
KORTENHOEF – Donderdagavond 8 

september was De Dobber gevuld 

met prachtige planten. Mooie bloei-

ers, met zorg en liefde opgekweekt 

door leden van vereniging Floralia, 

die reikhalzend uitkeken naar de 

prijsuitreiking. 

Door: Saskia Luijer

Gegroepeerd per deelnemer, voorzien 

van naam en de behaalde punten, staan 

alle wedstrijdplanten tentoongesteld in 

het dorpshuis. Ook de te winnen tro-

feeën staan al blinkend op de jurytafel 

klaar. Maar voorzitter Hannie van den 

Bovenkamp houdt de spanning er nog 

even in. Voor de prijsuitreiking begint, 

worden eerst een paar rondes gespeeld 

met het Rad van Fortuin. Alle kinderen 

hebben hiervoor een gratis lootje gekre-

gen en kijken gespannen naar Ben Pot 

die een slinger aan het rad geeft. Blij 

en enthousiast rennen ze naar de prij-

zentafel om iets moois uit te zoeken als 

het rad bij hun nummer blijft stilstaan. 

Een knuffelbeer, wat snoepgoed of een 

verrassingszakje. En geen tranen als ze 

buiten de prijzen vallen, want wie niets 

gewonnen heeft, mag na afloop gewoon 

iets komen uitzoeken. Hoe leuk kan een 

spelletje zijn. 

Groene vingers

De papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die 

de kinderen begeleiden, zijn soms nog 

trotser dan de jongens en meisjes zelf. 

Vooral als hun kroost écht zelf de plant-

jes heeft opgekweekt en de zorg niet 

heeft overgelaten aan de ouders. Alle 

deelnemers – jong en oud – hebben in 

mei een drietal plantjes opgehaald bij de 

vereniging. Het waren toen stekjes, van 

zo’n tien centimeter hoog, waarbij het de 

kunst was om deze zo mooi en zo groot 

mogelijk te laten opgroeien. Vandaag is 

het eindresultaat kritisch beoordeeld 

door een deskundige jury. Wie van de 

Floralia-leden heeft de groenste vingers?

Een kweekdiploma 

In de categorie tot 6 jaar zijn er zeven 

deelnemers die een mooie groene plant 

met gele bloemetjes hebben meegeno-

men. Maar hoe de plant heet? Hannie 

weet het niet meer, en ook Ben Pot komt 

er even niet uit. “Je bent er maanden mee 

bezig” meldt hij met een lach. “Maar nu 

kom ik er niet op.” Gelukkig weet Marie-

ke van Rijn het verlossende woord: het is 

een sanvitalia. Geheel toevallig wint haar 

kleindochter deze categorie, Nienke 

Leurs heeft de eerste prijs! In de groep 

met oudere kinderen (6 tot 16 jaar) doet 

een dubbel aantal deelnemers mee. Zij 

hebben drie planten verzorgd, een anjer, 

ageratum en een lantana. Alle kinderen 

ontvangen applaus en een kweekdiplo-

ma, persoonlijk ondertekend door de 

jury en de voorzitter. Maar de grootste 

eer gaat naar de top drie: Maaike Mulder 

haalt met 69.5 punten een derde plek, 

Maud Steenvoorden wordt tweede met 

71 punten en de winnaar, met maar liefs 

82 punten, is Sven Vrakking. “Doe je vol-

gend jaar ook weer mee?” vraagt Hannie 

hem. “Ja, natuurlijk” is zijn reactie.

De mooiste plant

Ook de volwassengroep (ruim 40 

deelnemers) heeft in het voorjaar een 

stekje van de sanvitalia gekregen, aan-

gevuld met een paarse heliotroop en 

een blauwe salvia. In deze klasse is de 

derde plaats voor Miranda Klaver, met 

67 punten. Wordt Corrie Brouwer, met 

één puntje meer, tweede. En gaat de 

winst naar Martha Mur die 75 punten 
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Integriteit Koter & Groter Zwartboek 
Frank

Plofkraak Mantelzorgers

De beste kwekers van Floralia

haalt. Bovendien wint zij de Arie Nagel 

Trofee, omdat haar prachtige heliotroop 

de mooiste plant van de tentoonstelling 

is. Daarnaast is er nog een eervolle ver-

melding voor dochter Mirjam Klaver 

die de fraaiste Dahlia heeft ingebracht. 

Deze extra kweekplant kregen de leden 

tijdens de jaarvergadering. Een nieuw 

wedstrijdelement in de geschiedenis van 

de 109-jarige vereniging. Want ja, met 

veranderen en vernieuwen blijf je bij de 

tijd. Vandaar dat je de Floralia vereni-

ging Gooi en Omstreken ook kunt vin-

den op Facebook!

Maak je sterk tegen MS
Van 21 t/m 26 november organiseert 

het Nationaal MS Fonds de landelijke 

huis-aan-huiscollecte. 

Ieder jaar gaan er weer duizenden col-

lectanten met een collectebus langs de 

deur om geld in te zamelen voor men-

sen met Multiple Sclerose (MS). Over 

de ziekte MS is nog veel onbekend. 

Om de jaarlijkse collecte nog succes-

voller te maken, zijn we op zoek naar 

nieuwe  collectanten en  coördinato-

ren. Een avondje collecteren kost maar 

2 uur van je tijd. Hou je van regelen 

en organiseren en heb je ongeveer 10 

uur over, dan kun je al aan de slag als 

collecte-coördinator. Meer info: www. 

mscollecte. nl

Opvang vluchtelingen Crailo moet blijven  
De Regio Gooi en Vechtstreek pleit in 

een brief aan het COA-bestuur voor 

het openhouden van de opvangloca-

tie ‘op de waakvlamstand’. Er bestaat 

zeer waarschijnlijk geen alternatief 

voor opvang mocht de vluchtelingen-

stroom onverhoopt toch weer toene-

men, stellen de burgemeesters van de 

regiogemeenten.   

De burgemeesters van de zeven regio-

gemeenten zijn onaangenaam verrast 

door het besluit van het Centraal or-

gaan Opvang Asielzoekers om de in-

stroom van vluchtelingen op Crailo te 

staken, hetgeen op 1 oktober tot slui-

ting van de locatie zou leiden.   

Namens de burgemeesters en wethou-

ders van Gooise Meren, Weesp, Laren, 

Blaricum, Eemnes, Hilversum, Huizen 

en Wijdemeren schrijven burgemees-

ter en voorzitter van het regiobestuur 

Pieter Broertjes en burgemeester Elbert 

Roest van Laren – dat verantwoorde-

lijk is voor de opvang, die op Larens 

grondgebied ligt –“Naar onze stellige 

overtuiging haalt u met dit besluit – in 

deze regio, ook in andere – de bodem 

weg onder het vertrouwen in het lo-

kale bestuur, dat (ook) in ons geval van 

harte bereid bleek om de opdrachten 

van de hogere overheden te voldoen 

en creatief mee te denken bij de invul-

ling daarvan. De burgemeesters en hun 

colleges worden door dit wispelturige 

beleid tot een soort trekpoppen van het 

landelijk beleid.”  

Waakvlamstand

De oplossing zien de regiobestuurders 

in het openhouden van Crailo op een 

zogeheten ‘waakvlamstand’: “Crailo kan 

vooralsnog gedijen met een bescheiden 

maar opschaalbare capaciteit – dat kan, 

gewoon in de bestaande bouw die u al 

geschikt heeft gemaakt – en bescheiden 

staf. In eerste instantie om de nog zit-

tende populatie – 20 zonder en plm. 30 

met verblijfsvergunning – rustig in de 

regio (met een verblijfsvergunning) of 

naar elders (als zo’n vergunning niet 

wordt verstrekt) te laten uitstromen. 

En daarna voor nieuwe opvang. We 

denken dat de vluchtelingenstroom op 

korte termijn weer kan toenemen ge-

zien de onzekere situatie rond de vluch-

telingenovereenkomst met Turkije.”   

Winnaars Maaike (links), 

Sven en Maud



Woensdag  september 2 Weekblad Wijdemeren

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 18 sept.: 09.30 uur:
 W. Vlooswijk.
◗ St. Martinus     
 Wo. 14 sept.: 09.30 uur:
 W. Balk,
 Za. 15 sept.: 19.00 uur: 
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 15 sept.: 08.45 uur:
 W. Balk.
 Zo. 18 sept.: 09.30 uur:
 W. Balk en E.J. van Katwijk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 18 sept.: 09.10 uur: 
 in de OLV Hemelvaart 
 Ds. E.J. van Katwijk en W. Balk. 
◗ De Graankorrel   
 Zo. 18 sept.: 10.00 uur: 
 Dr. M. van Veen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 18 sept.: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 18 sept.: 09.30 uur: 
 Ds. W.H.R. ten Voorde.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 18 sept.: 11.00 uur:
 Nescio-lezing.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 18 sept.: 10.00 uur: 
 C. Terpstra. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 18 sept.: 10.00 uur: 
 Ds. Klaas de Vries.

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

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) 

opsturen voor vrijdag16.00 uur 

en voor de weekendactiviteiten is 

de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties
Als EPS of PDF (HR) 

bestand voor  vrijdag 16.00 uur.

www.weekbladwijdemeren.nl
Adverteren: 

www.weekbladwijdemeren.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
18-25 sep.  Vredesweek Kerken Wijdemeren
zo. 18 sep. 10.00 u. Open Dag manege, rijvereniging NdB Meerlaan 20A, NdB.
zo. 18 sep. 11.00 u. Nesciolezing (Oec. Str. Gemeente) Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 18 sep. 15.00 u. 5 jaar ‘Meer Fun aan het Water Jam’ Ottenhome, Kortenhoef
zo. 18 sep. 15.30 u. Gospelgroup Far Out & Denise Jannah Dillewijn, Ankeveen.
zo. 18 sep. 15.30 u. Praisedienst  Willibrordkerk, NdB.
wo. 21 sep. 13.45 u. Kindermarkt Curtevenne, Kind & Co Curtevenneschool, K’hoef.
do. 22 sep. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
za. 24 sep. 14.00 u. Platform Duurzaam Wijdemeren Rading 1B, Loosdrecht
di. 27 sep. 19.30 u. Overhangend groen infoavond Drie Dorpen, Ankeveen
wo. 28 sep. 19.30 u. Overhangend groen infoavond Spieghelhuys, NdB.
do. 29 sep. 18.00 u. Smakelijk Gesprek, met PioWij Graankorrel, Zuid 15, Grav. 
28/08-25/09 13.00 u. Gestalt sculptures kasteel Nederhorst Slotlaan, Nederhorst den Berg
za. 08 okt. 10.00 u. Bazaar PKN- gemeente NdB. Bergplaats, Kerkstr. NdB
do. 13 okt. 13.00 u. Bingo met de Zonnebloem ’t Achterom, Kerklaan, K’hoef

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
A. v.d. Heuvel, 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 Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:
Warinschool 0294 - 251351
Mr. Kremerschool 0294 - 251522
Jozefschool 0294 - 253336
Curtevenneschool 035 - 6561019
De Regenboog 035 - 6560408
Joseph Lokinschool 035 - 6561370
St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@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

Per direct gezocht: Chauffeur-verhuizer

Van Leeuwen verhuizingen behoort tot het MKB en ver-

zorgt hoofdzakelijk particuliere verhuizingen en diverse 

transporten. U werkt in een betrokken en hecht team 

waar kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Aanbod: - Gunstige arbeidsvoorwaarden volgens CAO

 - Goed salaris, met doorgroei mogelijkheden

 - Afwisselend en zelfstandig werk 

  in een leuk team

 - Opleidingsmogelijkheden

 Gaarne reacties t.a.v.: Frans van Leeuwen

 T: 035- 656 35 17 E: info@verhuizers.nl

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- Hoewel burgemees-

ter Smit hartgrondig de wens uit-

sprak dat de discussie over de inte-

griteit van ex-wethouder Gert Zagt 

wordt afgesloten, is het de vraag of 

dat zal gebeuren. De meningen in 

de commissie Bestuur en Middelen 

bleven verdeeld. Gert Zagt zou een 

extern onderzoek naar de gang van 

zaken toejuichen.

Omdat de VVD vragen had gesteld 

over de wachtgeldregeling van Zagt 

die wethouder was in de periode 2010-

2014, mocht VVD ‘er Robby Israel het 

gesprek openen. Hij onderscheidde 

twee kwesties: de toekenning van 

wachtgeld van april 2014 tot juni 2017 

en het terugbrengen van de functie 

van 100 tot 95%.  Uit onderzoek was 

gebleken dat die uitkering volgens de 

regels verloopt en dus had Israel geen 

enkel probleem met de toepassing van 

dit wettelijk recht. Burgemeester Smit 

legde nog eens uit dat wachtgeld er-

voor bedoeld is dat een wethouder zich 

‘vrij’ kan voelen, bij zijn of haar functi-

oneren spelen financiële motieven dan 

geen rol. 

