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WIJDEMEREN- Logisch dat waar-

nemend burgemeester drs. Freek 

Ossel kort na zijn aantreden nog niet 

teveel kan ingaan op diverse poli-

tieke thema’s in Wijdemeren. Wel 

ziet Amsterdammer Ossel uit naar 

een discussie op inhoud over de toe-

komst van de vijf dorpen. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Op de dag na zijn 63e verjaardag wil 

de heer Ossel vooral veel weten van 

deze gemeenschap. Die hij wel kent, 

maar niet bijzonder goed. “Ik ga de 

komende tijd vaak rondfietsen om 

de dorpen beter te leren kennen. En 

ik wil me regelmatig laten zien bij al-

lerlei gelegenheden. Ik wil veel ken-

nis opdoen, feeling krijgen met wat 

er leeft.” De jonge Freek groeide op in 

Etten- Leur, toen nog een boerendorp 

in de buurt van Breda. Dus helemaal 

vreemd is het dorpsleven niet voor de 

waarnemer. Die na een bestuurlijke 

carrière als wethouder in Amsterdam 

(2008 -2014) en waarnemend burge-

meester van Beverwijk (2014-2017) 

zegt dat hij de overstap naar de vijf 

dorpen boeiend vindt. Hij werd ge-

vraagd zich te kandideren door de 

Commissaris van de Koning en daar-

na na een positief sollicitatiegesprek 

met de fractievoorzitters benoemd als 

waarnemend burgemeester. Dat ex-

burgemeester Smit in Beverwijk is be-

gonnen, is puur toeval, zegt Ossel. “Dat 

lijkt een soort uitwisseling. Maar Smit 

was al benoemd in Beverwijk toen ik 

hoorde van deze vacature.” De heer 

Ossel is geïnteresseerd in Wijdeme-

ren, omdat hij weet dat de gemeente 

is verwikkeld in de lastige kwestie van 

de bestuurlijke toekomst. Daar wil hij 

graag aan bijdragen. “Het gaat er niet 

om wat ik vind. Maar ik wil graag een 

‘rijke’ discussie op inhoud. Er moet 

een opvatting van de raad uitrollen die 

er toe doet. Het liefst zo breed moge-

lijk. Waarin de vraag centraal staat of 

Wijdemeren financieel sterk genoeg 

is. Verder is een goed kernenbeleid 

heel belangrijk. Een derde element is 

of voor de inwoners de dienstverle-

ning op peil is.”

Het mooie gebied is ook een reden om 

te kiezen voor deze vijf dorpen. “Het 

plassengebied ondergaat de komende 

tijd een impuls. Er wordt fors in ge-

investeerd. Zo belangrijk, want het is 

een sterk merk. Ik heb zo’n gebieds-

akkoord ook van nabij gemaakt als 

wethouder ‘groen’ van Amsterdam, 

toen met de Vinkeveense plassen. 

Weliswaar een ander gebied, maar het 

belang van een goed natuurgebied als 

trekpleister voor de recreatie onder-

ken ik.”

Met Wijk aan Zee, onderdeel van 

Beverwijk, heeft Freek Ossel goede 

ervaringen: “Een kleine kern, met 

dorpsraad, met eigen vlag en eigen ‘burge-

meester’. Je hoeft echt niet groot te zijn om 

kracht uit te stralen.”

De heer Ossel gaat niet in Wijdemeren 

wonen. Met zijn vrouw blijft de vader van 

een ‘bonuskind’ en grootvader van twee 

kleinkinderen gevestigd in de wijk rond 

het Rijksmuseum in Amsterdam. “Dat 

heeft alles te maken met de positie van een 

waarnemer. Het zijn rare tijden. Het kan 

heel lang duren, maar ik kan ook in rela-

tief korte tijd vertrokken zijn.” 

Burgemeester Ossel wil ‘rijke’ discussie over dorpen

StrongKidsRun
Op zondag 2 juli organiseert kinderop-

vang Thuiz Bij vanaf het scoutingterrein 

aan de Kwakel alweer de vierde editie 

alweer van de StrongKidsRun. Er zijn al 

ruim 80 inschrijvingen dus hoe leuk zou 

het zijn als jullie hierbij zijn 

De StrongKidsRun is voor kinderen in 

de leeftijd 7-12 jaar. De eerste kids gaan 

om 11:00 uur van start. 

Inschrijven: maaikebakker@thuizbij.nl; 

Deelname: €5,- (contant). 

Komend weekend Wijdemeren 
Beach Event 
KORTENHOEF- Komend weekend 

organiseren ODIS Volleybal, SV ’s-

Graveland en TV Westerveld weer 

het Wijdemeren Beach Event.  Een 

weekend lang tennissen, volleybal-

len en footvolleyen op de ruim 300 

kuub zand op het parkeerterrein van 

de Fuik.   

De organisatie slaagt er ieder jaar weer 

in dit evenement groter en gezelliger 

te maken. Ook de jeugd en de sociale 

factor worden daarbij niet vergeten. 

ODIS, Westerveld en ’s-Graveland 

zullen tijdens de gymlessen clinics 

verzorgen van de diverse sporten. 

Want: wie de jeugd heeft, heeft de toe-

komst!

De inschrijving voor alle beachspor-

ten voor volwassenen is inmiddels 

gesloten, maar ook kijken onder het 

genot van een hapje en een drankje 

op het terras van 

Dirks Sportcafé is 

een aanrader. Er 

hangt ieder jaar 

een gezellige zo-

merse sfeer, met re-

laxte zomermuziek 

en verfrissende 

drankjes. De jeugd 

kan zich voor zondag nog wel aanmel-

den voor het Panna Knock Out- voet-

bal. Vanaf 13.30 uur kunnen deelne-

mers zich ter plekke inschrijven.

Programma

Vrijdagavond 23 juni van 15.00 tot 

17.00 uur: Beachtennis voor jeugd; 

17.00 tot 22.00 uur: beachtennis voor 

volwassenen. Zaterdag 24 juni van 

10.00 tot 17.00 uur: Beachvolleybal 

voor volwassenen. Zondag 25 juni 

van 12.00 tot 17.00 uur: Footvolley 

voor volwasse-

nen. Zondag 25 

juni van 14.00 tot 

17.00 uur: Panna 

Knock out voor 

de jeugd

U wordt van harte 

uitgenodigd om 

de sfeer van het 

Beach Event te er-

varen bij de Fuik. 

Zie ook: www.wij-

demerenbeach.nl.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Za.24 juni: 19.00 uur: 
 R. Simileer,
 Wo.28 juni: 09.30 uur:  J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Zo. 25 juni: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 25 juni: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 25 juni: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 25 juni: 10.00 uur:   
 Drs. E. Aarsen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 25 juni: 10.00 uur:   
 Ds. S. Jumelet.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 25 juni: 09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 25 juni: 11.00 uur:
 Anne Marie Booij

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 25 juni: 10.00 uur:  
 Th. Meij.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 25 juni: 10.00 uur:
 Ds. Klaas de Vries,
 16.00 uur: Ds. E.J. Hempenius.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

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

Programma’s GooiTV
Vanaf woensdag 21 juni zendt GooiTV de volgende pro-
gramma’s uit: 
TV Magazine met o.a. de buitenspeeldag, inwoners uit Bussum 
die een pony als huisdier houden en tips van een jongere aan 
andere jongeren om niet in de schulden te komen; 
In RegioHub gaat het over Ouderenmishandeling;
Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met drie vluchte-
lingen uit Burundi, Eritrea en Syrië over hun ervaringen in de 
Nederlandse samenleving. 
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook) 

WANNEER TIJD WAT WAAR
10/06-02/07 11.00 u. Expositie ‘De Stijl van Lou Loeber’ Oude School, Kortenhoef
wo. 21 juni  13.00 u. Onderlinge wedstr. Alg. Gym Ver. NdB Sporthal De Blijk, NdB
vr. 23 juni 09.30 u.  Administratie voor Elkaar (Versa) Soc. Cult. Centrum, NdB.
vr. 23 juni 15.00 u. Beachtennis   Naast de Fuik, Kortenhoef
za. 24 juni 09.30 u. Beachvolley Naast de Fuik, Kortenhoef
za. 24 juni 10.00 u. Open Dag brandweerpost Eslaan 2, Kortenhoef
za. 24 juni 12.00 u. Willibrordkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
zo. 25 juni 12.30 u. Footvolley en Panna Knock Out Naast en in de Fuik, K’hoef
ma. 26 juni 13.00 u. Inschrijven Ouderentocht Kortenhoef Veenstaete-Oost, Kortenhoef
wo. 28 juni 20.15 u. Concert Van Baerle Trio Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
vr. 30 juni 20.00 u. Zomeravond Tennistoernooi ARTV Sportpark Ankeveen
za. 01 juli 11.00 u. Place du Tertre, kunst/muziekmarkt Kortenhoefsedijk 86A, K’hoef
za. 01 juli 12.00 u. Willibrordkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
zo. 02 juli 06.00 u. Open Ankeveens Viskampioenschap Wapen van Ankeveen
zo. 02 juli 11.00 u. Strong Kids Run (van Th uiz Bij) Scouting, Kwakel, Kortenhoef

Activiteiten agenda

Gevraagd Tandartsassistente
Tandartspraktijk Van Eynatten aan de Voorstraat te Nederhorst den Berg 

is op zoek naar een enthousiaste, collegiale tandartsassistente.

