(T) Op Sur-

vival’. Elk kind heeft een fraai mapje 

waarin het programma goed te volgen 

is. De dag begint met een bijbeltekst 

die wordt voorgelezen, zoals het ver-

haal van de drie wijzen die de ster naar 

Bethlehem volgden. Ook worden er 

toepasselijke liedjes gezongen of spe-

len de leidsters een sketch rond het 

thema. Voor in het boekje staan ook 

wijze woorden uit de Psalmen ‘Wijs 

mij de weg, Heer, laat mij wandelen. 

Vervul mijn hart met ontzag voor uw 

naam’. Alle opdrachten gaan dus over 

de juiste weg naar het geloof. In het 

boekje zie je puzzels, raadsels, kleur-

platen en doolhoven die allemaal ge-

richt zijn op de weg vinden. Ook zijn 

de kinderen actief met hun handen. 

Op woensdag maken ze van verknipte 

landkaarten een boekenlegger die 

mooi geplastificeerd wordt afgewerkt. 

Ook een pijl in de vorm van een weg-

wijzer stond op het repertoire. De kin-

deren zijn verdeeld in twee groepen. 

Leuk dat twee oud-kindervakantiebij-

belclubleden, Tom en Thijmen gaan al 

naar de middelbare school, assisteren 

bij de jongere kinderen. Ze spelen ver-

dienstelijk diverse poppenkastrollen. 

Lucas werkt boven, op de rommelzol-

der van de consistorie, hard aan zijn 

boekenlegger. “Ik vind het heel leuk. 

Ik had graag alle dagen gekomen, 

maar donderdag ga ik naar oma’s ver-

jaardag, ook leuk. Tja, het verhaal over 

die minister die op reis snapte ik niet 

KORTENHOEF – Na 33 jaar weet de 

Gondelvaart nog steeds te boeien. 

Zaterdagavond 2 september was 

er weer veel belangstelling voor de 

fraai versierde pramen die langs het 

water van de Kortenhoefsedijk voe-

ren.

Als opmaat van een prachtige na-

zomerdag concerteerde vroeg in de 

avond het fanfarekorps ‘Amicitia’ waar 

het Dode Eind begint. Een muzikale 

bijdrage die geheel past in de sfeer van 

deze dag. 

Voor de afvaart lagen de boten aan het 

Dode Eind waar de jury ze met een 

kritisch oog bekeek. Jan-Jaap de Kloet, 

Jan Schriek en Monique Spaan beoor-

deelden de verzorging, originaliteit en 

boodschap van de deelnemers. Het 

aantal van zes gondels viel wat tegen, 

maar daar was de vakantietijd debet 

aan, legde BLOK-bestuurslid Jan Wil-

lem Nienhuis uit. Hij maakte later op 

de avond in de feesttent de uitslag be-

kend, waarbij het oordeel van het pu-

bliek even zwaar woog als dat van de 

jury. 

Vandaag zo vrolijk

Terwijl muziekvereniging Amicitia 

bij het pleintje het publiek vermaakte, 

kwamen de pramen in de verte aan-

gevaren, langs het met lichtjes ver-

sierde talud. Als eerste het kleurrijke 

decor van Alfred J. Kwak van de fa-

milie Mur/Klaver. Bij het gele huisje 

van Alfred Jodocus was zelfs een stro-

mend riviertje gemaakt, waar hij met 

Henk de Mol, Winnie Wana en Snel 

het Konijn aan het vissen was. Van-

achter de rietkraag keek Dolf de Kraai 

toe en klonken de liedjes van Herman 

van Veen; ‘Ik ben vandaag zo vrolijk’. 

Een prachtig in detail uitgewerkte 

praam die met 1265 punten gewaar-

deerd werd en de tweede prijs in de 

wacht sleepte. De boot van CDA Wij-

demeren was wat lek en de partijleden 

gebruiken bouwhelmen om het water 

te hozen. Hun boot was ook ‘under 

construction’ en liet een bouwplaats 

zien met een betonmolen, speciekuip 

en kruiwagen. Op de pas gemetselde 

muur hingen afbeeldingen van re-

cente bouwprojecten in de gemeente. 

Zoals de Oranjerie in ’s-Graveland en 

de Meestertuin in Kortenhoef. Met als 

leus ‘CDA bouwt aan en voor de toe-

komst’. 

Like us on Facebook

Met het aanstekelijke deuntje ‘Taaa-

ta-ta, Taaa-ta-ta, Ta-tadaaah’ kwamen 

de Turfrappers voorbij. Verkleed als 

grote poppen beelden zij het Carni-

val Festival van de Efteling uit, waar 

ze zelf de grootste lol in hadden. “Eén, 

twee, drie, daar gaan we weer” klonk 

het voordat ze een rondje draaiden, 

door de knieën gingen en zwaaiden 

naar het publiek. Hun feestje kreeg 

1132 punten waarmee ze de derde 

prijs wonnen. Ook de 8e groepers 

van de Sint Antonius vierden feest. 

Met het vooruitzicht om maandag 

weer aan de slag te gaan, dansten ze 

uitgelaten op hun discoboot. Zilveren 

vlaggen, felle lichten, glitterhoedjes 

en stampende muziek. Een gezellige 

sfeer die ook heerste op de ‘Slappe pa-

ling’ boot. Een groepje jongeren had 

’s middags om 15.00 uur nog het last 

minute plan gevat om mee te doen. 

Een stamtafel, kratjes bier, champagne 

en de Snollebollekes door de speakers. 

Het ‘Naar links, naar rechts’ ging wat 

minder makkelijk dan bij de Oranje-

Gondelvaart was weer een feestje

mars, maar het plezier was er niet minder 

om. Grote tegenhanger was de ‘Mobiele 

eenheid’ van de familie Griffioen. Hun 

praam oogde zelfs wat saai, maar bracht 

daarmee de krachtigste boodschap. On-

der een dakje van stro zag je een knusse 

huiskamer uit vroegere tijden. Maar de 

intieme sfeer ging geheel verloren omdat 

ieder op zijn smartphone keek. Zelfs op de 

motor en op de wc vlogen de ogen naar 

het kleine scherm. Een geweldig originele 

parodie in een fraai decor uitgevoerd. 

‘Like us on Facebook’ stond er op de boot. 

Nou, ieder likete ze in ’t echt. Terecht de 

eerste prijs met 1273 punten!