Bij het loslaten van een full time wet-

houderschap naar 0,95 fte had Israel 

meer vraagtekens. Daar was iets fout 

gegaan in de communicatie, meende 

hij. “Het was geen raadsvoorstel, maar 

een ingekomen brief waarin niet wordt 

gesproken over financiële consequen-

ties.” Op 27 september 2011 had het 

college besloten de norm te verlagen in 

verband met de neveninkomsten van 

Zagt die bij een volledige baan verre-

kend worden met zijn wethoudersin-

komen, voor een parttimer is dat niet 

het geval. Op 26 oktober wordt in de 

brief alleen geschreven dat Zagt een 

deel van zijn taken heeft overgedragen 

aan collega Van Waveren. De gemeen-

teraad nam dit ingekomen stuk onbe-

sproken ter kennisname aan. 

Intentie

Portefeuillehouder Smit nam minuti-

eus door wat er had plaatsgevonden. 

Omdat Zagt na anderhalf jaar ontdekte 

dat de inkomsten uit zijn bedrijf afge-

trokken werden van zijn wethouders-

wedde meenden B&W dat daarvoor 

een oplossing moest worden gevonden. 

Smit bedacht daarvoor een ‘juridisch 

construct’ om er een deeltijdbaan van 

te maken. Hij heeft daarover alle frac-

tievoorzitters ingelicht. Hij koos voor 

een brief omdat bij een raadsvoorstel 

met financiële consequenties de pri-

vacy zou worden geschonden, dan zou-

den de bedrijfsgegevens van Gert Zagt 

openbaar worden. Of de regeling ook 

bedoeld is om wethouders financieel 

te steunen, is de kernvraag. De minis-

ter van Binnenlandse Zaken heeft ge-

schreven dat ‘het niet de intentie is om 

inkomsten te verrekenen’. “Het is niet 

de bedoeling van deze regeling, maar 

het is ook niet fout” voegde Smit eraan 

toe. Het is ter beoordeling aan de raad.

Openbaar

Gert Zagt heeft een paar rottige maan-

den achter de rug, nadat in de pers 

ruimschoots aandacht was geschonken 

aan deze affaire. Volgens de ex-wethou-

der heeft hij gewoon gebruik gemaakt 

van arbeidsvoorwaarden die hij van 

tevoren niet kende. Hij pleitte voor vol-

ledige openheid om zijn naam te zuive-

ren. “Een extern onderzoek zou ik van 

harte toejuichen.” Op de rechtstreekse 

vraag van PvdA/GrL- voorman Stan 

Poels of hij zelf vond dat hij integer 

had gehandeld, antwoordde Zagt na 

enige bedenktijd dat hij het ‘heel inte-

ger’ vond. In zijn eerste ronde opende 

Zagt de tegenaanval op VVD ‘er Vuyk 

die op Facebook negatieve uitlatingen 

had gedaan als ‘de 95% truuk die Zagt 

bewust op zichzelf heeft toegepast’. Hij 

vroeg zich af of ‘deze verdachtmakin-

gen’ wel integer waren. 

Gedeelde mores

Pittig debat over integriteit Gert Zagt

Joost Boermans, fractievoorzitter D66, 

noemde dit onderwerp ‘slecht voor het 

aanzien van de politiek’. Hij vond dat dit 

nooit naar buiten had moeten komen. Hij 

deelde de opvatting dat de integriteit wordt 

gevormd door de gedeelde mores van de 

raad. Robby Israel bleef erbij dat de oplos-

sing van burgemeester Smit leek op ‘een 

mouw aanpassen’. “Misschien juridisch 

aanvaardbaar, maar ik veroordeel dit onfat-

soenlijk gedrag.” Voor het CDA bleven er 

ook vragen over. 

Tot slot vroeg burgemeester Smit: “Wees 

eens aardig voor elkaar, wees zuinig op de 

mores. Dit moet worden afgesloten in ver-

band met het beeld van Wijdemeren.”  

KORTENHOEF- Op 3 september 1991 

meldde juffrouw Borsboom zich als 

vrijwilligster bij het Oudergaardkoor, 

25 jaar en twee dagen later viert Rina 

Borsboom samen met haar collega-

ouderen haar zilveren jubileum in 

de brasserie van ouderencomplex 

Veenstaete.

Juffrouw Borsboom kennen velen als 

de onderwijzeres met een lange car-

rière op de Antoniusschool. Vanuit 

Rotterdam verhuisde ze begin jaren 

zestig naar het landelijke Kortenhoef, 

waar ze nu alweer decennia naar te-

vredenheid woont. Begonnen als pen-

ningmeester van het ouderenkoor 

kwamen er gaandeweg steeds meer 

taken bij, zo was mevrouw Borsboom 

twee keer per maand op de maandag-

avond de klos bij de bingo. Want daar 

hield ze niet van. Maar zichzelf weg 

cijferen is een eigenschap die haar tot 

een excellente vrijwilliger maakt. Toen 

vrijwilligerscoördinator Ankie Hin-

loopen de feestgebakjes met opschrift 

ronddeelde, zei ze toepasselijk: “Ze 

schenkt zichzelf even weg.”

Rina Borsboom heeft in al die jaren 

heel vaak mensen naar het zieken-

huis begeleid, maar ook bezocht ze 

ouderen thuis. En op vakanties reed 

ze handig rond met de rolstoelen. Nu 

komt ze elke maandagochtend langs 

op de koffieochtend om de senioren 

te bedienen met een koekje en een 

bakkie troost. Ook zaterdagochtend is 

ze aanwezig, maar dan niet in dienst. 

“Gewoon voor de gezelligheid” zegt 

de vitale 92-jarige. “Praten met men-

sen doe ik graag. Dat vind ik sociaal 

gezien heel belangrijk. Ik hoor veel en 

probeer de mensen dan te begeleiden.” 

Ook erkent ze dat ze haar oude on-

derwijsgewoonte om alles in de gaten 

te houden, nog niet verleerd is: “Mijn 

ogen spieden van links naar rechts. Er 

ontgaat mij niet veel en als ik ergens 

wat onmin zie opbloeien, dan duik ik 

ertussen en probeer met een gesprek 

zaken op te lossen.”

Dat zijzelf ouder is dan de meesten 

in de groep deert Rina Borsboom 

niet. “Ik beschouw deze mensen als 

gelijken met wie ik veel persoonlijke 

contacten onderhoud. Het werkt naar 

twee kanten, zo ben ik er ook even tus-

sen uit.”

Burgemeester Smit had op deze heu-

gelijke maandagochtend al het nood-

zakelijke intern overleg aan de kant 

geschoven, want hij wilde per se zijn 

erkentelijkheid uitspreken voor deze 

hoogbejaarde vrijwilliger. “U vormt 

al 25 jaar lang de olie in de machine, 

eerst op Oudergaard en nu in Veen-

staete. Dat vind ik heel bijzonder.” 

Rina Borsboom 25 jaar vrijwilliger

‘Mijn ogen spieden van links naar rechts’

Met het feit dat mevrouw Borsboom nu 

gewoon getutoyeerd kan worden als ‘Rina’ 

gaf hij ook aan hoe de menselijke verhou-

dingen in 25 jaar veranderd zijn. Van An-

kie Hinloopen ontving Rina Borsboom 

naast bloemen een certificaat. Het delfts-

blauwe tegeltje als herinnering aan dit zil-

veren jubileum hangt aan de wand van de 

brasserie. 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd in 

outdoor loopbaanbegeleiding.

- Individuele loopbaandagen

- Meerdaagse loopbaanreizen

06-12513085. info@dereiscoach.nl 

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 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

Bedrijfs – opslag ruimtes te huur 

Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3 m. hoog  

Beveiligd – huur p/wk mogelijk 

035-656 3517 – info@opslagVL.nl

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Trompe l’oeil- en landschap 
schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen en 

nog veel meer. Stichts End 28 An-

keveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

 

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

“Bent u uit Balans” 
IK breng u in Balans

Voetreflexologie

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Lion Hoveniersbedr. BV Tuin-

aanleg, -onderhoud, bestratin-

gen, grondverzet, gazonreno-

vatie, verhuur van minigravers, 

shovel en hoogwerker 12 m. 

Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

Stalling voor uw caravan,
camper, boot, auto of ???

Zagt Loosdrecht

035-5821326/06-10276728

Goede voornemens?
kom op yogales op 

ma.avond in Kortenhoef
www.santosahathayoga.nl

resiabunnik@gmail.com

of bel: 06 31572566

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 
PMC biedt u altijd een vrijblij-

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Alten en sopranen welkom
bij ambitieus vrouwenkoor
met inspirerende dirigen-
te. Repetities ma. 20-22u

vlakbij NS Naarden-Bussum

venerdi-mattina.vpweb.nl

PIANO-PEDAGOGE NdB e.o.

Individuele pianolessen voor

volwassenen en kinderen.

Lessen aan huis mogelijk. Info:

Angela van Hal, 06-40620276

FAMILIEOPSTELLINGEN

www.prismacoaching.com

06-41814252

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht !!! 

035-656 0235

Wij zijn op zoek naar een hulp 

voor etiketteer-, inpak- en lichte 

magazijnwerkzaamheden op 

Nieuw Walden in Nederhorst 

den Berg. Eén dag per week 

vast, mogelijk meer dagen op 

oproepbasis en wellicht in de 

toekomst meer dagen vast. Ben 

je een accuraat werkende, niet-

rokende en Nederlands spre-

kende aanpakker? Stuur dan je 

e-mail met motivatie en cv naar 

Dutch Farm International BV: 

mail@dutchfarmint.com. 

8 X MINDFULNESS TRAINING

SEETRUE HILVERSUM 300 €

Start di-ochtend 27 sept 

of wo-avond 28 sept 2016

WWW.WERKMINDFUL.NL

WORKSHOPS MINDFUL ETEN &

MINDFULNESS VOOR KINDEREN

ZONDAG 9 OKT HILVERSUM

WWW.MINDFULNESSMENTOR.NL

Aangeboden: Huishoudelijke

Hulp. Tel. 06-49150270.

RELATIETHERAPIE

www.prismacoaching.com

06-41814252

TE HUUR: volledig gemeubi-

leerd en gestoffeerd 2 k. appar-

tement, 85 m2, op prachtige 

locatie in Kortenhoef, € 1350,- 

per maand incl. gas, water, licht, 

internet Ziggo. Parkeren voor 

de deur. 06-53477397.

MINDFULNESS/HEALING YOGA

 www.prismacoaching.com

06-41814252

Gezocht: jazz/funk slaggitarist

Voor 1 jaar geleden opgerichte 

5-mansband uit ’s-Graveland 

met eigen oefenruimte.

1x  per 2-3 weken repeteren. 

Tel: 06-81646301

MEER LUCHT IN JE LEVEN?

Stop met roken! Coaching

MEER UIT JEZELF HALEN?

Loopbaan, stress, burnout

Mnd: 09/10 =1 x gratis,

onderwerp naar keuze.

PSYMIND, Veenstaete, 

KORTENHOEF

T: 06-22202549

M: info@psymind.nl

Martin ga je zaterdag mee 

fietsen? We gaan de Primus 

Classic rijden. Van je meisje 

mag je vast wel mee! (hans van 

rennersclub de eendracht)

)

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. 

Voor schriftelijk aanleveren gaarne uw bericht sturen naar: Dunnebier Print BV, Postbus 88, 1394 ZH Nederhorst den 

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

Wijdemeertjes

Maandagenda 

Far Out & Denise Jannah                         
Muziektheater

Zondag 18 september                            
Gospelgroep

Aanvang 15.30 uur. 
Toegang € 18,00

Meneer Monster                                  
Kindertheater

Zondag 25 september                            
Programma: Over een kleine mol 

die wil weten … 
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Aanvang 11.00 uur. 

Toegang € 7,50 

Ronald Snijders                                   
Cabaret

Vrijdag 30 september                             
Programma: Welke show ( try out)

Aanvang: 20,15 uur. 
Toegang: € 15,00

Michiel de Ruyter                                 
Film

Woensdag 5 oktober
Aanvang 19.30 uur

Toegang € 6,50

Kaarten te bestellen via 
www. dedillewijn.nl 

Stichts End 57; 1244 PL Ankeveen; 
info@ dedillewijn.nl

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 15 sept. jeugd en film, za. 

17 sept. muziek, wo. 21 sept. 

City Quiz, do.  22 sept. film, 

vr. 23 sept. cabaret. Info: www.

wesopa.nl

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 

3e woensdag v.d. maand v.a. 10 

uur in de Bergplaats a.d. Kerk-

straat.

Kort nieuws

Donderdag 8 september moes-

ten wij met de boot voor as-

sistentie ambulance naar de 

Loodijk bij de Molen. Op het 

nudistenstrand was een dame 

onwel. De bemanning van de 

ambulance heeft geen boot dus 

hebben wij hen er naartoe ge-

varen. Hartelijk dank voor de 

koele drankjes van de Molen. 

Vrijdag op zaterdagnacht rond 

kwart voor vijf belde een me-

neer naar de meldkamer dat er 

een conifeer in de brand stond. 

Bij aankomst was hij uit en heb-

ben wij alleen een nacontrole 

gedaan. Net terug op de kazerne 

kwam er weer een melding. Nu 

vanaf de Smidsbrug waar een 

vuilnisbak in de brand stond. 

Die hebben wij afgevuld met 

water, zodat hij niet nog eens 

gaat branden.

Op zondagmiddag net voor zes 

uur gingen wij eruit voor een 

assistentie ambulance op het 

Noordereinde. Een onwel per-

soon moest met de hoogwerker 

naar beneden vervoerd worden. 