Per direct zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor ongeveer 

24-30 uur per week voor diverse werkzaamheden zoals assisteren, 

administratie en sterilisatie. Ervaring is een pre maar niet vereist.

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken mail je sollicitatie, 

voorzien van CV, naar info@tandartspraktijkbart.nl

Tandartspraktijk B.M. van Eynatten

Voorstraat 24, 1394 CT Nederhorst den Berg
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WIJDEMEREN- Na de beraadsla-

gingen in de commissie Ruimte en 

Economie lijkt de verplaatsing van 

de boerderij van de familie Verweij 

goedkeuring te krijgen in de komen-

de raadsvergadering op 6 juli a.s.

Om de boerderij aan het Juliana-

Bernhardplein in Nederhorst den 

Berg te verplaatsen naar gronden bij 

de Eilandseweg is een wijziging van 

het bestemmingsplan noodzakelijk. 

De vrijkomende grond wordt benut 

voor woningbouw. De twee bestaan-

de bedrijfswoningen worden ge-

bruikt als burgerwoning. Daarnaast 

worden er nog twaalf rijwoningen 

tussen 220 en 250.000 euro gebouwd 

ter bekostiging van de uitplaatsing 

van het agrarisch bedrijf. 

Voorafgaand aan het debat overhan-

digde Ruud de Jong namens 135 on-

dertekenaars een petitie tegen de wij-

ziging van het bestemmingsplan dat 

in hun ogen veel te veel ruimte biedt. 

De initiatiefgroep wijst op het belang 

van een groene leefomgeving en pleit 

voor ‘een maatje minder’. Nadrukkelijk 

zei de heer De Jong dat men niet tegen 

verplaatsing van het agrarisch bedrijf is. 

Dat De Jong c.s. een lijst met handteke-

ningen konden produceren, is op zich 

al opmerkelijk. Toen zij op zaterdag 3 

juni op het Willie Das Plein hun actie 

wilden starten, werden zij op onheuse 

wijze bejegend door voorstanders van 

het plan. Hen werd op intimiderende 

wijze verteld dat ze niet welkom waren, 

ook voelden de actievoerders zich be-

dreigd door een groepje boze mensen. 

Eric Torsing van het CDA nam als eer-

ste stelling tegen de houding van de 

ruziezoekers. “Het is hier geen Rusland. 

Je mag altijd uitkomen voor je mening.” 

Hij vroeg of er een proces-verbaal was 

opgemaakt, dat was volgens wethouder 

Reijn niet het geval. Ook andere spre-

kers veroordeelden de intimidatie van 

3 juni.

Op de inhoud ging het debat vooral over 

mogelijke aanpassingen in het plan, zo-

dat de Harmine Wolters Stichting, eige-

naar van kasteel De Nederhorst, genoe-

gen neemt met het bestemmingsplan. 

Het kasteel vindt dat de zichtlijnen van 

en naar het kasteel worden aangetast. 

Richting de Torenweg lijkt er een oplos-

sing als een groep van drie woningen 

nabij die weg iets verschoven wordt en 

als de bomen worden gekapt. Onderne-

mer Verweij had daar vrede mee. Ove-

rigens meldde VVD ‘er Sieta Vermeulen 

dat er altijd bomen hebben gestaan aan 

de Torenweg, zij sprak van een ‘eenma-

lige kans’. Wethouder Theo Reijn wil het 

onderzoeken, maar niet als daardoor de 

hele procedure moet wijken. Ook wees 

hij erop dat door verplaatsing van de 

huidige stal de zicht-

as sowieso beter 

wordt. GroenLink-

ser Klaas Vroegin-

deweij vroeg meer 

tijd om het plan 

beter te maken, zo-

wel qua zichtbaar-

heid van het kasteel 

als de schaalgrootte 

van de boerderij. Hij 

maakte zich boven-

dien zorgen over de 

groei in de verdere 

toekomst. 

Geen megastal

Niet alleen de enige agrariër aan tafel, 

Gert Zagt van De Lokale Partij, wist 

dat er geen sprake is van een megastal. 

Vrijwel alle lokale politici vonden dat 

een misleiding van de werkelijkheid. 

Een megastal is een fabriek met duizen-

den varkens en kippen of honderden 

koeien. Daarvan is hier geen sprake. Er 

komt een stal van maximaal 10 meter 

hoogte, Verweij heeft ook genoeg aan 

8 à 9 meter, die nodig is om 80 koeien 

te plaatsen. Die 2500 m2 is een gang-

bare maat voor lucht en licht. Het is 

de bedoeling dat de melkveehouderij 

zal groeien van 120 tot maximaal 180 

koeien. Ook zouden aanpassingen aan 

de kapvorm het geheel een betere vorm 

Commissie akkoord met verplaatsing boerderij

Mevrouw Harms en de heer De Jong 

overhandigen de petitie aan 

voorzitter Jan-Willem Nienhuis 

(foto: Douwe van Essen//WWK)

kunnen geven. Ria Hennis van Dorpsbe-

langen was ronduit vóór, omdat boer Ver-

weij hard werkte om deze ‘unieke’ weilan-

den te onderhouden. 

Er waren ook nog vraagtekens over de fi-

nanciële onderbouwing van de zogenaam-

de ‘Ruimte voor Ruimte’- regeling van de 

provincie Noord-Holland. Waarbij de on-

dernemer compensatie krijgt bij verhui-

zing. Wethouder Reijn wil alle details klaar 

hebben voor het zomerreces. Op 6 juli hakt 

de gemeenteraad de knoop door. Nu al zijn 

CDA, VVD, De Lokale Partij en Dorpsbe-

langen vóór-stemmers. D66 en PvdA/GrL 

wachten de toezeggingen af. 

Vips & Friends stopt
Splint Media meldt dat het na 6 jaar 

stopt met het regionale magazine Vips 

& Friends. Het werd tijd de koers van de 

succesvolle uitgeverij opnieuw te bepa-

len en die heeft Bianca Krijnen- Splint 

de boekenwereld ingeleid. Ze is trots op 

de bestsellers ‘Ik ben niet van Suiker’ 

(Gordon) en ‘De Poepdokter’ (Nienke 

Tode-Gottenbos). 

Niet alleen vind je titels van deze Kor-

tenhoefse uitgever in vrijwel elke Ne-

derlandse (online)boekhandel, maar 

vanaf deze zomer ook in Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland.

KORTENHOEF- Of het Cultureel 

Centrum Kortenhoef dit jaar nog ge-

bouwd gaat worden, lijkt te optimis-

tisch. Er zijn nogal wat bezwaren en 

ook hoofdgebruiker DSO is nog niet 

zeker.

Tijdens de inloop in de aula van ba-

sisschool de Regenboog werd ver-

antwoordelijk wethouder Theo Reijn 

enigszins overvallen door de felheid 

van een aantal tegenstanders. Die von-

den dat een theater in een woonwijk 

teveel overlast betekende. Niet alleen 

het geluid van het publiek dat komt 

en weggaat, ook zouden er te weinig 

parkeerplekken zijn op de Parklaan 

en omgeving. Een ander vond de lo-

catie ongeschikt nabij de twee scholen, 

omdat daar in de toekomt één school/ 

kindcentrum gepland zou kunnen 

worden. Ook twijfelden sommige be-

zoekers aan de noodzaak van deze po-

diumvoorziening. Had het niet beter 

gekund bij het huidige verenigings-

gebouw ‘t Akkoord aan de Kwakel, 

waar de toneelvereniging zou kunnen 

aansluiten bij de muziekverenigingen. 