Kinderen maken kennis met de bijbel

De winnaars: De Mobiele Eenheid

helemaal” vertelt de 8-jarige. Sophie en 

Mex hadden het wel door, zeggen ze: “Die 

meneer was op weg naar Jeruzalem. Hij 

mocht de tempel niet in, maar hij wilde 

graag een bijbel kopen. Dat lukte en toen 

leerde hij daaruit dat je niet mag schelden 

en niet mag slaan.” Beide dames genieten 

met volle teugen, samen met ongeveer 20 

anderen, van de gezelligheid en de bijbel. 
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KAN nieuws
De zomervakantie is net 

achter de rug maar in onze 

KAN- parochies worden de 

eerste activiteiten al weer 

opgestart. 

Parochiefeest Nederhorst 

den Berg

In Nederhorst den Berg is 

men momenteel druk doende 

met de voorbereidingen van 

het jaarlijks parochiefeest van 

de OLV Hemelvaartkerk. Dit 

zal plaatsvinden op zondag 10 

september. Het thema van de 

viering is “Parochie in bloei”. 

Na afloop van de viering is er 

een hapje en een drankje en 

zal het Rad van Avontuur weer 

draaien. Voorafgaand aan het 

parochiefeest is er op zater-

dag 9 september een rommel-

markt op het terrein van de 

O.L.V. Hemelvaartkerk.   

Vormsel

Naast de activiteiten voor 

GLOW en Rock Solid die 

weer opgestart worden, is 

ook de voorbereiding van het 

vormsel 2017/2018 weer be-

gonnen. Als het goed is, heb-

ben alle jonge parochianen die 

dit jaar naar de middelbare 

school gaan, een uitnodiging 

ontvangen. Jongeren die geen 

brief hebben gehad, maar wel 

graag hun Vormsel willen ont-

vangen en in de 1e klas van 

de middelbare school zitten, 

kunnen zich melden bij het 

secretariaat van hun parochie 

of via vormselgroepregiohil-

versum@hotmail.com. 

Op donderdag 14 september 

worden jongeren uit de regio 

Hilversum uitgenodigd om 

een ijsje te komen eten bij 

King’s IJscafé in Hilversum 

’s avonds om 19.00 uur. Op 

deze manier kunnen zij ken-

nis maken met het vormsel 

en de andere jongeren die dit 

jaar mogelijk hun H. Vormsel 

willen ontvangen. Op vrijdag 

6 oktober zal de eerste project-

avond plaatsvinden waarin de 

jongeren een eerste kennisma-

king hebben met het vormsel 

en de andere vormelingen. 

Op deze avond worden ook 

de ouders van de vormelingen 

uitgenodigd, zodat zij kunnen 

ervaren hoe de bijeenkomsten 

voor het vormsel zijn. Tevens 

krijgen zij informatie over het 

Vormsel en de planning voor 

het komend jaar. De voorbe-

reiding op het vormsel gebeurt 

samen met de parochies in 

Hilversum. De voorbereiding 

zal plaatsvinden bij de Em-

mausparochie te Hilversum. 

Deze locatie ligt mooi centraal 

tussen de parochies. 

Kindercatechese Nederhorst 

den Berg 

In september 2017 start in de 

O.L.V. Hemelvaartparochie 

kindercatechese op dinsdag-

middagen in de Molshoop 

voor leerlingen van groep 5, 6 

en 7. Zo’n middag duurt van 

14:45 tot ongeveer 16:00. De 

methode die zal worden ge-

bruikt is: Het Licht op ons pad.

Het zal fijn zijn om  met de 

kinderen op reis te gaan langs 

de spannende, soms verdrie-

tige en mooie verhalen uit de 

Bijbel. De kosten voor de ou-

ders zijn EUR € 15,00 per kind 

voor het werkboek en aanvul-

lende materialen.

Afscheid Diaken Bert van 

Wilgenburg

Op 1 oktober zal diaken Bert 

van Wilgenburg officieel met 

pensioen gaan als pastor van 

de regio Hilversum. Priester 

Elroy Kaak, de opvolger van 

Bert, neemt zijn taken als re-

giopastor over. Bert was eerst 

aanspreekbare pastor voor de 

parochies Heilig Hart en Hei-

lige Joseph en ging ook regel-

matig voor bij vieringen in de 

KAN- parochies. Wij zijn Bert 

dankbaar voor het vele werk 

dat hij voor onze parochies en 

regio heeft verricht. 

TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE  
Twingo Collection 5drs Zwartmet. 04-2017   3000 km € 11950,- 

Twingo Expression 5drs L.blauw 06-2015 20000 km € 9950,-

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

Clio Night & Day  5drs Zwartmet. 01-2016 18000 km € 15450,-

Kangoo Family 1.6 Beigemet. 04-2009     185000 km  € 7500,-

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

Captur Dynamique Automatic Ivoir 01-2017 15000 km € 22750,-

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

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

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

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

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

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

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

Dacia Duster Prestige Tce Wit 11-2014 32000 km € 14750,-

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

De Boomgaard 11-6 ‘s-Graveland
Moderne bedrijfsruimte (2012) 
van  165 m2 gelegen op bedrij-
venterrein “De Boomgaard”. 
Deze op een hoek gelegen 
bedrijfsruimte heeft eigen par-
keerplaatsen voor het pand;
BG : entree, toilet, trapopgang 
en een functionele bedrijfs-
ruimte (tezamen 90 m2, 9x10 

meter). Verdieping : kantoorruimte / dagverblijf met keukenopstelling 
(tezamen 75 m2). Huurprijs € 995,- per maand vermeerderd met btw

TE HUUR

DOOR: WILLEKE VEENS – VAN DER WAL
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NEDERHORST DEN BERG- Houdt 

u zaterdagmiddag 16 september een 

plekje vrij in uw agenda voor het Lus-

trumfeest van het Sociaal Cultureel 

Centrum? Na de opening door bur-

gemeester Ossel is er een gevarieerd 

programma in het centrum aan de 

Blijklaan 1 in Nederhorst den Berg. 

Met als grote trekker ‘Kunst en Kitsch’ 

en tal van andere activiteiten voor 

kinderen en volwassenen. Zie de flyer 

in dit blad. Zie ook: bergsecultuur.nl

Cultuur

ANKEVEEN- Stichting Bruisend 

Ankeveen, organisator van 

Ankeveen Artistique, is zeer tevre-

den met de diversiteit van het ko-

mende kunstfestival op zaterdag 

16 september a.s. Deze editie rond 

het thema ‘De natuur’ is een mooie 

mix van bekende en nieuwe kunste-

naars, interactieve shows, kinderac-

tiviteiten en muziek. Tussen 10 en 17 

uur op het terrein van de IJsclub.