Hiervoor moest een raam open-

gemaakt worden. Daarnaast 

hebben wij de ambulancebroe-

ders geassisteerd het slachtoffer 

veilig in de ambulance te helpen.

Post ‘s- Graveland, Brandweer 

Gooi en Vechtstreek

Eslaan 2a, 1241 XC Kortenhoef 

Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer



Weekblad Wijdemeren  5Woensdag  september 

WIJDEMEREN- Ondernemend 

Wijdemeren en B&W van Wijde-

meren hechten aan een goede 

verstandhouding tussen gemeen-

tebestuur en lokale ondernemers. 

Vorige week maandag was er op het 

gemeentehuis een bijeenkomst met 

vier workshops. Aan het eind van de 

sessies werden twee ondernemers 

uitgeroepen tot ‘Smaakmakers van 

het Jaar’. 

Burgemeester Smit constateerde dat 

het ondernemersklimaat in de vijf dor-

pen langzaam maar zeker beter wordt, 

mede doordat de consument meer 

uitgeeft dan een aantal jaren geleden. 

Uit het rapport over de bestuurskracht 

bleek dat met name de bereikbaarheid 

van Wijdemeren slecht is, hetgeen ook 

nadelig werkt op het ondernemen. In 

deze regio moet ook nog hard gewerkt 

worden aan het scheppen van meer 

banen. Als zijn persoonlijke missie zag 

Smit dat er teveel negatieve aandacht 

uitgaat naar handhaving in het drank 

–en horecabeleid. “Ik wil me minder 

focussen op die lastige gevallen, maar 

juist meer aandacht schenken aan die 

excellente ondernemers.”

Wim Lorjé, voorzitter van Onderne-

mend Wijdemeren, benadrukte dat zijn 

leden kiezen voor uitdagingen. “Als het 

ambitieniveau van de gemeente om-

laag gaat, dan is dat de dood in de pot.” 

Lorjé wees erop dat de eensgezindheid 

in het Gooi ondermaats is. Daarom 

hoopt hij dat de aansluiting van On-

dernemend Wijdemeren bij een fede-

ratie van ondernemersverenigingen 

met nieuw elan erin zal resulteren dat 

het Gooi ‘geen wormvormig aanhang-

sel’ in Noord-Holland wordt. 

Workshops

Vervolgens werden de 68 aanwezi-

gen verdeeld over vier bijeenkomsten, 

waarvan je er twee gedurende een half 

uur kon volgen. Eerlijk verdeeld over 

de portefeuilles van de wethouders. Bij 

wethouder Sandra van Rijkom ging het 

over het Werkgevers Servicepunt dat er 

onder andere voor zorgt dat ‘mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt’ 

aan een werkplek worden geholpen. 

Ronald Clous van het WSP schetste 

een arbeidsmarkt die de komende 

10 à 15 jaren grondig zal veranderen, 

mede door nieuwe ontwikkelingen als 

de zelfrijdende auto’s en het genetisch 

paspoort. “Dat zal een enorme uitwer-

king hebben op het soort werk, waarbij 

naar mijn overtuiging, diensten de plek 

overnemen van apparaten. Mensen 

willen dan schone kleding in plaats van 

een wasmachine. Miele zal een andere 

werkwijze gaan kiezen.” Zijn collega 

Ronald Tukker gaf een aantal voor-

beelden van bemiddeling tussen werk-

zoekende en werkgever.

Wethouder Peter Smit richtte zich op 

‘samen duurzaam ondernemen’. Hij 

kwam met een aantrekkelijke aan-

bieding: de eerste 10 aanmelders krij-

gen een gratis energiescan ter waarde 

van 1000 euro via de Climate Neutral 

Group, hetgeen na een nulmeting een 

impuls kan zijn de bedrijfsvoering te 

verbeteren. Voorts hoopte hij dat de 

ondernemers mee wilden werken aan 

een zgn. Fair Trade gemeente, met 

meer fair trade producten- en winkels. 

De aanwezige ondernemers waren 

sceptisch. Ze wezen op de hogere kos-

ten en op de gebrekkige controle, zodat 

het niet eenvoudig zal zijn de consu-

ment over te halen. Peter Smit bleef 

optimistisch: “Als we samen iets kleins 

bereiken, is dat al een stap. Het kan een 

olievlekwerking hebben. We kunnen 

ons onderscheiden met een gezamen-

lijke marktplaats van fair trade bedrij-

ven.”

Wethouder Reijn lichtte de onderne-

mers in over de nieuwe Omgevingswet, 

waarin ‘nee, kan niet’ plaats maakt voor 

‘ja, mits’. En Betske van Henten vertelde 

hoe de toegankelijkheid van gebouwen 

verbeterd kan worden. 

Smaakmakers

Mariska Leurs van Gé Leurs Hove-

Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

Reymerink en Leurs ‘Smaakmakers van het Jaar’

Ondernemers ontmoeten gemeentebestuur

niers BV en Johan de Jong, directeur van 

chemisch bedrijf Reymerink, kregen uit 

handen van wethouder Van Rijkom de 

‘Smaakmakers’ oorkonde. Zij voeren de 

Participatiewet uit zoals gewenst. Waarbij 

het gaat om medewerkers ‘met een afstand 

tot de arbeidsmarkt’, mensen die op aange-

paste wijze functioneren. 

Bij Reymerink is Benno al 4 jaar een lo-

yale en nauwgezette medewerker die via 

de Tomingroep binnenkwam. “Je moet het 

team erin betrekken en je verwachtingen 

aanpassen” zegt De Jong. En Mariska Leurs 

is heel blij met Bastiaan: “Als je probeert te 

denken vanuit die persoon, dan krijg je een 

prima werknemer die ons als bedrijf veel 

oplevert.”

(v.l.n.r.) Johan de Jong, Mariska Leurs en 

Sandra van Rijkom 

Wijdemeren – Op 26, 27 en 28 sep-

tember organiseert de gemeente 

Wijdemeren informatieavonden 

over overhangend groen. Tijdens 

deze avonden kunnen inwoners 

waarbij de beplanting vanuit de 

tuin te ver over openbaar terrein 

hangt, vragen stellen en terecht 

voor advies over te verrichten 

(snoei) werkzaamheden.

Iedereen moet veilig en ongehinderd 

gebruik kunnen maken van de weg 

of stoep. Heel regelmatig ontvangt de 

gemeente opmerkingen van voetgan-

gers met een kinderwagen of rollator 

die hinder ondervinden en automo-

bilisten die zeggen te weinig zicht te 

hebben. Om die reden ontvangen ko-

mende week alle inwoners waarbij de 

beplanting te ver over openbaar ter-

rein hangt een brief van de gemeente 

met het verzoek het overhangende 

groen te verwijderen. 

Ruimschoots de tijd

Theo Reijn: “Het gaat om een flink 

aantal locaties en in sommige situaties 

zal het ook best een klus zijn om het 

overhangende groen te verwijderen. 

Daarom geven we mensen hiervoor 

ruimschoots de tijd, namelijk tot 31 

december 2017. Om het afvoeren van 

Informatieavonden overhangend groen
afval makkelijker te maken, kunnen inwo-

ners voor deze specifieke situatie tijdens 

openingstijden gebruik maken van de ge-

meentewerf in Kortenhoef.”

Informatieavonden

De informatieavonden starten om 19.30 

uur en vinden plaats op de onderstaande 

data en locaties.

Loosdrecht, raadzaal gemeentehuis: 

maandag 26 september. Kortenhoef, ’s-

Graveland, Ankeveen, De Drie Dorpen: 

dinsdag 27 september en Nederhorst den 

Berg, Het Spieghelhuys: woensdag 28 sep-

tember

Het snoeien van particuliere tuinen is de 

verantwoordelijkheid van de eigenaar of 

de gebruiker. Het groen mag maximaal 1 

stoeptegel overhangen. De exacte regels 

staan op: www. wijdemeren.nl/ overhan-

gendgroen.
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Ons oogappeltje

 Appelfristaart

€ 8,50 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

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

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

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

Madelijn
Stil in mij

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. Kat Madammeke en ko-

nijn Antonio horen er dan ook helemaal bij. 

Hond Tyson is onlangs overleden. En haar 

gezin is rustig aan op zoek naar een pup. 

Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s 

ochtends gewekt door haar eigen haan en 

rijdt in haar vakanties graag te paard door 

de natuur.

Het is nooit stil in mijn hoofd. Niet dat ik stem-

men hoor of zo, dat niet. Maar mijn gedachtes 

schieten altijd alle kanten op. Gedachtes over 

dingen die ik nog moet doen; een column die 

ik nog moet schrijven, bedden verschonen, re-

keningen schrijven, stofzuigen, gedachtes over 

patiënten met ingewikkelde ziektebeelden, ge-

dachtes over Sjef die alleen naar school fietst, 

dat ik huppeldepup nog moet bellen enzovoort! 

Je kent het wel, denk ik? Ik kan me namelijk niet 

voorstellen dat ik de enige ben die zo in elkaar 

steekt, toch? Hoe lekker zou het zijn als het eens 

‘stil in mij’ was en dat ik eens ‘nergens woorden 

voor’ zou hebben? (aldus Martin Buitenhuis 

van DikHout). Zou dat niet fijn zijn? Gewoon 

helemaal niets denken zonder dat je slaapt? 

Ik ben al gaan hardlopen om mijn hoofd leeg 

te maken en dat werkt deels. Ik denk dan in-

derdaad even niet aan mijn werk, mijn leven 

en al mijn beslommeringen. Maar ik denk wel 

degelijk wát: “ Is het nog ver? ” bijvoorbeeld of 

“ Duren zes minuten altijd zo lang? “ of “ Ho-

ren je kuiten zo te branden als je hardloopt? ” 

of “ Aaauuuuuwwww! ” of “ Aaaaccchhhh! ” of “ 

Ik neem zo een stuk appeltaart. Heb ik wel ver-

diend ” Ik denk dus ook dán altijd wel wat… 

héél irritant.

Dus er moest iets gebeuren om mijn drukke 

hoofd stil te krijgen. Een cursus. Een cursus die 

totaal out-of-my-box en out-of-my-comfortzo-

ne is. Eentje waarvoor ik moet leren mediteren. 

Het klinkt simpel. En zweverig. Maar het is ei-

genlijk niets anders dan even helemaal nergens 

aan denken. Je hoofd leegmaken. Alleen maar 

ademen, voelen, ruiken en horen. En dat is dus 

niet mijn sterkste 

punt. Voor mij is er 

niets moeilijker dan 

dat.

Ik installeer me op de bank. In kleermakerszit ( 

zo hoort dat). Uit mijn geluidsboxje kabbelt het 

geluid van een branding. Af en toe hoor je een 

mondharp, een Balinese klongelong of een did-

geridoo. Héél ontspannend. Stiekem doe ik één 

oog heel even open. Mijn blik valt op een grote 

stofvlok op de grond. Zo kan ik het niet hoor. 

Eerst maar even stofzuigen dan. Keuken aan 

kant. Was opgevouwen. Zuchtend en helemaal 

klaar voor de nieuwe start wring ik mij weer in 

kleermakerszit op de bank. Ik adem diep in. Vi-

sualiseer een bal van licht die ik als het ware in-

adem. Van onderaf word ik langzaam ingeslo-

ten door een klamme mist. Ik adem rustig uit. 

“Dit gaat goed” denk ik” Shit ” schiet er vervol-

gens door me heen. “ik denk tóch wat.”  Ik sta 

op en bel huppeldepup. Dat moest ik nog even 

doen. Daarna maak ik de administratie af. Ik ga 

weer zitten. In kleermakerszit. Op de bank. De 

bal van licht. De klamme mist. De branding op 

de achtergrond… langzaam ontspan ik. Maar 

in mijn hoofd schrijf ik deze column. “Tringg” 

gaat mijn wekkertje. Dat had ik voor de zeker-

heid gezet. Ik moet koken. En de mannen ko-

men over een half uurtje thuis. Mijn boxje met 

klotsgeluiden neem ik mee naar de keuken. 

Voor de gezelligheid.

De vaat is opgeruimd. Sjef ligt veilig te knorren 

in zijn bed. Marc zit te knikkebollen voor de tv. 

Mijn column is af. Het huis is opgeruimd. De 

administratie gedaan. Huppeldepup gebeld. Ik 

ben klaar. Ik heb vandaag niets meer te doen. 

Ik kan met een gerust hart even helemaal niets 

doen. Ik strek me lui uit en ga op de bank lig-

gen. Al snel zak ik weg in een soort van half 

slaap, maar ik ben nog wel aanwezig. Ik hoor 

mijn ademhaling. Ik voel de druk van de bank 

in mijn rug. Ik hoor het gespin van Madamme-

ke op mijn buik en de tv zachtjes op de achter-

grond. En weet je, volgens mij denk ik nu even 

helemaal niets. Ja echt, het is ‘stil in mij’...

Madelijn de With; 

06 - 22 73 21 36; 

Sleutels
en 
sloten
service



Weekblad Wijdemeren  7Woensdag  september 

Participatie

KORTENHOEF – Woensdag 7 sep-

tember was de aftrap van het Koter & 

Groter Café Kortenhoef. Ter gelegen-

heid van de feestelijke start kwam 

wethouder Betske van Henten ook 

langs voor een drankje en trakteerde 

daarbij op appeltaart.