Omstandig legde Theo Reijn uit dat er 

na de Dobber echt behoefte is aan een 

theatervoorziening. Huurder Albert 

Heijn nog langer aan het lijntje hou-

den, is niet netjes (de kwestie speelt al 

vanaf 2009) en DSO heeft gewoon een 

podium nodig. De optie om ‘t Akkoord 

uit te breiden, bleek veel te duur en een 

theatervoorziening in sporthal De Fuik 

was ook niet haalbaar. Cees de Haan, 

beheerder van ’t Akkoord, vond het 

frustrerend dat de onderhandelingen 

met de gemeente niet correct waren 

afgesloten, hij zag nog wel degelijk op-

ties voor een groter cultureel centrum 

aan de Kwakel. Natuurlijk waren er ook 

mensen blij met het gebouw, dat voor 

meerdere doeleinden kan worden ge-

bruikt. De foyer zou ook de gewenste 

koffiecorner kunnen worden waar 

veel senioren naar uitzien. Er werden 

meer ideeën genoemd, zo blijkt een 

verplaatsbare tribune gewenst en mo-

gelijk. 

Minitheater

Het wordt een minitheater met onge-

veer 72 zitplaatsen, oplopend naar een 

hoogte van 5 meter. Op de vloer komt 

een podium van plusminus 20 m2 en 

erachter ruimte voor decor, kleed-

ruimte en toiletten. Eventueel afge-

scheiden door een schuifwand zodat 

de speelruimte kan worden uitgebreid. 

Bovendien zullen 

de eerste twee rijen 

inklapbaar zijn, het-

geen meer ruimte 

geeft om op te tre-

den. In het midden 

een entree en aan de 

andere kant wordt 

een klaslokaal van 

basisschool de Re-

genboog omgebouwd tot een foyer. 

Volgens de architect van Archikten-

buro Groenesteijn zal het met de ge-

luidsoverlast wel meevallen, want de 

wanden zullen bestaan uit dikke blok-

ken piepschuim wat goed isoleert. De 

kosten bedragen rond de 275.000 euro. 

Het is nog niet duidelijk wie het beheer 

op zich zal nemen. Toneelvereniging 

DSO ziet een artistieke toekomst in een 

klein theater met intieme voorstellin-

gen. Zij hebben ingestemd met deze in-

deling, omdat ze hier dus ook kunnen 

repeteren. Of de plaatselijke toneelspe-

lers ook daadwerkelijk het beheer op 

zich zullen nemen, is nog niet zeker. 

Voorzitter Enno van Tulder zei dat 

DSO nog te weinig weet over de huur-

prijs. “Zolang er geen financiële onder-

bouwing is wat het gaat kosten, kunnen 

we daarover geen uitspraken doen.” In 

Theatertje aan Parklaan nog lang niet zeker

september is er meer duidelijk, dan wordt 

het voorstel behandeld door de lokale poli-

tici in een commissievergadering.
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

  

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Te huur garage box Rembr.
v.Rijnhof tel 0294.253448

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Willem de Kwant jr. Ankeveen

Timmer en Schilderwerk

Email willemdekwant36@gmail.

com 06-55820277

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m3 €130,-- .

Tel.; 06-22664828.

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

“ Voetreflexzonetherapie”
Ontspant en herstelt 

uw Balans

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht !!!!

035 - 656 0235

Glazenwasser Erik
Meijerink wast uw ramen 

op afroep in de regio. 
Laag tarief. Bel voor 

afspraak. 06 53 81 7334

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Grando Keukens en Bad.
Zoekt orderverwerker.

Info: Martin de Winter

035-6219129

Caravanstalling :
Veilig uw caravan, vouw-
wagen aanhanger stallen. 

www.citystalling.nl

tel : 06 55 164 370

Heleens Hairstyling komt 
bij u aan huis 0637445476

Wij ruimen gratis uw huis
en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen
Voor u een zorg minder!

06- 25 51 46 89

Schilderwerk groot of klein,

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

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

TUINGEREEDSCHAP BOT?
Laat het nú SLIJPEN!

HAGENgereedschapslijperij
Slijpt alles wat scherp 

moet zijn! 

Trapgans 2a Ankeveen

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp. tel: 06 858 127 97

Is uw pc veilig?
Laat uw pc keuren

door een keurmeester.
www.pc-wijdemeren.nl

Is gecertificeerd.

Lid ICT keurmerk.

035-8884637

Zwanger en NIPT informatie 
Verloskunde Wijdemeren

Vreeland

Thera van Erp 0620615919

Bab’s Ink-Saloon
*permanente make-up*
Juni aanbieding: eyeliner

onder en boven €150

voor afspr. 06-26516922

www.babsinksaloon.nl

GASTOUDEROPVANG DRIBBEL

In Kortenhoef heeft nog 
plek. Ook voor BSO 

Mits de school in 

Kortenhoef is. Voor info 

Bel: 06-15965193

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Wie heeft Charley gezien?
langharige grijze kater
Vermist sinds vrijdag

Woont in Horn en Kuyer

Tips? 0683539211 bedankt!

Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. Foto’s aanleveren als JPG bestand, 

let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij

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

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

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

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 22 juni film, za. 24 juni 

jeugd, do. 29 juni film, zo. 2 

juli film. Info: www.wesopa.nl

’t Wijdehuis, elke ma.ochtend 

van 09.30- 13.30 of do.middag 

van 12.30-16.30 u. Gratis. 

Veenstaete- Kortenhoef, via de 

Parklaan. Info: Herma Kleve 

van Versa Welzijn;  hkleve@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.

Elke eerste wo.middag van de 

maand van 14-17 uur: Repair-

café Wijdemeren. In de Bras-

serie van Veenstaete te Kor-

tenhoef. Weggooien? Mooi 

niet! Zie: www.natuurlijkwij-

demeren.nl of bel: Marjolijn 

Bezemer: 06- 19642552.

Iedere oneven week op vrij-

dag tussen 09.30 en 11.00 uur 

spreekuur in het Soc. Cult. 

Centrum; Blijklaan 1, Ned. 

den Berg. Administratie voor 

Elkaar: hulp bij formulieren, 

toeslagen, enz.

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. 

Zij repeteren elke woensdag-

avond van 8 – 10 uur in de 

Bergplaats;  Kerkstraat 7; Ne-

derhorst den Berg. U bent van 

harte welkom!

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelingetje? 

Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: 

tgooi@humanitas.nl of 035-

6286093.

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid 

aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als 

wijkbewoner gebruik van kunt 

maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: 

www.amaris.nl/dekuijer of 

085-0214040.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Direct mail  |  Cross media  |  Fulfilment & MRM  |  Drukwerk & promotie

Nieuw Walden 6 

1394 PB  Nederhorst den Berg

 tel. 0294 25 62 00 

info@dunnebier.nl 

 www.dunnebier.nl
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Politiek DOOR: MARK HILBERTS

Snoeihard tegen kanker
Van 15 juni tot en met 31 augustus snoeit 

en verzamelt Tomin Groenvoorziening 

taxus in het kader van de actie ‘Snoei-

hard tegen kanker’. De taxus baccata is 

de meest voorkomende taxussoort. Uit 

het snoeisel wordt baccatine gewonnen, 

een belangrijke grondstof voor chemo-

therapie. Het gaat hierbij om de jonge 

scheuten. Eén kubieke meter snoeisel 

levert genoeg baccatine op voor één 

chemotherapeutische behandeling. Zo-

wel hoveniers als particulieren zamelen 

de taxus in. Tomin Groenvoorziening 

aan de Franciscusweg 359 in Hilversum 

is een van de inzamelpunten waar parti-

culieren tot eind augustus hun snoeisel 

van de taxus baccata kunnen inleveren. 

Meer informatie over de taxus en de 

beste snoeiwijze is te vinden op: www.

taxusvoorhoop.nl.

WIJDEMEREN- Wethouder Betske 

van Henten heeft vorige week don-

derdag bekend gemaakt dat de 

bouw van 12 seniorenwoningen aan 

het Ankeveensepad in Nederhorst 

den Berg nu niet doorgaat. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Reden voor dit besluit, schrijft de 

wethouder is dat de kosten voor de 

infrastructuur te hoog zijn. Wat niet 

eerder bekend was, is dat een noodza-

kelijke riolering 325.000 euro zal kos-

ten (27.000 per woning). Dat budget 

heeft de gemeente niet, pas in 2030 

staat het Ankeveensepad op de lijst 

voor vervanging van het wegdek. Het 

financiële risico is te hoog voor Wijde-

meren, temeer daar de gemeente op-

draait voor de kosten als er eventueel 

verontreiniging wordt geconstateerd. 