Cirque Gastronomique is een van die 

nieuwe gezichten en komt met een 

kunstzinnige ‘IJs’show. Zij kunnen 

verschillende smaken ijs maken met 

uitsluitend natuurlijke ingrediënten 

en stikstof. Mis deze show niet want 

het belooft spectaculair te worden. 

Daarbij is deze show interactief en 

bepaalt u als bezoeker welk ijs er ge-

maakt wordt. Hun optreden start kort 

na de middag en is doorlopend, zodat 

ze zoveel als mogelijk mensen kunnen 

bedienen. 

Geïnspireerd door een project van De 

Appelboom is in samenwerking met 

Hetty Kastelein het idee ontstaan om 

insectenhotels te gaan maken, een 

noodzakelijk onderkomen voor de 

insecten in onze omgeving. Onder 

begeleiding van de leerlingen van de 

Gooise Praktijkschool, kunnen be-

zoekers tegen een vergoeding zelf een 

insectenhotel creëren en meenemen. 

Het fraaie insectenhotel dat als voor-

beeld geldt wordt aan het einde van de 

dag verloot. 

Kinderen en kunst

Zoals elke editie van Ankeveen Ar-

tistique, doet de Joseph Lokinschool 

weer volop mee. Onder leiding van 

kunstenares Lenie Buitendijk, hebben 

de leerlingen een kunststuk gemaakt 

voor hun nieuwe buitenlokaal. Op 

zaterdag wordt het op de kunstmarkt 

geassembleerd en kan men zien hoe 

creatief onze jongste deelnemers zijn. 

Daarna krijgt het een permanente 

plek op school. 

Dit jaar staat het 

thema ‘de natuur’ 

centraal op het fes-

tival. Maar wat is dé 

natuur? Tijdens een 

filosofische wande-

ling door mooi An-

keveen, samen met 

ecoloog en kunste-

naar Floris Molen-

beek, wordt u uitge-

nodigd stil te staan 

bij dit onderwerp. 

De wandelingen worden over de dag 

in groepen verdeeld. 

Muziek

Deze editie van het kunstfestival is 

voorzien van veel muziek. Youri van 

Ingen begint deze dag met een klas-

siek stuk op piano. Hierna staat het ie-

dereen vrij om deze piano te bespelen. 

Voorwaarde is wel dat je daadwerke-

lijk piano kan spelen. Martine Stam, 

Nieuwe kunstenaars op Ankeveen Artistique

DOOR: NIELS VAN DER HORST

derde in de Talentenjacht Wijdemeren 

2017, treedt ’s middags op met zang en gi-

taar. En de dag wordt afsloten met blues 

& ballads, verzorgd door de 4 mans band 

‘King for A day’. 

Op www.ankeveenartistique.nl kunt u een 

korte beschrijving vinden van alle deelne-

mende kunstenaars.

Zaterdagmiddag Lustrumfeest SCC

NIEUWS CLUB 4711
 

Uitslag + stand zomer-

competitie biljarten

28 aug. (maandag-pou-

le): B. Worp (4 pt.), W. 

Clements (3 pt.), J. van 

Greuningen (2 pt.), M. Zieleman (1 pt.)

Stand aan kop: J. van Greuningen 10-38, 

M. Boelhouwer/ J. Vrijburg 10-30

2 sept. (zaterdag-poule): W. Clements & 

M. v.d. Velden & J. van Wijnen (10 pt.), 

K. Jacobs & R. van Huisstede & M. Ziele-

man (6 pt.), Mw. T. Bos & Mw. D. Gia-

varra & M.Verlaan (2 pt.)

Stand aan kop: W. Clements 6-45, M. v.d. 

Velden 6-43, J. van Wijnen 6-41

Programma

Zaterdag 9 sept. 16.00 uur: maandtoer-

nooi koppelklaverjassen, maandag 11 

sept. 19.30 uur: zomercompetitie biljar-

ten

Openingstijden bar (ook voor niet-le-

den) + contactgegevens

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst den 

Berg, tel. 06.20.40.80.58

KORTENHOEF– In september start 

De Drie Dorpen haar jamsessie weer 

op. De zogeheten D3D Jam komt uit 

de zomer weer op gang met een mix 

van jong en oud, meer en soms ook 

iets minder  getalenteerd. Het kan al-

lemaal. 

Organisatoren Stok van den Burg en 

Henk van der Meij legden afgelopen 

zondag 3 september uit hoe ze nu al 

een aantal jaar deze jamsessie vorm 

geven.

Oorsprong

“Nou,” legt Stok uit “Henk is de zoon 

van de uitbater van De Drie Dorpen 

en ik ben een vriend van Henk. Henk 

heeft mij op een gegeven muziekles 

gegeven. Hij heeft zelf les gehad op 

het Conservatorium. Henk beaamt 

dit: “Ja, van oorsprong ben ik toetse-

nist maar drums bas en gitaar lukt ook 

nog wel.” Met drie politieagenten uit 

Amsterdam hebben ze vervolgens een 

band geformeerd. “Daar zat verder 

een autohandelaar in en ik ben brand-

weerman”, vertelt Stok. “Met Henk als 

muzikaal brein. De band heette Wit-

ness.” Bestaat dat nog? “Nee, eentje is 

geëmigreerd, een ander wilde liever 

paardrijden. Daarna hebben wij toen 

opgevat hier een jam te gaan doen.”

Jong en oud

Stok vervolgt: “Henk Ravenhorst deed 

eerst een jam in Hilversum en later in 

Ottenhome (hier heeft u kort geleden 

in Weekblad Wijdemeren over kun-

nen lezen, red.) en toen bedachten wij 

om er hier eentje te beginnen. Het vult 

elkaar ook aan.” Henk legt uit hoe ze 

eerst startten op de vrijdagavond maar 

omdat veel artiesten dan optreden, 

zijn ze later geswitcht naar de zon-

dag. D3D Jam richt zich op een mix 

van jong en oud. Er is voor de jeugd 

weinig te doen en wat is er nou leuker 

om met je kind muziek te maken. Ie-

dereen krijgt een kans en je hoeft niet 

meteen heel goed te zijn. “De betere 

muzikanten trekken het niveau van de 

mindere natuurlijk ook omhoog. Daar 

leer je wel van natuurlijk”, zegt Henk.