Het Koter & Groter Café is een ont-

moetingsplek voor (aanstaande) papa’s, 

mama’s, opa’s, oma’s en oppas. Het is een 

nieuw initiatief. Bedacht en uitgevoerd 

door inwoners en bedoeld om andere 

ouders uit de buurt te ontmoeten, om 

speelkameraadjes voor kind(eren) te 

vinden en om kennis op te doen en er-

varingen uit te wisselen. “Dit willen we, 

dit zijn de leuke dingen die gebeuren” 

meldt wethouder Betske van Henten 

enthousiast. “Het is een mooi project. 

Een sociaal initiatief waarbij buurtbe-

woners iets organiseren voor anderen 

in de omgeving. Het is een nieuw ap-

peltje op onze website DeAppelboom.

nl. Daar staan alle projecten waarin 

inwoners in de gemeente met elkaar 

samenwerken. Vandaar dat ik vandaag 

ook een appeltaart heb meegenomen.”

Mama’s, papa en oma

Ondertussen spelen baby’s en peuters 

in de grote hal van Thuiz bij. De kin-

deropvang stelt de locatie kosteloos be-

schikbaar aan het Koter & Groter Café. 

Een mooi gebaar! De koters klimmen 

en klauteren, pakken boekjes om te le-

zen en kijken verbaasd in de spiegel die 

aan de muur hangt. Naast mama’s is er 

ook een papa en zelfs een oma te gast in 

het Café. Oma Lia is een beetje jaloers 

op de jonge ouders. “Ik wilde dat er in 

mijn tijd ook zoiets was geweest” legt 

ze uit. “Het is toch geweldig om op deze 

manier andere ouders te leren kennen.” 

Onder het genot van de taart en een 

kopje koffie of thee (gesponsord door 

Appeltaart bij start Koter & Groter Café
Albert Heijn Kortenhoef) gaan de bezoe-

kers met elkaar in gesprek. “Wie is Anniek?” 

vraag opeens een moeder die binnenloopt. 

“Die heeft dit toch allemaal bedacht?” En 

inderdaad een compliment voor initiatief-

neemster Anniek Kanters is op zijn plaats, 

al doet ze er zelf nogal luchtig over. “Het 

ging als vanzelf. Ik zette een oproep op 

Facebook en binnen een week was er een 

groep van vijf vrijwilligers bij elkaar. Het is 

zo leuk hoe mensen reageerden. Er is zoveel 

enthousiasme.”

Eerste woensdag

Dus heb je kleine kinderen? Weet dan dat 

je welkom bent bij het Koter & Groter Café. 

De bijeenkomsten zijn elke eerste woensdag 

van de maand, tussen 9.30 en 11.30 uur bij 

Thuiz bij kinderopvang (Julianaweg 11A). 

Noteer de volgende data alvast in je agenda: 

5 oktober, 2 november en 7 december. Op 5 

oktober is het de Week van de Opvoeding. 

Dan is de bibliotheek uitgenodigd als spe-

ciale gast om meer te vertellen over Boek-

Start en het belang van voorlezen. Like de 

Facebookpagina @koterengrotercafe of 

bekijk de website koterengrotercafe.nl voor 

meer informatie. 

Wijdemeren – Als voorbereiding op 

de nieuwe omgevingswet wil het 

college van Wijdemeren op proef 

gaan werken met een vernieuwde 

werkwijze bij ruimtelijke plannen. 

Hierbij krijgt participatie van inwo-

ners en andere belanghebbenden 

een prominentere rol. De commissie 

Ruimte en Economie heeft op 7 sep-

tember over dit voorstel gesproken. 

De vernieuwde werkwijze sluit aan bij 

het speerpunt van het raadsakkoord: 

‘de samenleving centraal’. Ook de om-

gevingswet gaat uit van een meer pro-

minente rol van inwoners, initiatiefne-

mers en anderen bij planontwikkeling. 

Goede ervaringen 

Wethouder Theo Reijn: “Wij willen niet 

wachten op de invoering van de Omge-

vingswet in 2019. Onze ervaring wijst 

uit dat inwoners en belanghebbenden 

in een vroeg stadium willen meepra-

ten en meedenken. Dit maakt het plan 

beter en besluitvormingsproces vaak 

sneller. In de praktijk hanteerden we 

deze werkwijze al met goede resultaten. 

Voorbeelden hiervan zijn de projec-

ten Groenewoud en het Knorr-terrein. 

Ook van externen zoals ontwikkelaars 

Meer participatie bij ruimtelijke plannen

Sypesteyn Fair
Op zaterdag 17 september wordt weer 

de sfeervolle Kasteelfair gehouden in de 

prachtige, historische tuin van kasteel-

museum Sypesteyn. Een grote diversi-

teit aan standhouders heten de bezoe-

kers van harte welkom tussen 10:00 en 

17:00 uur. De entree bedraagt 5 euro, 

kinderen gratis

DOOR: SASKIA LUIJER

Betske van Henten en Anniek Kanters, 

met dochter Vera

verwachten we dat ze inwoners en andere 

belanghebbenden in een vroeg stadium bij 

hun plannen betrekken.” 

Als de raad akkoord gaat met dit voorstel 

van het college, wordt de vernieuwde werk-

wijze op een vijftal projecten toegepast en 

vervolgens geëvalueerd. Als gevolg van de 

vernieuwde werkwijze wordt de inspraak-

procedure aangepast.

NEDERHORST DEN BERG- Mis-

schien kan de suggestie van 

Dorpsbelangen- raadslid Ria Hennis 

de gemeente redden, maar voorlo-

pig draait Wijdemeren op voor 9 ton 

extra aan de reconstructie van de 

Eilandseweg, de smalle dijk langs 

de Vecht.

Mevrouw Hennis wist namelijk dat 

vroeger Waternet eigenaar van de weg 

was. “Als de weg na 1973 is overgedra-

gen kan de gemeente die extra kosten 

op Waternet verhalen. Het overdragen 

van asbest is namelijk niet toegestaan.” 

Wethouder Theo Reijn pakte deze sug-

gestie met beide handen aan, hij zou het 

laten uitzoeken. Het oorspronkelijke 

krediet voor het verbreden en opknap-

pen van de weg bedroeg ± 1,5 miljoen. 

Het extra geld is nodig, omdat er onder 

en naast de weg asbest en chemische 

paks zijn gevonden, beide kankerver-

wekkende stoffen. Dat gaat handenvol 

geld kosten, omdat de vervuilde grond 

Voorlopig 9 ton kwijt aan Eilandseweg
niet kan worden hergebruikt, veiligheids-

maatregelen kosten uiteraard ook meer 

geld. D66 ´er Nanne Roosenschoon noem-

de het ´een ramp´. Die negen ton extra be-

tekenen 2 ton minder aan groen en ruim 

3 ton niet besteden aan nieuwe lantaarnpa-

len. Het restant ( 382.000) wordt verdeeld 

over de zogenaamde kapitaallasten, dit jaar 

ruim 11.000 euro en de komende jaren het 

dubbele. CDA- woordvoerder Eric Torsing 

baalde ook van die klap, doch meende dat 

het beter is alles in één keer te laten oprui-

men, want hij wilde ‘niets achterlaten voor 

toekomstige generaties’.  Een meerderheid 

was het met hem eens. 

NEDERHORST DEN BERG- Nadat de 

renovatie van het Willie Das Plein 

in Nederhorst den Berg door poli-

tiek gesteggel leek te worden uit-

gesteld, heeft de commissie Bestuur 

en Middelen uiteindelijk besloten 

akkoord te gaan met de eerste fase 

vóór 2 december.

Twee december is de sterfdag van Wil-

lie Das, twee jaar geleden. Haar betrok-

kenheid bij de gemeenschap was voor 

de leden van het burgerinitiatief de 

motivatie om het plein wat mooier in 

te richten en te vernoemen naar deze 

markante inwoner. Dat laatste gaat ove-

rigens niet door, het blijft officieel de 

Dammerweg/ Voorstraat. In de volks-

mond zal het hopelijk voor altijd Willie 

Das Plein blijven. Te ere van haar komt 

er een windvaan gewijd aan Willie op 

de muziektent. Naast een bank, voet-

stappen in beton en fris nieuw groen. 

Waren de aanvankelijke kosten voor 

het totale project ruim 2 ton, nu kan 

het voor € 9.650,-. De kosten zijn zo 

laag, omdat dorpsbewoners zelf bijdra-

gen aan de herinrichting, onder andere 

door plaatselijke hoveniers. In novem-

ber starten de beperkte werkzaamhe-

den, waarbij de jeu-de-boulesbanen 

voorlopig blijven liggen. Later gaat het 

totale plein op de schop. 

Willie Das Plein voor 2 december klaar
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aannemersbedrijf

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

Hervormde gemeente ’s-Graveland; 

Noordereinde 14 ,

 www.hervormdegemeentesgraveland.nl

Stalpaertstichting: www. danielstalpaert.nl. 

Kerkdienst: elke zondag om 10 uur; 

Dominee: Geert van Meijeren; dominee@

hervormdegemeentesgraveland.nl, 035-

6560598

Op Open Monumentendag was onze kerk aan 

het Noordereinde weer open voor het publiek. 

Met recht! Want het is een prachtig gebouw en 

om als dominee er naast te wonen in de even-

eens prachtige pastorie is elke dag een cadeau 

(behalve als het vriest).  Eind september be-

gint het kerkelijke seizoen weer van kringen, 

catechisatie, clubs voor kinderen en jongeren, 

enzovoort. Als u geïnteresseerd bent in onze 

gemeente - bijvoorbeeld in clubs of andere ac-

tiviteiten - en ons gebouw, kijk dan vooral op 

de websites van de Daniël Stalpaert Stiching 

en op de website van de kerkelijke gemeente. 

Of neem contact op bij persoonlijke of meer 

algemene vragen over God en geloof met mij. 

Ik ben daarvoor altijd bereid en beschikbaar 

via bovenstaande contactgegevens.  

PKN 
Nieuws september

Zondag 18 september organiseert de praise-

dienstcommisie van de Protestantse Gemeen-

te  Nederhorst den Berg weer een praisedienst 

in de kerk op de berg. Spreker zal Timo Ha-

gendijk zijn uit Ede, een bevlogen jonge spre-

ker met een verrassend verhaal met als thema: 

‘Zit jij wel eens vast?’ 

De muziek wordt verzorgd door Jan Willem 

van Delft van J Way Music, bekend als bege-

leider van vele bekende muzikanten, onder 

wie Sharon Kips en hij heeft een drummer 

van 9 jaar bij zich die moet je gezien en ge-

hoord hebben. 

De dienst begint om 16.00 uur, vanaf 15.30 

kun je naar binnen lopen voor een kopje kof-

fie en een praatje vooraf. Tot zondag in de 

Willibrord kerk te Nederhorst den Berg.

Praisedienst ‘Zit jij wel eens vast?’

De feestelijke bazaar nadert met rasse 

schreden. 70 jaar bazaar op zaterdag 8 okto-

ber in en rond de Bergplaats in Nederhorst 

den Berg. 

Daarom nog even om uw geheugen op te 

frissen: Dit jaar kunt u naast de gebruikelij-

ke zaken zoals kleine elektrische apparaten, 

spellen, boeken, serviesgoed, kleine kastjes, 

sieraden, handwerkspullen, etc., ook kleding 

en schoeisel voor kinderen bij ons inleveren. 

Mits deze draagbaar en schoon zijn. Spullen 

voor de bazaar kunt u tussen 9.00 en 12.00 

uur inleveren op  zaterdag 17 en 24 september 

en 1 oktober in de schuur achter bij Dirk van 

de Broek, op het bekende adres Middenweg 

28 te Nederhorst den Berg. 

Tot 1 oktober kunt u de zegels die u krijgt bij 

bijv. koffie of thee, bakkerij ’t Stoepje of iets 

dergelijks,  inleveren bij Gerda Vos, Zodde-

land 20 of Anja van Huisstede, Overmeerse-

weg 132 te Nederhorst den Berg. 

Mocht u nog foto’s hebben van de bazaar van 

de afgelopen jaren voor de fototentoonstel-

ling, dan kunt u die bij de eerder genoemde 

adressen afgeven. Verder gaan onze medewer-

kers weer op pad met loten voor de Bazaar, ze 

kosten één euro per stuk. Er zijn ook dit jaar 

weer leuke en mooie prijzen te winnen. Wilt u 

loten kopen en u heeft hier geen gelegenheid 

voor gehad, neem dan contact op met Anja 

van Huisstede, tel. 0294- 254083. 

Bijzonder is de bazaartaxi: Dirk van de Broek 

heeft aangeboden om degenen die niet zelf 

naar de bazaar toe kunnen komen op te halen. 

Wilt u daarvan gebruik maken, bel hem dan 

even van tevoren op 0655382372. Komt allen 

de 8e oktober!!!

70 jaar Bazaar in en rond Bergplaats

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

 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
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Muziek

KORTENHOEF – Zaterdag 10 septem-

ber speelde het Globe Jazz Kwartet 

vanaf een Fries skûtsje op het Wijde 

Gat. Voor de vierde keer was de 

Kortenhoefs plas een prachtige loca-

tie voor een openluchtconcert.