Voorts is er onduidelijkheid over de 

kosten van leidingen en kabels. 

Hoewel de meningen over het bouw-

plan zeer verdeeld zijn, blijft de wet-

houder achter het plan staan. Zij on-

derschrijft het belang van woningbouw 

voor senioren dichtbij het centrum. 

Teleurgesteld 

Piet Ambachtsheer, initiatiefnemer na-

mens de ouderenbonden, werd door 

Betske van Henten persoonlijk op de 

hoogte gesteld. “Ik ben diep teleur-

gesteld na zoveel jaren inspanning. 

Ik snap er niks van. Er is al voor 1,5 

miljoen geïnvesteerd in onderzoek en 

dergelijke. De wethouder heeft mij na-

drukkelijk gezegd dat het geen politie-

ke kwestie was, dat moet ik dan maar 

aannemen. Het was bekend dat deze 

infrastructurele kosten erbij zouden 

komen. Kan de ontwikkelaar van die 

8 à 10 vrije sectorwoningen geen bij-

drage leveren aan de weg? De woning-

corporatie heeft tenslotte ook een stuk 

grond gekocht.” Ambachtsheer en de 

ouderenbonden nemen geen genoegen 

met dit besluit. Ria Hennis van Dorps-

belangen wil het graag op de agenda 

ChristenUnie doet mee aan gemeente-
raadsverkiezingen 
WIJDEMEREN- De ChristenUnie gaat 

meedoen met de komende gemeen-

teraadsverkiezingen in de gemeente 

Wijdemeren. 

De initiatiefneemster hiervan is Esther 

Kaper-Hartenberg (33), zij stond voor 

de afgelopen landelijke verkiezingen 

op de lijst. Kaper is een geboren en ge-

togen Kortenhoefse, journalist, televi-

siemaker, auteur, getrouwd en moeder 

van twee zoontjes. Tijdens de ledenver-

gadering op donderdag 15 juni is met 

leden uit Wijdemeren besloten om een 

fractie op te zetten en met de verkiezin-

gen mee te gaan doen. Onder de leden 

was veel enthousiasme en bereidheid 

om mee te doen en te den-

ken. Een selectiecommis-

sie gaat de komende tijd 

gesprekken voeren met 

mensen die betrokken wil-

len raken. Vervolgens zal 

de fractie en kandidatenlijst 

worden samengesteld en 

een verkiezingsprogramma 

worden geschreven. Men-

sen die, in welke vorm dan 

ook, betrokken willen ra-

ken kunnen zich aanmel-

den bij Esther Kaper door 

te mailen naar estherkaper.

christenunie@gmail.com.

Ouderenbonden ‘diep teleurgesteld’

Bouwplan Ankeveensepad gaat niet door
van Wijdemeren. “Dit is een schande. We 

kunnen hier niet mee akkoord gaan. Dat 

de wethouder zegt dat het geen politieke 

kwestie is, mag ze zeggen. Maar ik geloof 

het niet. Het is gewoon koudwatervrees 

met de gemeenteraadsverkiezingen in het 

vooruitzicht. Behalve de VVD was ieder-

een aanvankelijk razend enthousiast over 

dit schitterende plan.” Bij de behandeling in 

de commissie was er veel emotie en tegen-

stand. Aanwonende Edwin Brugman pre-

senteerde een enquête waarbij 66% tegen 

was. Namens de actiegroep tegen de bouw 

overhandigde Sorrel Hidding 2240 handte-

keningen (en 300 digitale) aan toenmalig 

burgemeester Smit. 

Cor Koster wees op het grote belang van 

sociale woningbouw op deze plek, dat hij 

een voormalig baggerdepot noemde. VVD, 

D66, De Lokale Partij waren tegen, terwijl 

CDA, PvdA/GrL en Dorpsbelangen voor 

waren. 

De prijs is hoog en de grond schaars 

in Wijdemeren en omgeving. De 

rode contouren van het Groene hart 

beschermen het gebied weliswaar 

tegen (stedelijke) uitbreiding. Op pa-

pier want in de praktijk wordt aan de 

randen gesnoept. De bouw van een 

(grote) woning in de Uitermeerdijkse 

polder in Nederhorst den Berg (tus-

sen Overmeer-Zuid en de N523) is 

symbolisch voor het compromis 

dat bestuurders, ambtenaren en 

woningbezitter(s) sloten. 

Tegengestelde belangen leiden hier- na 

lang soebatten-  tot een (pragmatisch) 

compromis waardoor het volledige 

nieuwbouwplan in Overmeer-Zuid 

uiteindelijk toch volgens plan gereali-

seerd kan worden.  

De dorpen in Wijdemeren zijn gewild 

op de woningmarkt. De investeringen 

die in de laatste jaren gedaan zijn in de 

snel- en toegangswegen (A1, A2) van 

en naar de hoofdstad zorgen ervoor 

dat de toegenomen verkeersdrukte 

steeds beter beheerst kan worden. De 

fase suburbanisatie 2.0 is hiermee aan-

gebroken.  

Ook zal de aanleg een fietsbrug over 

het Amsterdam-Rijnkanaal een im-

puls geven. Vanaf december 2017 is 

Amsterdam Zuidoost op fietsafstand 

bereikbaar. Voor starters en doorstro-

mers blijft de woningmarkt in Amster-

dam nijpend. Nederhorst den Berg en 

omgeving biedt voor woningzoeken-

den een aantrekkelijk alternatief. Het 

voorzieningenniveau is er hoog. Na-

tuur, watersport en een bloeiend ver-

enigingsleven bieden veel (recreatie) 

mogelijkheden. Veel jeugd wil graag 

hun vleugels uitslaan maar wel binnen 

de grenzen van het dorp waar ze gebo-

ren en getogen zijn. Doorstromers en 

senioren zijn er op zoek naar een ge-

schikte woning. De bouw van villa’s op 

de kleine open stukjes die er nog te vin-

den zijn in Wijdemeren en omgeving is 

een trend, maar hiermee wordt uitein-

delijk voorzien in de woningbehoefte 

van slechts een kleine groep.

Het spanningsveld tussen het behoud 

van het agrarische en landelijke ka-

rakter van Wijdemeren en moderne 

ontwikkelingen is groot. Na de Tweede 

Wereldoorlog breidde Nederhorst den 

Berg per decennium systematisch uit, 

eerst in Overmeer, later gevolgd door 

bebouwing van De Horn en Kuijer 

Een analyse door Mark Hilberts

Wat wordt het vergezicht in Nederhorst den Berg?
polder en De Blijk. Door efficiënte maat-

regelen zou er (nu) in de dorpskern van 

Nederhorst den Berg nog ruimte voor 

woningbouw gecreëerd kunnen worden. 

De bouw van een (grote) woning in de Ui-

termeerdijkse polder stelt plannenmakers 

voor een fait accompli. De realisatie van 

een brede school of het uitplaatsen van de 

hulpdiensten uit het centrum van het dorp 

naar deze locatie is hierdoor (voorlopig) 

van de baan. Ook in de andere kernen van 

Wijdemeren doen zich vergelijkbare situa-

ties voor.

Het is onomkeerbaar dat er in de komende 

jaren op het gebied van woningbouw in 

Nederhorst den Berg en omgeving strategi-

sche keuzes gemaakt moeten worden. Dat 

kan alleen als de discussie over ‘de grenzen’ 

serieus wordt gevoerd.  
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Verfrissend!
Zomercake

Met yoghurt en citroen

€ 4,35

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Ik ben aanwezig geweest bij de bespreking van 

de inwoners van een andere straat, de Horn-

dijk. Daar kwam o.a. de ‘Loenderveense Plas’ 

ter sprake. In deze plas zou parallel met de 

Horndijk, ruimte gemaakt worden voor de 

doorvaart en boten komende van de ‘Wijde 

Blik’. De Loenderveense Plas is van Waternet 

dat ten dienste staat voor drinkwatervoor-

ziening. De gevolgen van het aanleggen van 

deze doorvaart zullen omvangrijk zijn. Het is 

het enige uitzicht op water van de gemeente 

Wijdemeren. Dat bestaande uitzicht zal zwaar 

beschadigd zijn. Kan de gemeente dan nog 

pronken met de naam Wijdemeren? Voorts 

zullen alle mensen die de Horndijk passeren, 

wandelaars, fietsers, auto’s, motoren het unieke 

uitzicht nu missen. En tot slot zullen de wo-

ningen van de aanwonenden in waarde dalen, 

resulterend in een lagere belastingopbrengst 

(OZB).