De Drie Dorpse jamsessie Maggy

Meeswingend aan een van de tafeltjes 

tref ik Maggy aan. Waarom kom jij hier? 

“Nou, ik vind het hier heel gezellig. Het is 

lekker laagdrempelig en ongedwongen en 

ik vind de mensen heel leuk. Via mijn ex 

ben ik hier ooit langs gekomen en zo ben 

ik er ook verzeild geraakt. Ik ben hier niet 

meer weg te slaan! Een enkele keer zing 

ik ook mee.” Niet lang daarna was Maggy 

te bewonderen in Proud Mary, dat ze met 

hart en ziel ten gehore bracht.

Meer info: www.dedriedorpen.nl
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ANKEVEEN- Theater De Dillewijn in 

Ankeveen bestaat nu 3 jaar en gaat 

haar 4e seizoen in. Wat begon als 

een ongewis avontuur is in korte tijd 

uitgegroeid tot een succesvol thea-

ter en een niet meer weg te denken 

culturele hotspot in Wijdemeren.

Dit bijzondere initiatief, dat tot stand 

gekomen is door de inventiviteit en 

noeste arbeid van vele inwoners van 

Ankeveen en omstreken, gaat een 

mooie toekomst tegemoet. De Dil-

lewijn streeft in alle opzichten naar 

kwaliteit. In optredens, concerten, kin-

dervoorstellingen, maar ook in aan-

kleding, sfeer en de speciale aandacht 

en zorg voor artiesten en publiek. 

Steeds meer mensen weten de weg 

te vinden naar het theater en dit re-

sulteerde de afgelopen 2 jaar in een 

gemiddelde stoelbezetting van 80%. 

Bezoekers komen uit Wijdemeren en 

wijde omgeving. Wat dit resultaat zo 

bijzonder maakt is dat dit gerealiseerd 

is zonder structurele subsidie en met 

uitsluitend de inzet van zo’n 75 vrijwil-

ligers.

Grote namen

In de afgelopen 3 jaar traden in het 

theaterkerkje vele nieuwe, gevestigde 

en verrassende toptalenten voor het 

voetlicht. Zo waren daar o.m. Lenny 

Kuhr, Louise Korthals, Eric Vloei-

mans, Jan Rot, Her Majesty, Mathilde 

Santing, Debby Petter, Pearl Jozefzoon, 

The Ploctones, Denise Jannah, Ronald 

Snijders, Michiel Borstlap, Leonie 

Meijer, Sandra van Nieuwland, Sherry 

Dyanne, Micheline Van Hautem, Leo-

nie Jansen, Peter Faber en Eric Vaar-

zon Morel.

Nieuwe namen

Voor het komende seizoen 2017/2018 

staan er wederom prachtige artiesten 

op het programma: o.m. Jan Beuving, 

Estafest, Theo Nijland, Johan Goos-

sens, Peter Faber, Ida van Dril, Je-

roen Zijlstra, Erwin van Ligten, Cor 

Bakker, Gerard Alderliefste en de Jan 

Akkerman Band. Daarnaast een zeer 

uniek project met de acteur Abdelhadi 

Baaddi. Ook het Bussumse gezelschap 

Theater Draad komt een bijzonder 

evenement verzorgen. Een swingende 

serie popconcerten wordt onder de 

naam Bultpop opgedragen aan de veel 

te vroeg overleden Ankevener Henk 

Bezemer. Dit najaar staat er tenslotte 

weer een prachtige nieuwe expositie 

op stapel, ditmaal onder het thema 

‘L!cht’, met zeer inspirerende kunste-

naars uit diverse disciplines.

Het nieuwe seizoen start op zaterdag 

16 september met een voorstelling van 

Jan Rot en Marjolein Meijers, getiteld 

An en Jan! 

Theater De Dillewijn draait al 3 jaar! En hoe

Zie ook: www.dedillewijn.nl

Theater

NEDERHORST DEN BERG- Het 

was een prachtig feest ter ere van het 

135-jarig bestaan van de Horstermeer-

polder. Het weer zat natuurlijk enorm 

mee waardoor de Lowland Games, de 

Polderloop en het touwtrekken veel 

publiek kregen en de stemming er 

goed in zat. Tijdens het ontbijt werd 

nog even snel 900 euro ingezameld 

voor de bloembakken langs de Mid-

denweg. De liefde voor de polder werd 

weer eens overduidelijk aangetoond. 

Zonder de tientallen vrijwilligers is 

een dergelijk groot feest niet mogelijk. 

De feestcommissie (zie foto) wil dan 

ook iedereen hartelijk danken voor 

hun enorme inzet.

Tot over 5 jaar!

Teus, Paul, Willem, Françoise, Leon, 

Edward, Pieter-Willem, Emiel en Bas

Vrijwilligers bedankt

WIJDEMEREN – De werkzaamheden 

aan de Overmeerseweg en Dammer-

weg in Nederhorst den Berg lopen uit 

door het aantreffen van metalen in de 

bodem van de Overmeerseweg. Ver-

wachting is dat de werkzaamheden 

aan de Overmeerseweg op maandag 

11 september hervat kunnen worden. 

Het werk aan de Dammerweg gaat on-

dertussen door. 

De metalen die gevonden zijn, vor-

men geen gevaar voor de gezondheid 

zolang het onder de bestrating ligt. In 

verband met werkzaamheden aan het 

riool wordt er nu gegraven en is de 

gemeente verplicht om de verontreini-

ging te verwijderen. De gemeente laat 

de metalen zorgvuldig weghalen door 

een gecertificeerd bedrijf en onder be-

geleiding van een deskundige. 

Wegwerkzaamheden
Nederhorst den Berg vertraagd 

NEDERHORST DEN BERG- In het week-

end van 9 en 10 september tijdens 

het parochiefeest kunt u op ontdek-

kingstocht gaan naar afbeeldingen 

van plant en dier op de tentoonstel-

ling in de H. Maria Hemelvaartkerk te 

Nederhorst den Berg.

Planten en bloemen spelen een be-

langrijke rol in de liturgie van de kerk, 

afgebeeld op gewaden, voorwerpen, 

ramen en beelden. De tentoonstel-

ling geeft een uitgebreid beeld van wat 

onze kerk uit haar rijke collectie op dit 

gebied laat zien. De tentoonstelling is 

te bezichtigen op zaterdag 9 september 

van 09.00 tot 16.00 uur en op zondag 

van 11.30 tot 14.00 uur.