Na een wat tegenvallende zomer 

hoopte de organisatie op een mooie 

nazomerdag. En dat was ’t afgelopen 

zaterdag. Een perfecte avond voor een 

concert op de Kortenhoefse plas. Op 

eigen kracht komen kano’s, supplan-

ken, roei- en zeilboten naar het Wijde 

Gat, want motorvoertuigen zijn hier 

niet toegestaan. Een sterke roeier geeft 

onze sloep een sleepje vanaf het Hil-

versums Kanaal. Een vrienden(familie)

dienst, die enkel wat uitwisseling van 

hapjes en drankjes kost. Want de rosé, 

bier en witte wijn, kipkluifjes, wraps en 

nootjes, gaan van boot tot boot. Maar 

ook koffie, thee en zelfs warme glüh-

wein wordt uitgedeeld. Terwijl jongens 

en meiden zich zonder aarzeling wagen 

aan een frisse duik in het water. 

Swingende jazz

Een Fries skûtsje uit 1899, waar Mar-

jan en Bart Nefkens de trotse eigenaar 

van zijn, is het fraaie decor waarop het 

Globe Jazz Kwartet ‘t concert ten geho-

re brengt. De muziek start als trio, met 

zwoele saxklanken van Bart Kok, bege-

leid door Erik Robaard op de contrabas 

en Maurice Rugebregt op gitaar. Nooit 

gedacht dat ik mijn saxofoonleraar van 

vroeger nog eens in deze entourage zou 

beluisteren. Geweldig! De heren zijn 

goed op elkaar ingespeeld, en met een 

lazy, relaxte timing klinkt de swingende 

jazz over het water. Even later vult Mir-

jam Verheem de zangstem in. De hoge 

partijen zijn niet altijd even zuiver, 

maar vooral bij herkenbare nummers 

weet ze het publiek mee te nemen. 

Mensen neuriën of zingen zachtjes de 

tekst bij Cheeck to cheeck, L.o.v.e. en 

The more I see you. Een enkeling waagt 

hier zelfs een dansje op en dat is best 

lastig op een deinend schip. “Het kinkt 

als een grammofoonplaat uit de jaren 

dertig” merkt iemand in een bootje 

naast ons op. En dat beeld klopt wel. 

Zachte, intieme en rustige muziek. 

Gezellig genieten

Aan presentator Menno van den Brand 

is zelfs gevraagd “of de beuk er niet een 

beetje in zou kunnen”. Dat mag niet 

van sponsor Natuurmonumenten, legt 

Menno uit. Begrijpelijk, maar ook een 

beetje jammer. Want het gevoel dat 

het wat krachtiger, energieker en mis-

schien ook wel moderner kan, is echt 

aanwezig. De muziek kabbelt een beet-

je, verdwijnt op de achtergrond, zeker 

als in de loop van het concert het ge-

roezemoes van de bezoekers toeneemt. 

Maar dat doet niets af aan het concept 

en de fantastische omgeving. De sfeer 

is ontspannen en gezellig. Men geniet. 

De een ligt languit op de bodem van z’n 

bootje en luistert aandachtig, anderen 

praten vooral of kijken om zich heen. 

Sfeervol concert Globe Jazz Kwartet 
op Wijde Gat

Naar het sportvliegtuigje in de lucht, de 

ballon die in de verte overdrijft of de zon 

die langzaam achter de wolken en het wa-

ter verdwijnt. Het is gewoon mooi. Vandaar 

dat er ook weer grif gedoneerd wordt in de 

boei die rondgaat voor de vrijwillige bij-

drage. Zodat er volgend jaar, op de tweede 

zaterdag in september, opnieuw een Wijde 

Gat Concert kan zijn. De lustrumeditie. Wij 

hebben ons bootje alvast gereserveerd.

DOOR: SASKIA LUIJER

Op zondag 18 september zal Evert 

Boogert om 11.00 uur voor de 

Oecumenische Streekgemeente 

in het Oude Kerkje aan de 

Kortenhoefsedijk 168 een Nescio-

lezing verzorgen over het onder-

werp ‘Angst en vertrouwen in de the-

ologie’. Daarnaast is er voor en na de 

lezing een koffieconcert. De entree 

bedraagt € 10- (kinderen gratis).

Angst naar aanleiding van persoon-

lijke zorgen om ons werk, onze kinde-

ren, onze gezondheid. Ook angst door 

een veranderende samenleving waar-

in geweld mensen op de vlucht doet 

slaan, waarin er een code rood voor 

het klimaat is en de afbreuk aan de 

gezondheidszorg steeds verder lijkt te 

gaan. In hoeverre is deze angst terecht 

en reëel? Laten we ons beïnvloeden 

door de media en statistieken? Hoe 

vinden we meer vertrouwen? 

In de lezingenserie Angst en Vertrou-

wen gaan we op zoek naar antwoorden 

op vragen rondom het omgaan met 

angst en het creëren van meer ver-

trouwen. Sprekers op het gebied van 

media, literatuur, filosofie, gezondheid 

en theologie worden uitgenodigd mee 

te denken. 

Over Ernst Boogert

Ernst Boogert is promovendus van de 

Protestantse Theologische Universi-

teit aan de VU. Zijn promotieonder-

zoek focust zich op de tekst-, wor-

dings- en transmissiegeschiedenis van 

het Nieuwe Testament. Boogert heeft 

zich gespecialiseerd in de tekstkritiek 

van het Nieuwe Testament en houdt 

zich daarnaast bezig met Patristische 

teksten. 

Koffieconcert 

Het concert  zal worden verzorgd door 

Judith Jamin & Sebastiaan van Eck, 

cello.  Zij brengen wer-

ken ten gehore van Jean 

Baptiste Barrière (1707-

1747), Carlo Graziani 

(1710-1787) en Luigi 

Boccherini (1743-1805).

Judith Jamin studeerde 

aan het conservatorium 

van Frankfurt am Main 

en aan het Robert-Schu-

mann-Institut in Düssel-

dorf. In 1982 voltooide 

ze daar haar opleiding 

bij Johannes Goritzki. Ze 

nam twee CD’s op met romantisch 

cello-repertoire. 

Sebastiaan van Eck studeerde aan 

het Amsterdams Conservatorium en 

bij Johannes Goritzki aan het Robert 

Schumann Institut in Düsseldorf. Hij 

is een enthousiast kamermuziekspeler 

en maakte deel uit van o.a. de Came-

rata Lysy en de Deutsche Kammer-

akademie. Sebastiaan van Eck is ver-

bonden aan het Radio Filharmonisch 

Orkest. Hij is mede-initiatiefnemer 

van de zeer succesvolle Raadhuiscon-

certen in Hilversum. In 2008 werd hij 

bijgeschreven in het Gulden Boek van 

die stad. 

Nescio-lezing annex koffieconcert  

‘Angst en vertrouwen in de theologie’

Record zonnebloem?
ANKEVEEN- Het kan haast niet anders 

of de zonnebloem van Lydia en Johan 

Ruitenbeek aan het Hollands End te An-

keveen is de hoogste van de vijf dorpen. 

Deze gigant meet exact 4.20 meter. En 

dat allemaal zonder speciale hulpmid-

delen, slechts gegroeid dankzij de kip-

pen- en konijnenmest samen met blad-

compost vermalen tot een vruchtbaar 

goedje. Alles groeit hard op de veen-

grond van de familie Van Ruitenbeek. 

En de cyclus gaat altijd maar door, want 

uit die zonnebloempitjes zal er volgend 

seizoen ongetwijfeld weer een reus ont-

staan. 

Hebt u toch een hogere? Mail het naar: 

redactie@ dunnebier.nl. 
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Lezen DOOR: PATRICIA IJSBRANDY

‘s- GRAVELAND- De ’s-Gravelandse 

auteur Ton Lankreijer schreef een 

uniek boek over een familiedrama. 

‘Een leven zonder het liefste meisje 

van de wereld heeft voor mij geen 

enkele waarde  meer...ik stap eruit’. 

De laatste regels van Frank (48), va-

der van dochter Anna (9), voordat 

hij op 2 april 2015 op het strand 

van Bloemendaal zelfmoord pleegt. 

Aanleiding: vechtscheiding. Even 

daarvoor praat hij nog anderhalf uur 

met zijn dochter om te vertellen dat 

papa ‘op reis gaat’. Het Zwartboek 

Frank verschijnt op 15 september, 

de Nationale Dag van de Scheiding. 

Journalist en schrijver van ‘Van Oog-

appel tot Twistappel’, zijn eerste boek 

over echtscheiding, ontvangt een dag 

voor Franks wanhoopsdaad de laat-

ste mail van de wanhopige man. ‘Ik 

geloof niet meer in een goede afloop 

en wend me tot jou. Een journalist die 

misschien bereid is om mijn verhaal 

te zijner tijd naar buiten te brengen. 

Door jou hoop ik dat de politiek en de 

onverschillige massa zich bewust wor-

den van de tragedie die zich afspeelt in 

Nederland’. 

En zo geschiedt. Een jaar lang ver-

diept Lankreijer zich niet alleen in de 

aanleiding van het familiedrama, een 

stuk gelopen huwelijk, de journalist 

reconstrueert het complete levensver-

haal van Frank. Een belangrijk onder-

deel van het unieke boek is het falen 

van hulpverlenende instanties en de 

rechterlijke macht zelf, die ‘mede ver-

antwoordelijk’ zijn voor Franks dood. 

Jeugdbescherming Amsterdam, afde-

ling Welzijn gemeente Amsterdam, 

Omgangshuis Noord-Holland, de 

advocatuur en het CDA-Tweede Ka-

merlid Mona Keijzer. Allen worden 

ze haarscherp doorgelicht door Lank-

reijer. Het resultaat is ontluisterend. 

Het Omgangshuis Noord-Holland 

wordt zelfs aangeklaagd voor ‘dood 

door schuld’ door de ouders van Frank. 

‘Zwartboek Frank’ is niet alleen een su-

peractueel boek vanwege familiedra-

ma’s, zoals onlangs nog in Amsterdam. 

Helaas een terugkerend fenomeen. Bo-

vendien legt het boek op zeer confron-

terende wijze de vinger op vechtschei-

dingsleed, waar duizenden kinderen 

Zwartboek Frank: 
zelfmoord na vechtscheiding 

dagelijks het slachtoffer van worden.  

‘Hoe drijven twee ex-geliefden elkaar tot 

wanhoop. Hoe manipuleren ze elkaar. Hoe 

strijden ze om hun gelijk, over het hoofd 

van hun eigen kind heen’. 

‘Zwartboek Frank’ verschijnt op 15 septem-

ber, de nationale dag van de scheiding. Uit-

geverij: B for Books, Maartensdijk; € 18,95. 

A.s. zaterdag is de presentatie in ’t Spant te 

Bussum.  

Ingezonden brief 

Op 29 augustus verscheen het rapport 

van Deloitte met de veelzeggende titel 

‘Het resultaat telt’. Waarschijnlijk on-

bedoeld werd daarmee duidelijk dat 

de wijze waarop het rapport tot stand 

kwam minder belangrijk was. Vooral 

de inbreng van de inwoners is er be-

kaaid afgekomen. Collectieven zoals de 

Bewonersvereniging Horstermeer zijn 

in het geheel niet aan bod gekomen 

terwijl de ‘professionals’ volop ruimte 

hebben gekregen. Had het anders ge-

kund? Ja zeker, net als Weesp had de 

gemeente als opdrachtgever van de be-

stuurskrachtmeting moeten optreden. 

Maar ja, daar wilde de burgemeester 

niet van weten. Nee, dan liever naar de 

pijpen dansen van de CdK en de do-

minante burgemeester van Hilversum.

Ook het CDA toonde het ware gezicht 

door in de media en met een eigen le-

aflet enerzijds de kaarten voor de borst 

te houden, maar anderzijds te bena-

drukken dat het voorbeeld van Aals-

meer absoluut navolging verdiende. De 

VVD ziet het Hilversum wel zitten en 

de PvdA/GL combi is altijd een groot 

voorstander geweest van het opslok-

ken door Hilversum. Dorpsbelangen 

lijkt beter in staat om evenwichtig de 

problematiek onder ogen te zien. Meer 

uitgesproken voorstanders van be-

sef van eigen kracht zijn D66 en DLP. 

Vooral bij die partijen is er respect 

voor het recht van de inwoners om via 

de komende gemeenteraadsverkiezin-

gen de uitslag van de vorige verkiezin-

gen te corrigeren.

Dat blijkt wel uit het resultaat van de 

inspanningen van Wijdemeren2020. 

Weliswaar beweert de heer Noordhoek 

Hegt dat er nog veel meer inwoners 

zijn die niet hebben getekend, maar hij 

laat achterwege dat het opmerkelijk is 

dat er geen actiegroep is opgestaan die 

zich sterk heeft gemaakt voor opgaan 

in een grote gemeente. 

Tot slot wens ik die raadsleden uithou-

dingsvermogen toe de drammerigheid 

van burgemeester Smit te bestrijden 

door te bewerkstelligen dat de toe-

komst van Wijdemeren onderwerp 

wordt voor de komende gemeente-

raadsverkiezingen.  Dat hoort immers 

in een volwassen democratie. (Quo Va-

dis= lat. ‘Waarheen gaat gij’- red.)