Hoogachtend, 

P. Gans, Kortenhoef

Loenderveense Plas

Volgens Gert Zagt van De Lokale Partij moet 

misschien maar eens met Utrecht worden ge-

praat over een grenscorrectie die de Gooise 

gemeenten doet overhevelen naar Utrecht. Als 

je naar de kaart kijkt is dat zo’n gek idee nog 

niet. Loosdrecht maakte eerder al deel uit van 

Utrecht dus grenscorrectie is voor Noord-Hol-

land en Utrecht niet nieuw. Als ook in Utrecht 

de voorkeur bestaat voor samengaan met een 

andere gemeente dient Stichtse Vecht zich aan 

als logische kandidaat. Er is geen sprake van 

een dominante gemeente zoals Hilversum. 

Het bijkomend voordeel van de overstap naar 

Utrecht is het verlost zijn van de drammers met 

hun oneigenlijke argumenten uit Haarlem.

Voor het CDA biedt deze strategische keuze het 

perspectief op herstel van de dwaling na de ge-

meenteraadsverkiezingen van 2014. Door zich 

nu eenduidig uit te spreken voor het opgaan 

in Utrecht en zo nodig het samengaan met 

Stichtse Vecht (en Weesp) is niet alleen sprake 

van een grenscorrectie maar ook van een poli-

tieke correctie. Als wisselgeld kan ‘s-Graveland 

achter de hand worden gehouden als af te staan 

gemeentedeel. Tenslotte is dat het enige ‘zand- 

en bos deel’, met de ‘s- Gravelandse Vaart als 

natuurlijke grens. Hilversum krijgt daarmee 

ruimte om de eigen verkeersproblemen af te 

wentelen op de extra verkregen grond zoals ja-

ren geleden al afwenteling plaats vond naar het 

Noorder- en Zuidereind.

Kortom, heer Zagt, maak van dat ‘misschien 

praten’ met Utrecht maar ‘zeker en vast praten’ 

met Utrecht.

En houd daarbij vast aan het uitgangspunt van 

het beleid betreffende de gemeentelijke her-

indeling, zijnde: ‘Uitgangspunt is en blijft dat 

herindelingen van onderop tot stand behoren 

te komen, ofwel geïnitieerd worden door de 

gemeenten zelf ’. (brief minister Plasterk van 

27 juni aan alle colleges van GS en colleges van 

B&W).

 Hans Hof, Horstermeerpolder, 

Nederhorst den Berg.

Overstap naar provincie Utrecht geen gek idee

Het verslag op de voorpagina van 47e jaar-

gang week 24 met als kop: PMD-kliko hoeft 

niet, mag wel trok mijn belangstelling, maar 

de inhoud bracht mij niet het antwoord op 

de vraag hoe facultatief het worden gaat. De 

kwestie vóór- en na-scheiden is voor mij als 

afscheidselproducent niet interessant zo-

lang ze los staat van het al of niet gebruiken 

van zo’n extra kliko. Ik heb destijds de eer-

ste (grijze) kliko al direct ingeruild voor een 

klein model. Nu staan de grijze, de groene en 

de blauwe braaf in het gelid, maar daar wou 

ik het graag bij laten. Het legen van de grijze 

wordt soms overgeslagen, omdat er vrijwel 

niets in zit. PMD wordt nu afgeleverd in de 

plastic zakken, uit de container in de keuken. 

Dat is typisch licht en volumineus. Daarvoor 

een grote nieuwe kliko introduceren lijkt me 

bezwaarlijk. In sommige gemeenten zie je wel 

dat de zakken opgehangen aan haken aan lan-

taarnpalen wachten op de ophaaldienst. Dat 

lijkt me een briljante oplossing (weegt niets 

en neem weinig ruimte in op de stoep). Maar 

het vereist natuurlijk mankracht om te ver-

zamelen; auto’s met automatische armen zijn 

minder geschikt (hoewel, de techniek staat 

nergens voor). Wat ik maar zeggen wil: als be-

trokkene wil ik graag meepraten: liever geen 

kolossale extra kliko om licht volume te ver-

zamelen en af te leveren. Scheiding is prima 

– en als voorscheiding (aan de bron) beter is, 

oké – maar bedenk alsjeblieft iets dat de trend 

naar een steeds aangroeiende batterij kliko’s 

voorkomt. Wat mij betreft, en namens alle 

burgers die er net zo over denken: bedenk een 

list, jonge vrienden!

Peter Stokman, Nederhorst den Berg.

Klikotheek

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 24 juni de mid-

dagtocht ‘Vorstelijke weg’, vertrek 13.30 uur 

vanaf de Kerkbrink bij het Museum in Hilver-

sum. Deze tocht is sterk Oranjegetint en voert 

langs de belangrijkste ‘Koninklijke’ plekken in 

Baarn. Een uitgebreide stop bij Paleis Soestdijk 

ontbreekt uiteraard niet tijdens deze tocht. De 

kosten zijn drie euro per persoon.

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zondag 25 juni de dag-

tocht ‘Combi Fietsboot Eemlijn’, vertrek om 10 

uur vanaf de Kerkbrink Hilversum (Museum). 

Voor deze tocht wordt ook gestart om 11.30 

uur vanaf de aanlegplaats van de Fietsboot 

Eemlijn in Baarn. Omstreeks 13.30 uur wordt 

van boord gegaan in Huizen waarna de tocht 

wordt voortgezet richting Hilversum. De totale 

kosten inclusief de boottocht voor de Combi-

tocht bedragen € 10.00. 

Fietsgilde ‘t Gooi
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Scholen DOOR: JOOP GLIJN

KORTENHOEF- Over het bijzondere 

bezoek van de Ghanese Linda aan 

de Curtevenneschool in Kortenhoef 

had ik een interview met Inge van 

Oudheusden, kleuterleidster. In het 

kader van haar opleiding ‘Ecologische 

pedagogiek’ bracht zij dit jaar, samen 

met haar 13-jarige zoon Jord, een 17- 

daags bezoek aan Ghana. 

Ze bezocht daar vooral het kinderte-

huis ‘Hanukkah’, waartoe ook behoort 

de basisschool ‘Circle of life’. Dit kin-

dertehuis staat in Sunyami, 400 km ten 

noordwesten van de hoofdstad Accra. 

Het was niet de eerste keer dat Inge 

daar was, want ook vorig jaar bezocht 

zij, samen met ambassadrice Selma 

van Dijk het kindertehuis ‘Hanukkah. 

Ze kwamen niet met lege handen, want 

naast tassen met voetbalkleding, was er 

op school ook geld ingezameld voor de 

aanschaf van schoolmeubeltjes, spel- en 

lesmateriaal. Dit jaar heeft Inge tijdens 

haar bezoek zelfs een korte periode in 

het Engels lesgegeven in taal, rekenen 

en knutselen. Een bijzondere ervaring. 

Deze school werd opgezet door de Ne-

derlandse Mariëtta, die gehuwd is met 

de Ghanees Mozes Osagbo. Mariëtta 

woont al 13 jaar in Ghana en de school 

bestaat inmiddels 4 jaar en kan uitslui-

tend via sponsoring in stand gehouden 

worden. Daarin leverde de Curteven-

neschool een bijzondere bijdrage. Te-

rugblikkend maakte op Inge de meeste 

indruk dat de Ghanezen, ondanks het 

feit dat ze bijna niets bezitten, wel altijd 

vrolijk gestemd zijn.

Ghanese Linda op bezoek 

Tijdens haar bezoek aan Nederland 

heeft Linda Acheampong elf dagen 

bij Inge gelogeerd. Daar werd ze tot 

haar verbazing geconfronteerd met 

de moderne hulpmiddelen die de Ne-

derlandse huisvrouw ter beschikking 

staan. Het bezoek aan ons land en aan 

de Curtevenneschool in het bijzonder, 

heeft op haar zowel een onvergetelijke 

indruk gemaakt. Het is haar opgevallen 

dat de Nederlandse ouders zo begaan 

zijn met hun kinderen. Maar vooral dat 

in ons land en dus ook op de scholen, 

alles tot in details is gepland en geor-

ganiseerd. 