U bent van harte welkom

Plant- en bloemmotieven in de kerk

Programma Parkinson Café Laren

Donderdag 21 september staat om 14.30 

uur de voorstelling  ‘Kristallen Tranen’ 

van Hans Holtslag op het programma. 

Het is een vervolg voorstelling op Tril-

lende Tranen, het publiek wordt meege-

nomen op een reis door Amerika. Ook 

hier sluiten we weer af met de mogelijk-

heid elkaar te spreken onder het  genot 

van een drankje.

Amaris Theodotion, Werkdroger 1, 

1251CM Laren;  

www.parkinsoncafelaren.nl

4xG Rommelmarkt

Op zondag 17 september is er weer een 

4xG Rommelmarkt, van 9 tot 15.30 uur. 

In sporthal De Fuik, Zuidsingel te Kor-

tenhoef. Gezellig, goedkoop, gemoede-

lijk en goed, volgens organisator Willem 

Pouw.
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Muziek

WIJDEMEREN- Op zaterdagmid-

dag 14 oktober vindt het eerste 

Wijdemeren Golfkampioenschap 

plaats op Golfpark Spandersbosch. 

De wedstrijd bestaat uit een 18-holes 

wedstrijd en we spelen op beide golf-

banen van Golfpark Spandersbosch in 

Hilversum (9-holes par 4 Boschbaan 

en 9-holes par 3 Crailoobaan). Span-

dersbosch is een prachtige en uitda-

gende bosbaan in sportvallei Crailoo. 

Door de 18 holes kunnen we veel 

spelers ontvangen. De wedstrijdvorm 

is stableford. De organisatie is in han-

den van Agus Kukupessy en Menno 

Loohuizen.

In verschillende van onze dorpen or-

ganiseren enthousiaste golfers al jaren 

lokale wedstrijden. Het Wijdemeren 

Golfkampioenschap is bedoeld om de 

golfers uit de hele gemeente Wijdeme-

ren met elkaar in contact te brengen 

en een gezellige ronde te spelen. En 

natuurlijk ook te strijden om de Wij-

demerencup.

Inschrijving staat open voor golfers 

met een actieve NGF-handicap en 

woonadres met postcode in Wijde-

meren. Het inschrijfgeld bedraagt € 

47,50 voor niet- leden en afhankelijk 

van lidmaatschap € 32,50 òf € 17,50 

voor leden van golfclub Spanders-

bosch. Dit is inclusief greenfee, koffie/

thee bij ontvangst, 1 consumptiebon, 

goody bag voor onderweg, 18-holes 

wedstrijd en na afloop bittergarnituur 

en prijzen. Voor de winnaars is er een 

mooie prijs. Bovendien is er de moge-

lijkheid om voor slechts €30,- voor te 

spelen.

Eerste Wijdemeren Golfkampioenschap

KORTENHOEF- Het Vocaal Ensemble 

Fioretto o.l.v. Thijs Kramer geeft zijn 

traditionele EindeZomerConcert op 

zaterdag 23 september in Het Oude 

Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 

in Kortenhoef. Het is een matinee-

voorstelling die om 15.30 uur aan-

vangt. 

Het inmiddels traditionele EindeZo-

merConcert kenmerkt zich door een 

programma, afwisselend als het weer 

in een Nederlandse zomer, met wer-

ken uit verschillende stijlen en tijden. 

Uitgevoerd worden delen uit opera’s, 

o.a. uit Nabucco, La Traviata en de be-

kende Triomfmars uit Aïda van Verdi. 

Uit Hoffmanns Erzählungen o.a. het 

lyrische duet ‘Barcarolle’. Enkele koor-

stukken en de mooie tenoraria ‘ Dann 

werden die Gerechten leuchten’, uit 

de Elias van Mendelssohn, de smach-

tende aria van Penelope, wachtend op 

haar man, uit de Odysseus van Bruch. 

Van Rutter klinkt het ‘Look at the 

world, so many joys and wonders’ een 

tekst die aanzet tot nadenken in deze 

woelige tijden, evenals de woorden 

van Attwood ‘Teach me o Lord, the 

way of thy statutes’. Instrumentaal zal 

de bekende Vocalise van Rachmanin-

off gespeeld worden in een bewerking 

voor piano en orgel.

Medewerkenden zijn Elma van den 

Dool (sopraan), Alex Vermeulen (te-

nor), koorsolisten: Annette Beekman 

(sopraan), FranÇoise Keesom (alt), 

Wybe Kooijmans (orgel, piano), Thijs 

Kramer, piano en algehele leiding.

Kaarten: € 12, 50; tot 18 jaar € 10, - 

(incl. programmaboekje en hapje en 

drankje na afloop), te koop voor aan-

Afwisselend EindeZomerConcert in Oude Kerkje

vang van het concert, reserveren: tel: 035- 

624 65 24,  e-mail: st.fioretto@planet.nl.

Info: www.vocaalensemblefioretto.nl 

Verdere informatie en inschrijving: 

www.wijdemerengolf.nl; de inschrijving 

sluit op 5 oktober en vol is vol.

Barbara Schriek van Be Happy & 

Healthy organiseert SUP Yoga aan-

komende peri-

ode. De eerste 

les staat gepland 

op woensdag 6 

september om 19 

uur. Daarna zon-

dag 10 september 

om 10 uur. We 

vertrekken vanaf 

Ottenhome (Kor-

tenhoef). Van 

daaruit leer je tij-

dens de anderhalf uur durende les de 

basis van het SUPPEN om vervolgens 

yoga te beoefenen op de plank. In de 

natuur, op het water. Een prachtige 

ervaring waarbij je core sterkt, je een 

voelt met de natuur en een fijne yo-

gales krijgt. Ervaring is niet nodig. 

Vanuit hier hebben we een basis waar-

na we vanzelf uit zullen groeien met 

beginners/gevorderde lessen. Een les 

van anderhalf uur kost 20 euro. Geef 

je op via barbara@barbaraschriek.

com Per keer is er maar plek voor 8 

man (tenzij je zelf een SUP hebt, laat 

mij dit weten).

SUP Yoga van start

KORTENHOEF- De klaverjascompe-

titie in ’t Achterom voor het seizoen 

2017-2018 begint donderdag 21 

september, aanvang 20.00 uur. Dit 

jaar gaan begint de competitie direct 

op de eerste avond. 