Hans Hof, Nederhorst den Berg

Bestuurskrachtmeting ‘Quo Vadis’

Zaterdagochtend, ik ga alleen bood-

schappen doen in Kortenhoef. Ik 

parkeer mijn auto op de invalidenpar-

keerplaats en leg mijn invalidenpar-

keerkaart duidelijk zichtbaar in mijn 

auto. Zonder hulp te hoeven vragen 

heb ik mijn boodschappen naar de 

auto gebracht. Nog even naar de bak-

ker, met mijn brood terug naar de 

auto. Daar word ik aangesproken door 

een wat oudere heer die met een stok 

loopt. Hij vraagt mij wat ik mankeer, 

omdat ik op de invalidenparkeerplaats 

sta. Ik zeg hem dat het hem niets aan-

gaat en dat mijn parkeerbewijs netjes 

zichtbaar ligt. Hij gelooft mij niet, ik 

pak mijn kaart en laat hem zien. Nog 

steeds vindt hij het belachelijk dat ik 

daar heb geparkeerd. Met mijn laatste 

beetje energie wens ik meneer een fij-

ne dag en stap ik in. Ondertussen zeg 

ik ‘klootzak’ en start mijn auto. Toege-

geven, niet netjes van mij en dus, me-

neer, bij deze mijn oprechte excuses. 

Meneer is het er nog steeds niet mee 

eens en spreekt anderen aan over wat 

er is voorgevallen. Ik ben uitgeput en 

intens verdrietig ga ik maar naar huis. 

Beste meneer, ik ben gekeurd en heb 

helaas een invalidenparkeerkaart 

gekregen die ik zo min mogelijk ge-

bruik. Samen met mijn echtgenoot 

werk ik zeven dagen per week om 

te zorgen dat wij een gezond bedrijf 

hebben waarmee we verantwoordelijk 

zijn voor het inkomen van 25 gezin-

nen. Doordat wij zelfstandig onder-

nemer zijn heb ik geen recht op een 

uitkering, huishoudelijke hulp en 

thuiszorg, terwijl dat van toepassing 

zou zijn. Ik heb geleerd mijn ziekte te 

verzwijgen. Iedere dag mij in te zetten 

voor het bedrijf en zijn medewerkers, 

voor hen die het nodig hebben. 

Beste meneer, wilt u mij niet veroor-

delen voor het gebruik van mijn in-

validenparkeerkaart? Helaas kunnen 

jonge vrouwen in een leuke auto ook 

recht hebben op een invalidenpar-

keerplaats. Beste meneer, nogmaals 

excuus dat ik u een klootzak heb ge-

noemd, maar het kwam uit de grond 

van mijn hart.

Annemie van der Elst, Kortenhoef

Beste meneer, mijn invalidenparkeerplaats

De Curtevenneschool en Kinderopvang 

Kind & Co (Klimboom) organiseren op 

21 september van 13.45 tot 18.00 uur 

een Kindermarkt.

De marktplaats is het schoolplein van de 

school, Parklaan 3, Kortenhoef. Alles staat 

in het teken van het kind en iedereen die 

iets met kinderen heeft, is welkom. Er zijn 

20 kramen met o.a. een dansworkshop, or-

ganisatie kinderfeestjes, babymassage, kin-

derkleding, speelgoed, de bibliotheek en 

een kinderboekenschrijfster, grafisch  ate-

lier, pony rijden, sport en nog veel meer. 

Bovendien vindt daar dan ook de finale 

plaats van het Wijdemeers Kampioenschap 

Panna Knock Out.

Heb je zin in iets te eten en/of drinken; we 

hebben een kraam waar koffie/thee/limo-

nade met iets lekkers verkocht wordt voor 

een heel klein prijsje. We rekenen op een 

gezellige drukte op 21 september a.s. 

Kindermarkt 

Klimaatverandering 

Op zondag 18 september is er om 14. 00 

uur in museum Hofland een lezing met 

de titel:  ‘Wat kunnen we leren van kli-

maatveranderingen in het verleden?’

Spreker is dr. Wim Hoek, universitair 

hoofddocent fysische geografie bij de 

faculteit geowetenschappen in Utrecht. 

Het museum is gevestigd aan de Hilver-

sumseweg 51 in Laren en is open vanaf 

13.00 uur. 



Weekblad Wijdemeren  11Woensdag  september 

Muziek

Terreur en oorlog voeren de boventoon 

en duizenden vluchtelingen zijn op 

zoek naar een veilig heenkomen. In een 

tijd dat het besef groeit dat vrede niet 

vanzelfsprekend is, worden wij  opge-

roepen om met elkaar stil te staan en 

na te denken over vrede. Wij nodigen u 

dan ook van harte uit voor de oecume-

nische vieringen waarin we nadenken, 

lezen, zingen en bidden voor vrede.

De vredesweek wordt geopend met een 

oecumenische dienst in de O.L.V. He-

melvaartkerk te Nederhorst den Berg 

op zondag 18 september, aanvang 9.30 

uur, voorgangers zijn diaken Wim Balk, 

ds. Evert- Jan van Katwijk, Herman van 

der Molen en Claudette Baar. De week 

wordt afgesloten met een vredesviering 

in de Antoniuskerk te Kortenhoef op 

zondag 25 september, aanvang 9.30 

uur, de voorgangers daar zijn pastor 

Wim Vlooswijk, mw. Ada de Kroon, 

die de Oecumenische Streekgemeente 

vertegenwoordigt en pastor Annie Vis-

ser van de Protestantse gemeente De 

Graankorrel. Laten we hopen en bid-

den dat al die krachten in en buiten re-

ligies die uit zijn op vrede, verbonden-

heid en respect, sterker zullen zijn dan 

alles wat scheiding wil aanbrengen en 

vernietigen.

Vredesweek: Vrede Verbindt!

Festival in Porseleinhaven 
Op woensdag 21 september strijkt het 

festival Overmooi neer in de Porse-

leinhaven in Loosdrecht.  Hart van het 

festival is een enorme kaart van Noord-

Holland, half voetbalveld groot, waarop 

de polders, duinen, wegen, meren, dij-

ken, steden, dorpen en zelfs woningen 

haarscherp te zien zijn. 

Er zijn verschillende vormen van ver-

maak. Midden op de enorme kaart 

danst het gezelschap De Dansers hun 

energieke voorstelling. Op het festival-

terrein is verder een tentoonstelling 

over de provincie van de fotograaf Theo 

Baart, live muziek door Skere Heren en 

het Alkmaars Songwriters Collectief, 

een telekraan voor een ultiem uitzicht, 

eten en drinken en meer.  
Overmooi is voor iedereen gratis toe-
gankelijk. Meer info: www.overmooi.nl 

Het derde seizoen van theaterkerk 

De Dillewijn belooft weer opwin-

dend te worden. Met concerten, ca-

baret, theatervoorstellingen, films 

en speciale kindervoorstellingen. 

‘Een gevarieerd geheel van hoge 

kwaliteit’ typeert directeur René 

de Rooij de ruim 20 voorstellingen 

tussen september en juni. Met als 

spetterende opening aanstaande 

zondag de Gospelgroep Far Out uit 

Amsterdam, met als speciale gast 

Denise Jannah. 

De groep bestaat sinds 1995. Het 

veelzijdige repertoire bestaat o.m. uit 

Black-gospel, R&B en Soul. Far Out 

trad op met vele bekende nationale 

en internationale artiesten, waaronder 

Mariah Carey en Celine Dion. Deze 

gospelgroep swingt de kerk uit. De in 

Suriname geboren zangeres Denise 

Jannah was de eerste Nederlandse mu-

zikant die een platencontract tekende 

bij het vermaarde Amerikaanse jazzla-

bel Blue Note. Ze toerde over de hele 

wereld en stond al zeven keer op het 

North Sea Jazz festival. De vrijwilligers 

van De Dillewijn zetten een stoel voor 

u klaar, maar of u er op blijft zitten….?

Zondag 18 september. Aanvang 15.30 

uur. Toegang: € 18,00. Kaarten te be-

stellen via www. dedillewijn.nl

En verder…

De vrijwilligers die samen met De Rooij 

het programma hebben samengesteld, 

hebben zich het vuur uit de sloffen 

gelopen om een betaalbaar maar kwa-

litatief hoogstaand seizoen aan u voor 

te schotelen. Zeer bijzonder is dat de 

gelauwerde en wereldwijd bekende pi-

anist Michiel Borstlap bereid was om 

zelfs vier keer op te treden in het knus-

se theaterkerkje. Steeds met een mys-

tery guest. Niks staat vast, maar Trijntje 

Oosterhuis, Carel Kraayenhof en Lavi-

nia Meijer behoren tot zijn muzikale 

vriendenkring. Dan moet wel elke keer 

de Yamaha-piano uit zijn kasteeltje aan 

de Vecht worden overgevlogen. 

Of wat dacht u van het aanbod aan ca-

baret in alle vormen en soorten. Twee 

jaar lang was de latere winnaar van 

het Amsterdams Kleinkunst Festival 

onder de halve finalisten in Ankeveen. 

Of de jonge talentvolle Kirsten van Te-

ijn, die ook de posters siert. Deze ‘mix 

van Adèle Bloemendaal en Brigitte 

Kaandorp’ volgens Trouw kunt u eind 

oktober bewonderen. De try out van 

de vervreemdende cabaretier Ronald 

Snijders is al eind september in De Dil-

lewijn. Natuurlijk willen de artiesten 

ook graag optreden in het sfeervolle 

theater met uitstekende faciliteiten. Dit 

seizoen met een nieuwe lichtinstalla-

Gospelgroep Far Out met speciale gast Denise Jannah

Swingende opening seizoen De Dillewijn

tie, een up to date lichttafel, moving heads 

(lichtbollen) en zelfs een mistmachine. Het 

kan niet op! Tel daarbij op de diverse thea-

terarrangementen met de Wijdemeerse res-

taurants Vlaar, de Loodijk en Lekr, dan kan 

het weer aangenaam worden. Van de 2500 

kaarten zijn er al 700 verkocht. Er is dus nog 

volop gelegenheid kaarten te bestellen. Het 

volledige programma treft u aan op: www. 

dedillewijn.nl

Na een buitengewoon succesvol sei-

zoen, waarin leden van 6 tot 60 samen 

muziek hebben gespeeld in bijzondere 

concertzalen met bijzondere gastdo-

centen, gaat BMOL weer starten met 

een hele nieuwe djembégroep. De 

djembé is een Afrikaans slagwerkin-

strument waarop iedereen kan spelen. 

Met verschillende ritmes en soorten 

slagen maak je met elkaar binnen de 

kortste keren heerlijke muziek. En niet 

alleen Afrikaans, ook een Braziliaanse 

samba hoort bijvoorbeeld tot de mo-

gelijkheden. 

Lijkt samen muziek maken jou ook 

leuk, maar weet je nog niet of djembé 

bij je past? Kom dan kijken op 17 sep-

tember bij het Jazz festival Loosdrecht, 

waar onze slagwerkers samen met 

kinderen uit Loosdrecht een optreden 

zullen verzorgen. Ook deze kinderen 

hebben nog nooit eerder met elkaar 

gespeeld en je kunt goed zien wat je in 

korte tijd kunt leren.

Wil je zelf ook eens slaan op de djem-

bé? Of zoek je een leuke activiteit 

die je samen met je kind of één van 

je ouders wilt doen? Geef je dan op 

voor de start van het nieuwe seizoen. 

Op maandagavond 19 september om 

17.45 uur gaan we weer beginnen met 

de eerste les in ’t Akkoord, Kwakel 41. 

Wil je na twee repetities door? Dan 

kun je vanaf 1 oktober lid worden 

voor het hele seizoen. Je hoeft zelf niet 

over een instrument te beschikken. 

Die hebben wij al voor je. Hoe mooi 

is dat. 

Zit je op de basisschool? Dan kun je 

ook vier lessen mee doen via het JAP, 

waarover je via je school bent geïnfor-

meerd. Daarnaast maken enkele leer-

Start nieuwe djembé-groep

lingen van de Regenboogschool via het 

naschoolse activiteitenprogramma ook 

kennis met slagwerk. Genoeg manieren 

dus om te ervaren hoe bijzonder het is om 

samen muziek te maken. 
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Vanaf 01-02-2016 te huur aangeboden in Ankeveen op Ind. Terrein “De Slenk”

Magazijn/productie ruimte + evt. buitenterrein – kantoor ruimte.

- Ca. 600 m2 (ca. 25m X 24m)
- Ca. 7 m hoog
- Compleet kolomvrije overspanning
- Overheaddeur ca. 5 m + aparte loopdeur
- Dichte/gevlinderde betonnen vloer
- Goede toegang door ruim buitenterrein

Voor meer informatie of bezichtiging:

035-656 3517 / info@verhuizers.nl

Tijd voor Tom    
BABS

Het lange eind uit Kortenhoef is back! 

Studeert inmiddels rechten, heeft een ei-

gen bedrijf en heeft ondanks dat ook nog 

tijd om te schrijven. Niet iedere week, maar 

om de 14 dagen. We tellen vrolijk verder 

waar we gebleven waren en daarom deze 

week: Tijd voor Tom, nummer 144.