Afscheid

Vorige week donderdag nam Linda op 

hartelijke wijze afscheid van de Curte-

venne. Het kreeg zelfs een heel bijzon-

der tintje. Hiervoor waren de leerkrach-

ten met hun leerlingen bijeengekomen 

in de aula van de school. Over de lengte 

van het podium stond er een lange rij 

fraaie djembés  (Afrikaanse trommels), 

die Corrie Haselager -Luijer voor dit 

afscheid beschikbaar had gekregen van 

haar muziekvereniging BMOL. Corrie 

nodigde de leerkrachten en uiteraard 

ook Linda uit, om met haar achter deze 

djembés plaats te nemen. Vervolgens 

gaf zij een demonstratie hoe je een der-

gelijke trommel bespeelt. Na deze snel-

cursus volgde er een oefening waaraan 

alle leerkrachten deelnamen. In korte 

tijd was het effect dat het ritmische 

geluid weerklonk als vanuit de bin-

nenlanden van Afrika.  De leerlingen 

namen met luid handgeklap het ritme 

over. Het werd een kostelijk optreden. 

Tot slot bedankte Linda voor haar ver-

blijf en voor alle ontvangen steun die 

haar school in Ghana van de Korten-

hoefse Curtevenneschool had ontvan-

Ghanese kleuterjuf bezocht Curtevenneschool

WIJDEMEREN- Op zaterdag 24 juni 

gaat het CDA Wijdemeren met haar 

leden en andere geïnteresseerden 

in gesprek over het verkiezingspro-

gramma voor de gemeenteraads-

verkiezingen van 21 maart 2018. 

In de vorm van een CDA-100 wordt 

een brainstormsessie gehouden en in-

put voor het verkiezingsprogramma 

verzameld. Wat leeft er onder de in-

woners van Wijdemeren, wat vindt 

u belangrijk voor onze gemeente en 

voor onze kernen. Wat wilt u aan ons 

meegeven als aandachtspunten voor 

de toekomst? Op de verschillende 

markten in de kernen staan wij in deze 

periode met ons kokerspel waarbij ie-

dereen mag aangeven: Waarin wilt u 

investeren in Wijdemeren? Tijdens de 

CDA-100 komen de vijf thema’s van 

het kokerspel aan de orde: bouwen, 

zorg, plantsoen en groen, kernenbe-

leid en veiligheid. Natuurlijk is er ook 

ruimte voor andere suggesties. Met el-

kaar bouwen wij aan Wijdemeren. We 

nodigen u, leden en geïnteresseerden, 

van harte uit om met ons mee te den-

ken. Uw input is voor ons onmisbaar. 

Aansluitend aan de brainstorm over 

het verkiezingsprogramma genieten 

wij van onze jaarlijkse barbecue. Altijd 

lekker én gezellig!

Wanneer: zaterdag 24 juni; 15.30 uur 

(inloop); 16.00 uur -18.30 uur: CDA-

100. Aansluitend barbecue.

Wilt u meedenken en meedoen? Meldt 

u aan via secretaris@wijdemeren.cda.

nl of via 06-50223199 dan sturen wij u 

de verdere gegevens toe en kunnen wij 

onze voorraden aanpassen.

CDA ‘Doe mee aan brainstorm & barbecue’

WIJDEMEREN- De commissie Ruimte 

en Economie stond niet te sprin-

gen van enthousiasme om aan de 

Stichtse Kade te Ankeveen zeven 

woon-werkkavels te bouwen. CDA, 

VVD, Dorpsbelangen en Vuyk/ Israel 

willen meer weten over de tegenstrij-

dige gegevens over dit bedrijventer-

rein. PvdA/GrL, D66 en De Lokale 

Partij zien er helemaal niets in. 

Het gaat om een particulier initiatief 

om de boerderij op de hoek van de 

Cannenburgerweg om te zetten naar 

bedrijf. Namens Buro SRO presen-

teerde stedenbouwkundige Arjan van 

de Mispel het bouwplan voor zeven 

woon-werkkavels (ruim 1 ha.) Het 

zou gaan om bedrijfjes in de vorm 

van kantoor, praktijkruimte en andere 

ambachtelijke bedrijven. Vóór de be-

drijfshallen met een maximale hoogte 

van 9 meter komen de woningen, ont-

worpen in de stijl van de tegenover lig-

gende bungalows, verbonden met een 

bruggetje naar de Stichtse Kade. Aan 

de achterzijde zal er vanaf de Cannen-

burgerweg een ontsluitingsweg komen 

met parkeerruimte. Naast de zeven ka-

vels komt er 2,5 ha. natuurgebied. 

Slenk in voortuin

Namens alle bewoners van de Stichtse 

Kade maakte Margriet Rademaker dui-

delijk dat zij unaniem tegen zijn. Nu is 

er een houtwal en weiland dat hen be-

schermt tegen de opmars van het in-

dustrieterrein De Slenk. Dat de zeven 

woon-werkeenheden een buffer zou-

den vormen, verwierp ze. Integendeel 

de bedrijven komen tot aan hun voor-

tuin. Een gewichtig argument is dat er 

niet gebouwd mag worden omdat zes 

van de zeven kavels zouden vallen bin-

nen de Ecologische Hoofd Structuur en 

daar binnen bouwen is een doodzonde. 

Nu kijken de bewoners uit op een open 

weiland, dat vervangen wordt door een 

‘aangelegd parkje’, bijna een belediging 

meende de inspreker. Tot slot bestreed 

mevrouw Rademaker het nut om de 

huidige Slenk uit te breiden, er zou al 

teveel leegstand zijn. Haar conclusie 

namens de Stichtse Kade was dat het 

plan slechts dient om het financieel ge-

win van de drie initiatiefnemers. 

Gerede twijfel over bouw aan Stichtse Kade

Wandeling Schaep en Burgh
Op dinsdagmorgen 27 juni is er om 

10.30 uur een wandeling rond Schaep 

en Burgh. Start  voor het Bezoekers-

centrum Natuurmonumenten aan het 

Noordereinde 54B. Kosten: Senver-le-

den € 3,00; niet- leden € 4,00; informa-

tie: Henk van Rooijen (035 6564882)

gen. Als dank hiervoor bood ze de school 

een bijzonder fraaie, met de hand gemaakte 

djembé met inscriptie aan. Het bezoek had 

op haar een onuitwisbare indruk achterge-

laten. Nadere informatie over het kinderte-

huis is te vinden via de website: 

www.mchildcare.nl.

Tegenstrijdig

D66-er Nanne Roosenschoon vond het 

herstructureren onnodig en hij noemde de 

woningen zelfs ‘excuuswoningen’ als buffer. 

Namens PvdA/GrL meende Stan Poels dat 

het er alleen maar rommeliger op werd. Hij 

zou liever willen dat De Slenk wordt opge-

ruimd. Hiervoor een mooi stuk natuur op-

offeren, was niet aan de orde. Dat vond ook 

Alette Zandbergen van De Lokale Partij die 

bovendien vond dat de participatie van de 

aanwonenden matig was uitgevoerd. Ria 

Hennis van Dorpsbelangen wees op het 

verschil in feiten. Bureau SRO noemde 

slechts 2% leegstand van bedrijfspanden, 

terwijl mevrouw Rademaker via een quick 

scan van makelaars had geconstateerd dat 

er geen behoefte was aan meer ruimte. 

CDA-woordvoerder Eric Torsing was wel 

voor de bedrijfjes, mits het plaatje er met 

leilindes mooi gaat uitzien.

Wethouder Theo Reijn concludeerde dat er 

nog veel moet worden onderzocht. Vooral 

of het bestemmingsplan binnen de EHS is 

toegestaan. Voorts moet hij meer achterha-

len over de economische noodzaak en over 

het beeldkwaliteitplan. 

(v.l.n.r.)  Linda, Inge en Selma
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Familieberichten

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. 
De opmaak van de advertentie kunnen wij ook verzorgen, 
aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 
12.00 uur.  Tarieven € 0,53 per mm per kolom in zwart/wit en 
€ 0,69 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 
kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Aanleveren familieberichten

Ik ga slapen in het aardse en word 

weer wakker in het hemelse……

Rustig en vol vertrouwen is 

aan zijn laatste reis begonnen

Ruud Kuiper

21-11-1958                                          12-06-2017

      

 Erika Kuiper-Flierman

 Sebastiaan & Mirjam

  Lucas en Saar

 Martijn

 Henk & Landa Flierman

Ondanks zijn ziekte heeft hij nog drie mooie jaren 

mogen leven. Het was daarom zijn wens zijn lichaam 

ter beschikking te stellen aan de wetenschap.

Wij hebben in besloten kring afscheid van hem 

genomen met allen die hem lief en dierbaar waren.

Correspondentieadres:

Ireneweg 12

1241 XX Kortenhoef 

Geen bezoek aan huis

“Dat doe ik wel voor je”

Ruud Kuiper

Onze vriend Ruud is niet meer. 