Er zijn 28 competitieavonden, waar-

van de 8 minste partijen niet worden 

mee geteld. Wilt u niet met de com-

petitie meedoen maar u vindt klaver-

jassen leuk, dan bent u ook van harte 

welkom in ’t Achterom.

Speciale avonden zijn: 21 decem-

ber (kerst-klaverjassen) en 29 maart 

(paas-klaverjassen). Deze avonden 

tellen niet mee voor de competitie. De 

slotavond is op 26 april 2018. 

Klaverjasvereniging ’t Achterom heet 

u van harte welkom. 

’t Achterom vindt u achter de r.k. An-

toniuskerk aan de Kerklaan te Korten-

hoef. 

Klaverjassen ’t Achterom 2017- 2018

600 bioscoopstoelen

De 600 bioscoopstoelen die nog in het 

binnenkort te slopen City-theater staan, 

mogen weg. Liefhebbers kunnen ze op 

woensdag 4 oktober tussen 16 en 19 uur 

tegen een kleine vergoeding ophalen. De 

opbrengst gaat naar Leergeld Hilversum-

Wijdemeren. Eliza Vastgoed dat de bio-

scoop in de Herenstraat in Hilversum 

gaat slopen om er plaats te maken voor 

een appartementsgebouw van vijftien 

woningen met een commerciële plint op 

de begane grond, stelt de bekende diep-

rode stoelen beschikbaar. Wel vraagt Eli-

za Vastgoed de ophalers om vooraf een 

bedrag van 10 euro per stoel te doneren 

aan Leergeld Hilversum-Wijdemeren. 

Deze stichting wil voorkomen dat kin-

deren uit gezinnen met weinig geld soci-

aal worden uitgesloten, doordat er geen 

geld is voor zaken als schoolreisjes en 

sportclubs. Omdat de stoelen per twee 

aan elkaar vastzitten, kunnen ze voor 20 

euro per tweetal worden gereserveerd. 

Geïnteresseerden kunnen hun stoelen 

reserveren en tegelijk de donatie over-

maken via de Facebookpagina van Eliza 

Vastgoed (al 200 stoelen gereserveerd). 

Gereedschap kan thuis blijven: de orga-

nisators schroeven de stoelen vooraf los.
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Madelijn
Noodsituatie

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc 

en heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk 

zou haar huishouden niet compleet zijn 

zonder behaarde vrienden. Pup Jagger, 

kat Madammeke en konijnen Antonio en 

Schnitzel horen er dan ook helemaal bij. Ze 

eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s och-

tends gewekt door haar eigen haan en rijdt 

in haar vakanties graag te paard door de na-

tuur.

Weet u wat u moet doen in een acute noodsi-

tuatie? Ik heb het voor de zekerheid maar eens 

voor jullie opgezocht. Je kan maar beter voor-

bereid zijn, niet waar? Het rampenplan bestaat 

uit drie stappen. Stap één: Ga naar binnen. 

Stap twee: Sluit ramen en deuren. Stap drie: 

Zet de radio aan. De regionale radio heeft de 

rol van officiële rampenzender. 

Onlangs werd Kortenhoef opgeschrikt door 

een lokale ramp. Het hele dorp was bedekt 

onder een deken van rook.  De walm was zó 

dik en donker, daar moesten wel schadelijke 

stoffen in zitten. Er was duidelijk sprake van 

een acute noodsituatie. Al gauw trad het ram-

penplan in werking. Maar of de Kortenhoe-

vers dát nou zo goed begrepen hebben, weet 

ik niet. Helemaal volgens de regels maar tóch 

net even anders.

Kortenhoef veilig in drie stappen:

Stap één: Ga naar binnen. Pak uw jas en porte-

monnee (en eventueel uw fietssleutels).

Stap twee: Sluit ramen en deuren. Dit om er 

voor te zorgen dat gelegenheids-criminelen 

niet de kans krijgen uw huis te plunderen 

tijdens uw afwezig-

heid. Begeeft u zich, 

daarna, zo snel mo-

gelijk naar de ramplocatie. Dit kan te voet, per 

fiets of met een, door de gemeente beschik-

baar gesteld,  taxibusje. Ter plaatse wordt u op-

gevangen in een feesttent alwaar hulpverleners 

(tegen een kleine, geldelijke vergoeding) ge-

durende de gehele duur van de noodsituatie, 

noodrantsoenen zullen uitdelen. Deze nood-

rantsoenen bestaan uit vers gerookte paling 

(broodje optioneel) en bier. (Tegen meerprijs 

zijn er ook overlevingspakketten van gerookte 

zalm, makreel, bitterballen of loempia’s met 

witte wijn of kruidenbitter te verkrijgen).

Stap drie: Zet de radio aan. De rampencoördi-

nator ter plaatse zal er voor zorgdragen dat er 

op de ramplocatie een geluidsinstallatie aan-

wezig is. Dit, zodat de regionale rampenzen-

der, gedurende de gehele duur van de nood-

situatie, over het gehele rampgebied te horen 

is. Daarmee is de muzikale omlijsting (Paling-

Sound) van de ramp gewaarborgd. 

De gemeente werkt op dit moment aan een 

handige app (Kortenhoef.alert). Zodat u geen 

ramp meer hoeft te missen. Want nóg leuker 

kunnen ze het niet maken, maar misschien 

wél makkelijker?

Meer informatie over het Nederlands Kampi-

oenschap Palingroken vindt u op www.nkpa-

lingroken.nl 

Madelijn de With; 06- 22 73 21 36;

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

De tijd is weer voorbij gevlo-

gen. Afgelopen weekend al 

weer de laatste jonge dui-

venvlucht en de voorlaatste 

natourvlucht. 

Wie zijn jonge duiven niet 

verduisterd heeft in het begin 

van het jaar is op deze vlucht 

meestal kansloos. De onver-

duisterde jongen vallen hele-

maal in de rui en kunnen niet 

meer presteren. Ze komen wel 

naar huis maar na de prijzen. 

De meeste liefhebbers zijn dan 

ook al gestopt met de jonge 

duivenvluchten. Donderdag 

korfden nog 4 liefhebbers to-

taal 66 duiven in. Drie daar-

van gingen echt strijden om de 

eerste plaats en het kampioen-

schap jong. Jaren geleden was 

dit het grootste concours van 

de wereld namelijk nationaal 

Orleans. Door alle dierenpro-

testbewegingen is dit gedeva-

lueerd tot een afdelingsvlucht 

vanuit Melun. Voor de natour 

kon vrijdag worden ingekorfd 

voor een vlucht vanuit Nierg-

nies.