Het is zondagavond en ik voel me alsof ik net 

op verkeerde schoenen de marathon van New 

York gelopen heb. Niets is minder waar. Met 

mijn conditie, discipline en mijn voorliefde 

voor alles wat er uit een frituurpan komt, is het 

zeer onwaarschijnlijk dat ik ooit een marathon 

uitloop, laat staan op de korte termijn. De enige 

marathon waar ik aan doe is een televisiema-

rathon. Zo heb ik ooit het laatste seizoen van 

Breaking Bad gekeken door om 09.00 te begin-

nen en 04.30 te gaan slapen. Ik kan overigens 

wel goed kijken naar sport. Ik wijk af. Ik heb 

spierpijn, ontzettende spierpijn. Ik had name-

lijk een bruiloft. ‘Joh Tom? Was het bier zwaar 

of heb je zoveel glazen gedronken dat je arm 

beurs is geworden?’ – Nee! Mijn nichtje trouw-

de afgelopen zaterdag in Oudewater. Prachtige 

plek. Ik werd gevraagd als fotograaf. Een eer, 

absoluut, maar toch een zware taak. Omdat 

het mijn eerste bruiloft was als fotograaf had 

ik twee camera’s gehuurd. Voor de fotografen 

onder ons: Ik fotografeerde met een Canon 5D 

Mark II in combinatie met een 70-200, 2.8 lens. 

En een Canon 5D Mark III met een 24-70 2.8. 

Voor de niet- fotografen onder ons: twee came-

ra’s met een waarde van een kleine 11.000 euro. 

De verwachtingen waren behoorlijk. Waar ik 

mij even in vergist had, was het gewicht van dit 

setje. Totaal gewicht: 5.9 kilo. Dus daar stond 

ik, in de zon, met 6 pakken suiker om mijn nek. 

Het ene moment 

pakte ik de ene ca-

mera om een foto te 

maken van de eerste 

kus, maar nog geen 2 seconden later had ik de 

andere camera nodig om een traan vast te leg-

gen op de achterste rij. Topsport, diep respect 

voor bruidsfotografen. De foto’s hebben alle 

pijn meer dan goed gemaakt, maar het is wel 

even afzien.

Een dag of 5 voor het huwelijk raakte ik met 

iemand in gesprek. We hadden het even over 

trouwen en de kosten hiervan. Voor de gein 

riep ik toen ‘Dan trouw ik jullie wel, dat kost 

jullie niets’. Dit idee zit al enige tijd in mijn 

hoofd. Ja, ik ben een soort kleuter die de enige 

week advocaat wil worden, dan weer brand-

weerman en dan weer medewerker bij de In-

tratuin. Maar dit idee zit al enige tijd in mijn 

hoofd. Echt waar. Ik sprak op het huwelijk van 

mijn nicht de trouwambtenaar en vroeg of het 

moeilijk was om trouwambtenaar te worden. 

Dat bleek absoluut niet zoveel werk als het lijkt. 

Daarom nu de onderstaande, oprecht gemeen-

de oproep. Ik wil heel graag iemand trouwen. 

Als BABS, wat staat voor Bijzonder Ambtenaar 

van de Burgerlijke Stand. Ik denk dat ik dat kan 

en het lijkt me leuk om te doen. Ik denk dat ik 

burgemeester Smit wel zo gek krijg om mij te 

beëdigen voor één dag. Dus hebt u trouwplan-

nen en bent u op zoek naar een trouwambte-

naar met humor. Bel mij! Ik hoef er niets voor 

te hebben, dus dat is dan weer snel verdiend. 

Mail en alles wordt geregeld.

TJPCornelissen@gmail.com; 

Instagram: TomCornelissen1994; 

Facebook: Zoeken op Tom Cornelissen 

en dan de knapste uitkiezen.  

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 hulp en steun van velen is 

het ons ook dit jaar weer gelukt 

een mooi resultaat te boeken 

met onze oogstkraam tijdens 

het Palingroken aan de Kor-

tenhoefse dijk op 3 september.

Veel mensen wisten ons te 

vinden op het plein bij het 

mooie kerkje en kochten onze 

zelfgemaakte bloemstukjes en 

jams.  Wij waren dan ook zeer 

tevreden met de geweldige 

opbrengst van 1900 euro, wat 

inmiddels is overgemaakt naar 

Unicef, het kinderfonds van de 

Verenigde Naties. Met deze do-

natie steunt Unicef hulpprojec-

ten voor kinderen wereldwijd 

op het gebied van bescherming, 

onderwijs, gezondheid, voe-

ding en water. Veel dank aan 

iedereen die, op welke manier 

ook, heeft bijgedragen aan deze 

succesvolle actie! (De Unicef-

vrijwilligers uit Kortenhoef). 

Mooie opbrengst voor Unicef
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Alarm

Precies om 2.02 uur vrijdagnacht 

schrok de 24-jarige C.B. wakker door 

een knal. Hij rolde bijna uit zijn bed. 

“Ik heb nog nooit zo’n harde klap ge-

hoord. Echt, superhard, veel malen 

harder dan een vuurwerkbom.”

Door het raam zag hij drie mannen 

bezig aan de pinautomaat van ABN-

AMRO aan de Dodaarslaan. Direct 

alarmeerde de jongeman de politie die 

er met 5 minuten was. Zijn buurman 

riep door het raam ‘Hé’ en direct vloog 

het drietal weg in een zilverkleurige 

Audi A4. Kroongetuige C.B. die ook 

bij de recherche een verklaring aflegde, 

heeft geen der daders herkend, alleen 

dat het mannen waren in donkere jas-

sen. Hij heeft begrepen dat er niets is 

buit gemaakt, dat wordt ook bevestigd 

door een woordvoerder van de bank. 

Op de FB-pagina ‘Je bent Kortenhoe-

ver als..’ blijkt dat heel veel omwonen-

den gewoon hebben door geslapen. 

Ze hebben niets gehoord. Alleen F.vd 

B had om 2.10 uur een 6-cilinder van 

een Audi of BMW waargenomen. Toch 

had een medewerker van Gooiland Be-

veiliging de knal zelfs in de Kerkelan-

den gehoord. 

Plofkraak bij ABN- Amro Kortenhoef

Op dinsdag 6 september werd de 

Brandweerpost Nederhorst den Berg 

gealarmeerd: ‘paard te water’ aan de 

Vreelandseweg. Het paard kregen de 

brandweerlieden met behulp van enkele 

voorbijgangers vrij snel op de kant. Tij-

dens het opruimen gebeurde er iets bij-

zonders. Een ander paard was blijkbaar 

dusdanig onder de indruk van de redding 

dat dit paard het zelfde wilde meemaken. 

Dit paard sprong in de sloot en opnieuw 

konden de dames en heren aan de bak. 

Gelukkig kwam ook dit paard weer op 

het droge en gingen de vrijwilligers weer 

terug naar hun vaste baan of bezigheid. 

De Bergse brandweer is op zoek naar col-

lega’s, aangezien in de komende 10 jaar 

veel collega’s hen gaan verlaten. Meer 

info: brandweernederhorst. nl/vrijwilli-

ger. 

Paarden te water

Op donderdag 29 september orga-

niseert pioniersgroep Wijdemeren, 

PioWij, een eerste Smakelijk 

Gesprek. Speciaal bedoeld voor 

mensen die behoefte hebben aan 

contact, aanspraak, gezelligheid, 

delen van ervaringen, een luiste-

rend oor. En dat terwijl er ook nog 

smakelijk gegeten wordt.

Wij verzorgen een 3-gangen menu 

en  je bent van harte welkom. Je kunt 

vanaf 18.00 uur binnenlopen in het 

Honk achter de kerk de Graankorrel, 

Zuidereinde 15 in ‘s-Graveland.

PioWij werkt als pioniersgroep vanuit 

twee verschillende kerken in Wijdeme-

ren. We streven ernaar een bijdrage te 

leveren aan een zorgzame samenleving 

met ruimte voor bezinning. Uit ons on-

derzoek blijkt dat vooral mensen met 

een verlieservaring behoefte hebben 

aan contact en graag samen met an-

deren iets doen. Iemand heeft bijvoor-

beeld het werk verloren, een partner of 

andere dierbare, een woning, gezond-

heid. Dan is het fijn om ook eens erop 

uit te gaan en te weten dat je dan goed 

terecht komt.

Welkom bij het Smakelijk Gesprek  

Foto: Kevin Groenestein

Luisteren

Als pioniers willen we graag luisteren naar 

waar men verder behoefte aan zou hebben. 

Ook willen we kort iets vertellen over wat 

ons beweegt. Help je ons mensen vinden? 

Mensen die wil kijken of deelname iets is? 

Maar ook mensen die mee willen helpen 

met organiseren? Wil je zelf meedoen?

Geef dat dan s.v.p. op. Dit kan telefonisch 

op telefoonnummer 06 47037219. Op de 

website www. pioniersgroep-wijdemeren.

nl is meer informatie te vinden.

Op zaterdag 17 september staat de pio-

niersgroep PioWij weer in een tent op de 

Meenthof voor vragen, ideeën of een praat-

je. Kom vooral even langs. We zijn er vanaf 

10.00 uur.

Foto: Annette Kempers

Op woensdag 21 september van 

10.00-12.00 uur is er in de bibliotheek 

Gooi en meer,  vestiging Loosdrecht, 

een themaochtend over visuele be-

perkingen door Koninklijke Visio.

Themaochtenden in de bibliotheek 

zijn informatief, inspirerend en gezel-

lig. Een uitstekende manier om meer 

te horen over een interessant onder-

werp, elkaar te ontmoeten, iets op te 

steken of ondersteund te worden bij 

digitale vragen. Dit alles onder het ge-

not van een kop koffie of thee met iets 

lekkers erbij. De toegang is vrij, ook 

voor niet-leden van de bibliotheek.

Deze ochtend geeft Koninklijke Visio, 

het expertisecentrum voor slechtzien-

de en blinde mensen een presentatie 

in de bibliotheek in Loosdrecht. Een 

deskundige beantwoordt vragen, de-

monstreert hulpmiddelen en vertelt 

over de diverse mogelijkheden voor 

mensen met een visuele beperking. 

Interessant voor mensen in de zorg, 

mantelzorgers en voor de doelgroep 

zelf.

Kijk voor data en meer informatie op; 

bibliotheekgooienmeer. nl  

Themaochtend over visuele beperkingen

Vogelverschrikkers
De Spotjes zijn het nieuwe seizoen ge-

start met het maken van een vogelver-

schrikker voor in de tuin. Er waren hele 

enge maar ook heel uitnodigende vo-

gelverschrikkers bij. Dus wat de vogels 

doen zullen we nog ervaren. In ieder 

geval was het een geweldige knutse-

lochtend, meent fotograaf Ton Keizer. 



Woensdag  september 14 Weekblad Wijdemeren

Sport

Met name na de rust liet Nederhorst 

zien waartoe het in staat kan zijn. 

De 1-2 achterstand bij de rust werd 

na de pauze omgebogen in een 

verdiende 5-2 overwinning op het 

Amsterdamse TOG.

Al binnen twee minuten keek de 

thuisploeg tegen een achterstand. De 

1-1 kwam van Jesse van Huisstede die 

beheerst de keeper passeerde. Slordig 

balverlies bracht de bezoekers weer 

aan de leiding. Na de pauze een do-

minerende thuisploeg. De verdiende 

gelijkmaker viel in de 57e minuut toen 

de ingevallen Thomas Grolleman de 

bal passte op Jesse die op zijn beurt de 

bal doorschoof op Rijk Bruins die vrij 

voor de keeper kon afdrukken. Binnen 

Voetballen in Nederhorst

Verdiende zege na goede tweede helft 

vijf minuten pakte Nederhorst de voor-

sprong toen Jean Yves van de Korput uit 

een corner raak kopte. Na een grove over-

treding op Toine Bonink moest een speler 

van TOG terecht met rood het veld af. Nog 

geen twee minuten later werd het duel de-

finitief beslist. Jesse rondde een perfecte 

voorzet van Peter Engels af. Het slotak-

koord was weer ook voor Nederhorst toen 

Jesse van Huisstede zijn derde van de mid-

dag kon maken. 

Nederhorst 2 speelde een slechte tweede 

helft en verloor uiteindelijk met 0-4 van 

Laren.

Zowel het 3e als 4e kwamen met winst 

terug tegen respectievelijk tegen RAP en 

Geinburgia werd er met 1-4 en 1-3 gewon-

nen. Zaterdag 2 verloor onverdiend met 

2-3 van ASV. De hele wedstrijd sterker le-

verde helaas geen punt op.

Jeugd

JO19-1 blijft verrassen in de 1e klasse. 

Door collectief hard werken werd er met 

2-1 gewonnen van Zuidvogels JO19-1. 

Pepijn Schols werd via een prachtig kop-

doelpunt matchwinnaar. JO17-1 won in 

een spannend duel bij de Vecht met 3-4 en 

de meisjes onder 17-1 hadden een gemak-

kelijke middag door in ‘s-Graveland met 

0-10 te winnen.

Het tweede damesteam van ASV- 

handbal te Ankeveen heeft een nieuwe 

shirtsponsor gevonden in het bedrijf 

BTZ te Almere. De dames gaan dan 

ook mooi verzorgd het nieuwe seizoen 

in. De dames bedanken Erik Torsing 

van BTZ voor de mooie shirts en be-

loven er weer een gezellig en sportief 

handbalseizoen van te maken. 