We zijn verdrietig maar koesteren fi jne 

herinneringen aan Ruud om zijn vriendschap 

en grote betrokkenheid bij onze Honkgroep.

We verliezen in Ruud een behulpzame 

kameraad en een geweldig fi jne makker!

We wensen Erika, Sebastiaan, Martijn 

en verdere familie de kracht 

om het leven weer op te pakken.

De Honkgroep.

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131 of www.bcwij-

demeren.nl

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt 

u leren bridgen? Informeer 

vrijblijvend. Ook nieuwe ge-

vorderde leden zijn welkom 

bij onze bridgeavonden op 

donderdag in De Bergplaats. 

Info: 0634106030 of bridge-

clubnederhorst@live.nl

Zomaar binnenlopen voor 

koffie 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. Kerkstraat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Berg-

plaats te Ned. den Berg. Inl. 

0294-253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur 

‘Mannenavond’ in het Soc. 

Cultureel Centrum a.d. 

Blijklaan in Ned. den Berg. 

Gastheer Fouad nodigt alle 

mannen van harte uit.

Cultureel Centrum Neder-

horst den Berg nieuwe cur-

sussen/lezingen/workshops 

www.bergsecultuur.nl

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-

sterking. Op 3 niveaus biljar-

ten op di.-, wo.,- en do.middag 

in sporthal Eikenrode, Loos-

drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 

aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk 

voor de data van alle activitei-

ten van Spotjes, Spotpourri, 

Open Atelier, Handwerkate-

lier op www.despotfabriek.nl

Klusjesteam Wijdemeren, 

voor ouderen en hulpbe-

hoevenden. Eerste uur: € 3,-. 

K’hoef/’s-Graveland/Loos-

drecht: 035-6561860. A’veen/

Nederhorst: 035-6563001. 

Ook extra klussers gezocht!

Verenigingen kunnen hun ac-

tiviteiten vast laten zetten in 

de activiteitenagenda. Zendt 

uw activiteit met datum en 

plaats naar redactie@dunne-

bier.nl

Kort nieuws
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VREELAND- Voor de 27e keer orga-

niseert boerderij De Pondarosa een 

groots Country & Western Weekend 

aan de Kleizuwe 131A te Vreeland. 

Kom mee genieten met de naza-

ten van Hoss, Adam, Little Joe en Pa 

Cartwright met tal van onverschrok-

ken cowboy- activiteiten op 1 en 2 juli. 

De Vlaamse countryband De Ban-

dana’s zal hartverscheurende western 

songs laten horen. Maar ook cowboy 

Billie Boom is van de partij. Er is heel 

veel te beleven in het tamelijk wilde 

westen van Vreeland. De Pondero-

sagirls kunt u bewonderen. Er is een 

heuse Rodeo. Houtzagers zagen on-

versaagd houtsculpturen. Voor de kin-

deren zijn er pony’s om te berijden en 

te borstelen. Maar ze kunnen ook in 

dikke bomen klimmen, hopelijk met 

vangnet. U kunt ook genieten van een 

zeer bijzondere spectaculaire tak van 

paardensport: Colorado/ Mississippi 

Jumping. Daarnaast is er een unieke 

tractor- en zeilrace. En uiteraard wordt 

de innerlijke mens voorzien van lek-

kere hompen vlees van de Barbecue.

U hoeft zich twee dagen niet te ver-

velen! Voor jong en oud een feest van 

ontmoeten en genieten, al 26 jaar. 

Zaterdag 1 juli, 20.00 – 01.00 uur ( €15, 

p.p.); zondag 2 juli, 14.00-18.00 uur (€ 

5,- // kinderen tot 10 jaar gratis).

Kijk ook op: Facebook ‘Countryweek-

end Vreeland’; mail: countryfestival-

vreeland@gmail.com. 

Country & Western Weekend in Vreeland

Activiteiten

Inlichtingen? 

Bel de Pondarosa (0294- 233211). 

WIJDEMEREN- Ineke de Groot 

van de Shetlanders aan de Nieuw 

Loosdrechtsedijk vecht tegen wind-

molens. “Nee, het kan niet” hoort ze 

keer op keer. Terwijl zij vindt dat ze 

verantwoord kinderen buiten in de 

natuur opvangt. 

In een emotioneel betoog smeekte de 

hobbyboerin om begrip. Zij wil recreë-

ren met haar Shetlanders. Dat is verbo-

den, ze mag volgens het bestemmings-

plan alleen agrarisch werken. Dus de 

paardjes wel in de wei, maar geen uitjes 

en spelletjes met kinderen.  Ze verloor 

rechtszaken tot aan de Raad van State, 

ze hoort steeds dat er niets kan. Ook 

wachten haar diverse dwangsommen, 

omdat ze toch met de Shetlanders over 

de dijk wandelt. Ineke de Groot meent 

dat Wijdemeren alleen rekening houdt 

met klagende buren. De gemeente 

meet in haar visie met twee maten. Wat 

anderen wel wordt toegestaan als klei-

ne ondernemer, mag zij niet. De 1700 

sympathiebetuigingen hebben haar 

niets geholpen. 

Alle commissieleden toonden sympa-

thie en medeleven met Ineke 

die al jaren een bekende ver-

schijning is in Loosdrecht en 

omgeving. Maar regels zijn nu 

eenmaal regels, was de alge-

mene tendens. Wat mag ik nu 

wel, vroeg Ineke zich af. “Als 

ik een gezin van 10 kinderen 

had en begeleidde mijn kinde-

ren op de paarden, dan is het 

geen bedrijf, dan mag het wel?” 

Op verzoek van Gert Zagt (DLP), Jan 

Verbruggen (CDA) en Mario Wouters 

(D66) zal wethouder Reijn nog eens 

Emotioneel betoog Ineke de Groot

DOOR: HERMAN STUIJVER

een gesprek aangaan om te bekijken of er 

een andere plek is. Maar hij wil beslist geen 

valse hoop wekken.

De boswachters van Natuurmonu-

menten Kelly Meulenkamp en Jan 

Verkerke hadden een topdag. Ze 

telden de nesten van de purperrei-

gers in het Naardermeer en kwamen 

op een recordaantal van 101 nesten. 

Boswachter Verkerke: “Het is voor 

het eerst sinds 1978 dat we meer 

dan 100 nesten tellen. Een ongelo-

felijk aantal. Vorig jaar telden we er 

slechts 56.”

De boswachters verklaren de explo-

sieve groei door een combinatie van 

voldoende voedselaanbod en geschikte 

nestgelegenheid. In de polders rondom 

het Naardermeer zoeken de purper-

reigers naar voedsel. In 2015 werden 

er slechts 46 nesten geteld. “Dat was 

echt een dieptepunt”, vertelt Verkerke. 

“Daarom hebben we in dat jaar een 

aantal rietkragen in gerasterd. De pur-

perreigers broeden in het Naardermeer 

in het riet, maar de rietgroei liep sterk 

terug door ganzenvraat.”Door het 

in rasteren van riet hoopten de bos-

wachters van Natuurmonumenten de 

broedlocaties van de purperreigers in 

het Naardermeer te beschermen. Dit 

is belangrijk want het Naardermeer is 

een van de weinige plekken in Neder-

land waar een grote kolonie purper-

reigers broedt. Boswachter Verkerke 

haalt opgelucht adem: “De afrastering 

lijkt te helpen, want je ziet vooral op de 

plekken waar het riet in gerasterd is dat 

er veel nesten zitten. Tevens heb ik het 

idee dat de rasters het de vos bemoei-

lijkt om bij de nesten te komen, waar-

door er dus weinig sprake van predatie 

is. Al met al is dit een top score” aldus 

een blije boswachter Verkerke.

Recordaantal purperreigers in Naardermeer   

Zilverreigers

Er was nog meer goed nieuws tijdens deze 

telronde. Voor het allereerst is een broed-

geval van de grote zilverreiger waargeno-

men. “De grote zilverreigers gebruiken het 

Naardermeer al jaren als slaapplaats in de 

wintermaanden. ’s Avonds verzamelen er 

zich ruim 60 vogels. Het was wachten tot 

de eerste grote zilverreigers hier hun nest 

zouden gaan bouwen. Dat is nu eindelijk 

het geval. Hopelijk wordt het een succes!” 

vertelt Verkerke enthousiast. 

Het hele Willie Das Plein op de schop. 

Gelukkig is het gat nu weer dicht, 

maar na de vakantie worden de rio-

len langs de winkels vernieuwd. Nog 

meer overlast volgens informant Gert 

Hendrickx. Uiteindelijk zal het een 

mooi plein worden. 