Op zaterdagmorgen kregen om 

8.45 uur de duiven in Melun de 

vrijheid en om 9.05 uur gingen 

de manden in Niergnies open. 

Met een kalme noordenwind 

en her en der wat kleine buien 

onderweg vlogen de duiven 

toch behoorlijk door. Nierg-

nies werd een geweldige uitslag 

voor Raymond Moleveld. Hij 

pakte de plaatsen 1 t/m 6 en 

verder 19 van de 33 op de uit-

slag. Zijn hokverzorger Willem 

Bonhof heeft zijn klasse weer 

bewezen. Op plaats 7 werd Ste-

ven van Breemen 2e liefhebber. 

Daarna begon het wachten op 

Melun. Raymond Moleveld en 

Gert-Jan van Huisstede waren 

beide overtuigd dat zij eerste 

zouden worden. Maar als twee 

honden vechten om een been? 

Het werd een geweldige uitslag 

voor Hans Nielen. Hij behaalde 

de plaatsen 1, 2, 4, 5, 6, 7. En 

was de lachende derde! Hij 

heeft nu een kwartet Melun 

-overwinnaars op zijn hokken 

zitten en werd al gekscherend 

de Melun- killer genoemd. 

Volgende week alweer de laat-

ste vlucht van het seizoen 2017.

PV De Plassenjagers

Overwinningen voor Nielen 
en Moleveld

NEDERHORST DEN BERG- Na 

een heerlijke zomervakantie 

is ook Volleybal Vereniging 

Nederhorst afgelopen maan-

dag jl. weer begonnen.

Een gezellige, middelgrote vol-

leybalvereniging. Vind jij het 

ook belangrijk en gezellig om 

samen met anderen een sport 

te doen of vindt u het belang-

rijk dat uw kind met andere 

kinderen samen sport en dus 

leert omgaan met al die ele-

menten die van belang zijn in 

een teamsport?

Volleybal is bij uitstek een 

sport waarin je het niet in je 

eentje redt en samenspel voor-

waarde voor succes is. Uitblin-

ken kan en mag, maar uitein-

delijk red je het niet zonder de 

goede pass, service of set-up 

van je teamgenoten. 

 

Vanaf 6 tot ?? jaar

De VVN- seniorenafdeling 

bestaat uit 2 dames en 2 heren 

teams die spelen in de 2e, 3e & 

4e klasse. Daarnaast hebben ze 

nog een recreantengroep. Ne-

derhorst heeft een grote groep 

jeugdleden tussen de 6 en 18 

jaar. Volleybal lijkt een lastige, 

technische sport. Maar geluk-

kig is er al veel mogelijk vanaf 

een jonge leeftijd. Er is name-

lijk een spelvorm ontwikkeld 

voor kinderen tussen de 6 en 

12 jaar. Dit heet Cool Moves 

Volleybal (CMV). Het CMV 

kent 6 niveaus van training en 

competitie. Ieder kind kan dus 

al na een paar trainingen op 

zijn eigen niveau een partijtje 

spelen. 

Maandag- en donderdag-

avond 

Heb je interesse om eens te 

kijken of volleybal ook jouw 

sport is? Kom dan eens vrijblij-

vend meetrainen. Wil je ver-

dere informatie, kijk dan even 

op onze website, www.vvne-

derhorst.nl of stuur een email 

(5 en 12 jr): tc_defjeugd@vv-

nederhorst.nl; (12 en 18 jr): 

tc_abcjeugd@vvnederhorst.nl; 

(18+ jr): tc_senioren@vvne-

derhorst.nl

Bergse volleybal-
seizoen begonnen

FAMILIEBERICHTEN

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstel-

ling, mooie woorden, prachtige bloemen, bezoeken en 

kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van 

mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Sjaan Kempers-Jansen

Uw aanwezigheid tijdens de condoleance op de dag van 

de afscheidsdienst in de kerk/crematieplechtigheid en alle 

andere blijken van deelneming zijn ons tot steun 

bij het verwerken van dit verlies.

Hans Kempers

Kinderen 

Kleinkinderen

Kortenhoef, september 2017

Afgelopen vrijdag 1 september 

vierde Lithos zijn 30e verjaar-

dag. Lithos bouw & ontwikke-

ling is onder andere de bouwer 

van het bouwplan NederVecht 

in Nederhorst den Berg. Der-

tig jaar geleden begon direc-

teur Henk Poldermans bij 

Lithos. Zijn onderneming is 

nu betrokken bij hele grote, 

complexe bouwprojecten zoals 

Nesselande Rotterdam, Neer-

landia Utrecht, MFA Zeist. 

Lithos bouw & ontwikkeling 

is door kopers uitgeroepen tot 

één van de beste bouwers van 

Nederland. 

Zie ook: www.lithos.nl

Lithos bouw 30 jr.

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

De seniorenteams zijn prima gestart. Het 

1e stelde de zege tegen Kismet al in een 

vroeg stadium veilig. De snelle 0-3 voor-

sprong betekende ook de eindstand. Het 

2e won ook zijn uitwedstrijd. PVCV-4 

werd met 2-5 verslagen. Het 4e speelde 

thuis met 1-1 gelijk tegen De Bilt -2. VR1 

won overtuigend van Breukelen VR1: 1-5.

Nieuwe kantinevloer

De vorige week gelegde nieuwe kantine-

vloer mocht afgelopen weekend nog niet 

betreden worden, waardoor we een alter-

natief verkooppunt hadden bij de achter-

zijde van de kantine. Komend weekende 

mogen we al onze gasten weer van dienst 

zijn in de kantine.

Sport

De aarde bestaat maar voor 29% 

uit land. Ga mee met de GOV en 

ontdek de andere 71%! De Gooise 

Onderwatersport Vereniging is al 50 

jaar met de onderwaterwereld ver-

weven. 

Vijftig jaar bezig met het ontdekken 

van deze onderwaterwereld. Door het 

opleiden van duikers die bijvoorbeeld 

nauw betrokken zijn bij een stich-

ting als ‘Ghostfishing’ die wereldwijd 

verloren netten opruimt. Of bij on-

derzoek naar het onontdekte onder-

waterleven in de Noordzee (Duik de 

Noordzee schoon). 