Dames 2 ASV-handbal geheel 
in het nieuw 
gestoken

DOOR:  AD VAN BENSCHOP
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Pv De Plassenjagers

De duiven kunnen gaan ruien

Aanstaande zondag is het weer 

zover, de jaarlijkse open dag van 

Manege Laanhoeve en rijvereniging 

Nederhorst den Berg.  

Deze dag staat zoals altijd in het te-

ken van de activiteiten van de rijver-

eniging. Waarbij uiteraard het paard 

centraal staat. Voor jong en oud is er 

vanaf 11.00 uur de hele dag vertier 

met onder andere paardrijdemonstra-

ties, een speurtocht over de manege, 

schminken, verkoop van tweedehands 

paardenspullen en met als klap op de 

vuurpijl is er aan het einde van de dag 

een paardrijles te winnen. Op deze dag 

zijn de activiteiten gratis, waardoor 

eenieder kennis kan maken met het 

verzorgen van paarden en paardrijden. 

De hele dag door kan er onder bege-

leiding een rondje paard gereden wor-

den door jong en oud. Voor de klein-

sten hebben wij pony’s beschikbaar en 

voor volwassenen ook paarden. Hebt 

u vroeger paardgereden en wilt u het 

weer oppakken, dan is dit een geschik-

te gelegenheid. “Paardrijden is net als 

fietsen, dat verleer je niet!” Maar ook 

zonder enige paardenervaring bent u 

van harte welkom. Op deze dag kunt 

u namelijk van alles te weten komen 

over paarden en paardrijden. Wilt u 

van te voren al meer informatie over 

het programma, dan verwijzen wij u 

graag naar de website van de rijver-

eniging: www.rvnederhorst.nl. 

Wij zien u graag 18 september, bij 

Meerlaan 20a te Nederhorst den Berg.

Open dag Manege en Rijvereniging 

In maart kijkt iedereen reikhalzend 

uit naar de start van het duivensei-

zoen en denkt iedereen nog dat 

hij dit jaar kampioen kan worden. 

Afgelopen weekend was alweer de 

laatste vlucht van 2016 en de mees-

ten zijn blij dat het afgelopen is. 

Door: Hans Nielen

Er werden nog 162 duiven voor de 

vlucht vanuit Morlincourt ingekorfd. 

Om 12.22 uur stormden er 3 duivin-

nen tegelijk bij Peter Ham richting het 

hok. Helaas waren er toen bij de buren 

net een paar bouwvakkers bezig met 

een uitbouw, waarop de duivinnen 

schrokken. Ze gingen zelfs ergens an-

ders op het dak zitten. Gelukkig ging 

de ‘110’ om 12.24 uur alsnog aarzelend 

het hok binnen en behaalde nog net 

de overwinning voor zijn baas in de 

club, de andere 2 duivinnen kwamen 

12 minuten later naar binnen. De top-

doffer ‘923’ van Gert-Jan van Huisstede 

behaalde de 2e plaats. De derde plaats 

was voor Raymond Moleveld bij wie de 

duiven door zijn vader werden opge-

wacht, omdat hij zelf moest voetballen. 

Op plaats vier vinden we Steven van 

Breemen die een van zijn minste uitsla-

gen dit jaar maakt met maar één duif 

op de uitslag, dat gebeurt hem zelden. 

Op plaats 6 vinden we Hans Nielen. 

Die de laatste paar weken weer aardig 

mee doet na een zeer matig seizoen. Op 

plaats 15 vinden we de kleinste inkor-

ver met maar 5 duiven, toch 15 en 16e. 

Bij Rob van den Hoek zijn de duiven 

te ver in de rui. Begin van het jonge 

duivenseizoen behaalde hij de ene na 

de andere overwinning, maar de laatste 

weken wil het niet meer zo lukken. 

Het seizoen zit er op, de kampioenen zijn 

bekend. De duiven kunnen lekker gaan 

ruien en uitrusten voor volgend jaar. En 

de liefhebbers moeten een andere tijdsbe-

steding bedenken voor de vrijdagavond en 

zaterdag. 

“Kan jij niet een wervend stukje 

schrijven over de schaakclub in 

Kortenhoef?” Die vraag werd me 

onlangs gesteld door mijn partner, 

voorzitter van diezelfde schaakclub 

en een aantal bestuursleden, die bij 

ons thuis aan de keukentafel aan het 

vergaderen waren. 

Door: Nicolette Schouten 

Euh…eerlijk gezegd heb ik niet zoveel 

met schaken (heb zelfs nooit een po-

ging gedaan om het te leren) en daar-

bij komt dat ik me, met een drukke 

baan als journalist, vaak nog in allerlei 

bochten moet wringen om naast die 

baan óók nog boeken te lezen, naar 

voorstellingen en filmhuizen te gaan 

en ook nog allerlei leuke dingen met 

vriendinnen te doen. 

Empathisch en cognitief

Maar ik ben ook niet ongevoelig voor 

de vraag van de schakers, want als 

geen ander weet ik dat er een ernstige 

terugloop van het ledenbestand is en 

de gemiddelde leeftijd toch zo’n jaartje 

of 70! Nou oké, 50 dan. Ik weet ook dat 

allerlei onderzoeken uitwijzen dat met 

schaken bepaalde cognitieve functies 

getraind worden, zoals het empa-

thisch vermogen en het geheugen. En 

dat schakers minder gestreste werkne-

mers zijn en minder verzuimen. Uit 

datzelfde onderzoek is zelfs gebleken 

dat schaken preventief of vertragend 

werkt voor het ontstaan van dementie. 

Tel uit je winst!

Maar dat zijn onderzoeken en – ik 

geef toe - niet alle onderzoeken klop-

pen. Onlangs hoorde ik op Radio 1 

een jongetje tijdens het Tata Steel 

(schaak)Toernooi zeggen: “Ik merk 

dat ik leer meer geduld te hebben met 

dingen; vroeger was ik heel haastig en 

druk en wilde ik dingen metéén doen. 

Nu kan ik veel beter wachten”!

En elke donderdagavond heb ik te 

maken met een man die thuiskomt 

van het schaken en die mij– soms tot 

vervelens toe – kan uitleggen waarom 

hij weer zó’n spannende onderlinge 

competitie heeft gespeeld. Tegen John, 

Herman, Jan, Joop of Theo. Maar hij 

heeft nog niet tegen jou gespeeld. En 

misschien wordt dat nu toch eens tijd. 

Enne, vanzelfsprekend zijn vrouwen 

en jongeren ook van harte welkom!

Bel Peter Cornelissen anders even: 

06-17813887. Hij kan je er alles verder 

over vertellen

Peter Zeeman, clubkampioen 2015

Schaken

Nieuws Club 4711
Uitslag zomercompetitie 
biljarten 5 sept.: Dhr. M. 

Zieleman-Dhr. J. Vrijburg 

0-2, Dhr. W. Clements-

Dhr. B. Worp 0-2

Uitslag maandtoernooi koppelklaverjas-
sen 10 sept.: 1. Mw. A. Behnken & Dhr. G. 

v.d. Broek (5459 pt.), 2. Dhr. H. v.d. Burg & 

Mw. E. Reniers (5246 pt.), 3. Mw. D. Giavar-

ra & Dhr. J. van Wijnen (5083 pt.), 4. Mw. 

A. Hagen & Dhr. J. Hagen (4853 pt.), 5. Mw. 

F. van Greuningen & Mw. E. Worp (4576 

pt.), 6. Mw. R. Vernooy & Mw. V. Wenne-

ker (4515 pt.), 7. Mw. T. Eijzenga & Dhr. F. 

Worp (4374 pt.), 8. Dhr. J. van Greuningen 

& Dhr. B. Worp (4359 pt.), 9. Mw. L. Baar & 

Mw. A. Versluis (4305 pt.), 10. Dhr. E. van 

Spengen & Mw. C. Stokkers (4001 pt.), 11. 

Mw. R. Schaap & Dhr. H. Tinmaz (3954 

pt.), 12. Dhr. C. Brouwer & Dhr. E. Oos-

terbroek (3781 pt.), eerstvolgende maand-

toernooi koppelklaverjassen: zaterdag 8 

oktober 2016.

Programma Club 4711
Donderdag 15 sept. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 17 sept. 

16.00 uur: slotronde zomercompetitie bil-

jarten BV Club 4711

Algemene openingstijden Club 4711
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 uur, 

zondag van 16.00 tot 19.00 uur

Nieuws Biljartvereniging Overmeer
Uitslag onderlinge competitie 
8 sept.: H. Stalenhoef-M. Verlaan 0-2, P. van 

‘t Klooster-M. v.d. Velden 3-0, W. Lam-W. 

Clements 2-0, R. Korteling-J. Kloosterman 

0-3

Programma BV Overmeer: donderdag 15 

sept. 19.30 uur: onderlinge competitie. 
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In de thuiswedstrijd tegen De Meer 

heeft ’s-Graveland de eerste over-

winning behaald van de competitie. 

Een overwinning waar niets op af te 

dingen viel. 

Daan Verdam opende de score en na 

de 1-1 gaven Jimmy Reijnders en Tim 

Brug elkaar de assists die leidden tot 

een 3-1 ruststand. Na rust vonden de 

twee elkaar nog een keer en vlak voor 

tijd bepaalde De Meer de eindstand 

op 4-2. Al met al een aantrekkelijke 

wedstrijd met de gewenste drie punten 

voor ’s-Graveland, waar de 18-jarige 

Hegy Stafleu zijn debuut maakte op de 

linksbackpositie. 

 

Meisjes onder 19 en 17

Van de negen meisjesteams die dit 

jaar in competitie zijn, moest MO19-

1 het verste reizen. Tegenstander was 

IVV uit Landsmeer op wie een ruime 

overwinning werd behaald: 1-9. Thuis 

speelden MO17-1 en MO17-2 tegen 

respectievelijk TOV en Nederhorst 

met als resultaten een ruime overwin-

ning (18-0) en een 0-10 nederlaag.

 

Senioren

Van de seniorenteams wisten VR1 (7-0 

van Ouderkerk) en 35+ (nipt 2-3 van 

Abcoude) te winnen. Het 2e speelde 

weliswaar geen sterke wedstrijd, maar 

trof in Kampong een uitermate ef-

fectieve tegenstander. Het eigen vizier 

Voetballen in ’s-Graveland 

Verdiende overwinning op De Meer

stond niet op scherp met als resultaat een 

1-6 nederlaag. Het 3e kwam knap terug in 

de wedstrijd tegen ASV ’65 maar kon de in 

de eerste helft opgelopen achterstand niet 

goedmaken en verloor met 4-2. Voor het 

4e leverde de reis naar Hooglanderveen 

ook geen punten op.

 

Terras 

Het nieuwe terras is weliswaar nog niet 

helemaal klaar, maar krijgt steeds meer 

vorm en met het prachtige weer zeer uit-

nodigend om te vertoeven. Het program-

ma aanstaand weekend biedt weer vele 

wedstrijden om al dan niet vanaf het ter-

ras te bekijken. 

Volg ons op twitter, facebook, breng een 

bezoek aan onze site www. svsgraveland.

com of mail naar info@svsgraveland.com. 

 

Drie scholen deden donderdag jl. mee aan de 

Voorleesmarathon van de Rotaryclub. Hier luisteren 

de kleuters van de Terpstra in de Loosdrechtse bieb 

naar Tim en de Toverstok (foto: Patricia IJsbrandy).

Wijdemeren in Beeld
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Inwoners van Wijdemeren kun-

nen ook in 2016 weer een blijk van 

waardering geven aan hun mantel-

zorgers. Dit kan in de vorm van een 

VVV-cadeaubon óf in de vorm van 

een financiële tegemoetkoming. 

Wethouder Van Henten: “De afgelo-

pen periode heb ik met verschillende 

mantelzorgers gesproken over het vele 

werk dat zij verrichten en hoe de ge-

meente hierin kan ondersteunen. Vaak 

kreeg ik te horen: ‘Mantelzorg, dat doe 

je gewoon.’ Ik heb daar grote waarde-

ring voor. Met dit compliment willen 

we als gemeente aangeven dat wij hun 

inzet heel bijzonder en waardevol vin-

den.” 

Aanvragen

Inwoners die zorg ontvangen, komen 

in aanmerking voor de waardering. 

Zij kunnen met een bedrag of VVV-

cadeaubon hun mantelzorger waar-

deren voor alle zorg die zij geven. De 

aanvraag kan vóór 30 oktober 2016 

worden ingediend via: www. wijdeme-

ren.nl/ waardering.

 Voorwaarde is dat de mantelzorger 

gedurende drie maanden, voor mi-

nimaal acht uur per week, informele 

ondersteuning biedt. Het bedrag van 

de waardering wordt bepaald op basis 

van het aantal aanmeldingen. Het mi-

nimum is 150 euro en het maximum 

200 euro per zorg ontvangende inwo-

ner. De waardering moet aangevraagd 

worden door de zorgontvanger. Versa 

Welzijn zorgt voor de afhandeling en 

advies over toekenning van de waarde-

ring (telefoonnummer: 035-6231100). 

Waardering mantelzorgers