 Duikopleiding

Er is slechts één stap nodig die je dich-

terbij het ontdekken van de onderwa-

terwereld laat komen: een gedegen 

duikopleiding. De GOV geeft voor 

deze onderwater skills geen duik ‘cur-

sus’, maar leert je duiken! In onze ver-

eniging geven wij een gedegen oplei-

ding die theorie en praktijk afwisselt 

door vooral veel te doen. Onze duik 

skills leren wij jou door actief te dui-

ken met ervaren instructeurs. Spreekt 

jou deze werkwijze aan en wil je in 

onze vereniging leren duiken, in  bin-

nen- en buitenland? Wil je optimaal 

genieten van een klein stukje van de 

71% water die de wereld rijk is. Dan 

is de GOV voor jou een goede keuze!

 

De GOV laat jou de eerste stappen 

zetten tijdens onze introductiedagen 

in september, maar ook kunnen we 

Duik mee bij de GOV 

jouw skills van geleerde cursussen upgra-

den naar een gedegen opgeleide duiker. 

Kijk op de website (gov-bussum.nl) van 

onze vijftig jaar jonge vereniging voor de 

data en tijden, maar ook voor de verschil-

lende vervolgduikopleidingen.

Afgelopen weekend beleefden we 

een aantal primeurs: nieuwe spel-

vormen voor de jongste jeugd, de 

invoering van het mobiele digitale 

wedstrijdformulier en de eerste 

wedstrijd van een recreatief team op 

zaterdag.

Nieuwe spelvorm 

Op een kwart veld 6 tegen 6, dat houdt 

die nieuwe spelvorm in. Hoewel het 

even wennen was, waren de geluiden 

na de wedstrijden positief. Met name 

over de hoeveelheid balcontacten van 

de spelers en daarmee het plezier dat 

zij er aan beleefden.

Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier

De administratieve organisatie rond-

om de wedstrijden betekent een ont-

lasting voor leiders, scheidsrechters 

en wedstrijdsecretariaat en behou-

dens een paar ‘bugs’ werd ook deze 

noviteit positief ervaren.  

Eerste wedstrijd zaterdag -2 

Voor het eerst hebben we op zaterdag 

een mannen-seniorenteam in compe-

titie. Het team, o.l.v. van oud-selectie-

speler en trainer Kees Langerak kwam 

afgelopen zaterdag voor het eerst in 

actie in de bekercompetitie en het ver-

loor van Nieuwland 6 (5-2). 

Start bekercompetitie jeugd

Vanwege vakantie werd een behoor-

lijk aantal wedstrijd nog uitgesteld: 

nog niet iedereen was terug van va-

kantie. Volgende week zal dat anders 

zijn en kunnen we na twee wedstrij-

den iets meer zeggen over de kansen 

om de volgende ronde te bereiken.

Voetballen in ’s-Graveland

Een weekend met primeurs

Voorbereidingen 50- jarig jubileum

Van 21 t/m 24 september zal Voetbal-

vereniging Nederhorst op grootse wijze 

zijn 50 jarig bestaan vieren. Alle voor-

bereidingen lopen volgens plan en niets 

staat eenieder in de weg om er met elkaar 

een fantastisch feest van te gaan maken. 

De komende weken houden we u op de 

hoogte van de geplande activiteiten.

Meer info: vvnederhorst.org

Na de late vakantieperiode, en voor 

sommige spelers nog zonder training 

in de benen, is het seizoen dan toch 

begonnen. Voor de meeste elftallen 

van Voetbalvereniging Nederhorst 

stonden er bekerwedstrijden op het 

programma. De resultaten waren heel 

divers, maar het was weer leuk om te 

zien dat er vooral op de zaterdag weer 

volop werd gevoetbald op het mooie 

complex Meerzicht.

Andere spelvormen 

Voor de teams onder 8 en 9 heeft de 

KNVB gekozen voor een andere spe-

lopzet. Zo wordt er op een kwart veld 

gespeeld in een 6 tegen 6 formatie. 

Ook is er geen scheidsrechter maar 

een spelbegeleider. Veld 3 wordt hier-

voor iedere zaterdag ingericht. Doel-

stelling is om de jongste jeugd spelple-

zier te geven door ze zoveel mogelijk 

te laten voetballen. Ook nieuw is het 

feit dat er geen spelerspassen meer 

in omloop zijn. Het digitale mobiele 

wedstrijdformulier (MDWF) komt 

hiervoor in de plaats dit in samen-

spraak met de digitale spelerspas.

Selectie op trainingskamp

Nederhorst 1 en 2 zijn het weekend 

van 1, 2 en 3 september op trainings-

kamp geweest en konden zodoende 

geen start maken met hun beker-

programma. Nederhorst 1 speelt nu 

op zondag 10 september zijn eerste 

wedstrijd in Ankeveen tegen ASV. 

Aangezien VSC geen medewerking 

verleende om de wedstrijd te verplaat-

sen heeft Nederhorst besloten om de 

geplande thuiswedstrijd tegen deze 

ploeg nu te spelen op 12 september in 

Utrecht.

Voetballen in Nederhorst

Seizoen gestart met bekerwedstrijden

Balletschool Bella Rosa

Balletschool Bella Rosa geeft op de dins-

dagmiddag in Kortenhoef danslessen op 

De Regenboog aan de Parklaan in Kor-

tenhoef. Tijden: 15.30 tot 16.15 u ballet 

voor 4 en 5 jaar; 16.15 tot 17.00 u ballet 

voor 6/7/8 jaar; 17.00 tot 17.15 u Street-

dance voor 8/9/10 jaar. 

Je bent welkom voor een gratis proefles. 

Info M:0629070902; www.balletschool-

bellarosa.nl

Behoefte aan een regelmatig bezoekje, 

een wandelingetje? Humanitas biedt 

‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail: 

tgooi@humanitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op donder-

dagavond om 19.30 uur bij Bridge-

club Wijdemeren; locatie Veenstaete,  

K’hoef. Inl.: 035-6561131 of www.bc-

wijdemeren.nl

Verzorgingshuis Amaris De Kuijer 

heeft een uitgebreid aanbod activi-

teiten en voorzieningen, waar u ook 

als wijkbewoner gebruik van kunt 

maken. Denkt u bv. aan de thuiszorg 

van Amaris of onze maaltijdenservice. 

Meer info: www.amaris.nl/dekuijer of 

085-0214040.

Bridgeclub La Porta Salute. Kom ge-

zellig bridgen op de maandagavond 

om 19.30 uur in De Bergplaats in Ned. 

den Berg. Inl. 06-11102092.

Kort nieuws

DOOR: MARC DEGEKAMP EN AD VAN BENSCHOP
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