Willie Das 
Plein op 
de schop



Wijdemeren
informeren

Werkzaamheden 
De Hornhof gestart

We vervangen de aula op begraafplaats 

De Hornhof  door een open wachtruim-

te. Benieuwd naar het ontwerp? 

www.wijdemeren.nl/dehornhof
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Kort

>   NL-Alert

Op maandag 3 juli stuurt de Nederlandse 

overheid rond 12 uur een controlebe-

richt uit voor NL-Alert. Ontvangt u dit 

controlebericht? Dan is uw telefoon juist 

ingesteld om ook overheidsberichten te 

ontvangen in het geval van een echte 

noodsituatie. Ontvangt u op 3 juli geen 

bericht van NL-Alert, kijk dan op 

www.crisis.nl/nl-alert. Hier leest u hoe u 

uw telefooninstellingen kunt aanpassen 

om de berichten van NL-Alert te ont-

vangen.

>    Zwemmen voor iedereen

Recreatiestrandje De Zuwe bij de Wijde 

Blik heeft afgelopen week een brede 

trap, met een leuning, gekregen. Dichtbij 

deze trap is een invalidenparkeerplaats 

aangelegd. Ook is er een verhard pad 

gekomen van de parkeerplaats naar de 

nieuwe trap. Zo maken we van de Zuwe 

een strand dat voor iedereen

toegankelijk is.  

>    Drukte burgerzaken

Heeft u voor uw vakantie nog een nieuw 

paspoort of identiteitskaart nodig? Maak 

op tijd een afspraak. De wachttijd voor 

het maken van een afspraak is momen-

teel twee weken. Na de aanvraag duurt 

het een week voor uw nieuwe 

document klaar is. Bekijk vooraf op 

www.wijdemeren.nl/reisdocumenten 

wat u mee moet nemen voor de aan-

vraag van. Direct een afspraak maken? 

Dat kan via www.wijdemeren.nl/afspraak 

of telefonisch: 14 035. 

>    Taxusinzameling gestart

Er kan weer taxussnoeisel ingezameld 

worden. De taxusnaalden bevatten een 

belangrijke grondstof voor chemothe-

rapieën. Stichting Taxus Taxi verzamelt 

al het snoeisel en zorgt voor de verdere 

verspreiding. In tegenstelling tot eerdere 

jaren komt de stichting het snoeisel niet 

bij u thuis ophalen. U kunt het inleveren 

bij een van de GAD-scheidingsstations.

Offi  ciële
bekendmakingen

Win een ticket
voor Wonderfeel!

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

#mooiWijdemeren

@captured .by.danielle

  Financiële 
  ondersteuning 
  lage inkomens 

Woont u in Wijdemeren en heeft u 
een laag inkomen? De gemeente 
biedt financiële ondersteuning. 
Bij het PING-loket in het 
gemeentehuis kunt u terecht 
met allerlei geldvragen. Via onze 
website kunt u ook direct een 
financiële bijdrage aanvragen.

Esther Houtsma is een werkende moeder 

van twee kinderen en onlangs gescheiden. 

“Ik hoorde van een kennis dat ik geld kan 

terugkrijgen van de Belastingdienst. Dat wist 

ik niet. Samen met de alimentatie en mijn 

salaris heb ik maar net voldoende om mijn 

betalingen te doen. Ik heb het PING-loket 

gelijk mijn vraag gemaild.” 

PING-loket: financiële hulp
“Ik krijg van de Belastingdienst maandelijks 

een kindgebonden budget, maar ik bleek 

óók recht te hebben op de inkomensaf-

hankelijke combinatiekorting. Heel fijn zo’n 

extraatje. Nu kan ik af en toe wat leuks doen 

met de kinderen” Misschien heeft u ook 

recht op extra geld. Het gratis PING-loket 

van de gemeente kan u meer vertellen. 

Er is een inloopspreekuur op maandag van 

14.00 tot 18.00 uur. U hoeft geen afspraak 

te maken. U kunt ook mailen naar 

wijdemeren@ping.nl of bellen met 14 035.

Vraag een bijdrage aan
Via www.wijdemeren.nl/ondersteuning kunt 

u ook direct een financiële bijdrage aan-

vragen. De gemeente heeft verschillende 

regelingen. Bijvoorbeeld voor sportlessen, 

muzieklessen, schoolboeken, computers, 

laptops en huisraad. U kunt deelnemen 

aan een collectieve zorgverzekering, kwijt-

schelding aanvragen van belastingen of 

een bijdrage ontvangen in de kosten die 

een beperking met zich meebrengt. U kunt 

een aanvraag doen voor uzelf, uw partner 

of inwonende kinderen. We kijken naar uw 

inkomen en vermogen, daardoor kan het 

bedrag per situatie verschillen. 

Op maandag 12 juni startte
(waarnemend) burgemeester 
Ossel zijn werkzaamheden in 
Wijdemeren.

Freek Ossel (63) was eerder wethouder in 

Amsterdam en waarnemend burgemeester 

in Beverwijk. Deze week maakte hij al kennis 

met burgemeesters uit de regio, leden van 

de gemeenteraad en medewerkers van de 

gemeente. “Ergens opnieuw beginnen bete-

kent nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe 

mensen leren kennen. Ik kijk er erg naar uit 

om u en deze mooie gemeente beter te 

leren kennen. Er is nog genoeg te doen in de 

komende jaren, onafhankelijk van de keuzes 

die er gemaakt worden over de toekomst 

van de gemeente. Daar wil ik mij volop voor 

in gaan zetten.”

Stel uw vraag
In de komende periode praat de heer Ossel 

nog met de verenigingen en instellingen in de 

gemeente. Heeft u ook een leuke, prangende 

of grappige vraag aan de nieuwe burgemees-

ter? Stuur een mail naar communicatie@wij-

demeren.nl. De leukste vragen beantwoordt 

hij via het gemeentelijk Facebook-account: 

gemeenteWijdemeren.

Wilt u de kennismaking van burgemeester 

Ossel met onze gemeente volgen? Hij heeft 

ook een persoonlijke Facebook-pagina (Freek 

Ossel) waarop hij zijn ervaringen deelt.   

Nieuwe burgemeester  



Doe mee aan onze winactie op 
Instagram en maak kans op een 
ticket voor hét driedaagse bui-
tenfestival voor klassieke muziek: 
Wonderfeel

Op 21, 22 en 23 juli vindt de derde editie van 

Wonderfeel plaats op landgoed Schaep en 

Burgh in ’s-Graveland. Er zijn zes overdekte 

podia met voor iedereen wat wils: van Mozart 

tot Steve Reich, van Vivaldi tot Pärt met lijntjes 

naar jazz, wereld- en popmuziek. Liggend op 

een zitzak onder de bomen, op een kleed in 

het gras of vanaf een bankje kunt u luisteren 

naar musici van wereldklasse, jonge honden 

en oude rotten. Bent u ook enthousiast? Doe 

dan mee met onze winactie en maak kans op 

een ticket.

#mooiWijdemeren
Volg ons op Instagram en post uw unieke 

Wijdemeren-foto’s met #mooiWijdemeren. 

De mooiste foto wint het passe-partout dat 

drie dagen toegang geeft tot het Wonderfeel-

festival. U vindt ons op Instagram onder @

gemeentewijdemeren. Deel uw foto vóór 15 

juli 2017. 

Win een ticket voor Wonderfeel! 

Wijdemeren
informeren

21 juni 2017

>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen

Ankeveen
-  Mr. J. C. Buhrmannlaan 54: wijzigen garagedeur naar 

raam (09.06.17)

Breukeleveen
- Herenweg 85: verplaatsen uitweg (14.06.17)

’s-Graveland
- Zuidereinde 190: vernieuwen dakpannen (01.06.17)

Kortenhoef
-  Barend Udolaan/hoek Kerklaan: bouwen vier woningen 

(12.06.17)

-  Bernard van Beeklaan 100: vervangen dakkapellen 

(13.06.17)

- Bernard van Beeklaan 117: plaatsen dakkapel (12.06.17)

- Kromme Rade 19: bouwen woning (09.06.17)

- C. Vreedeburghgaarde 6: maken aanbouw (05.06.17)

Loosdrecht
- Frans Halslaan 7: vergroten winkel (12.06.17)

- Horndijk 34: bouwen twee woningen (24.05.17) 

-  Nieuw-Loosdechtsedijk 250a: vervangen beschoeiing 

(14.06.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 107: plaatsen raamkozijn in 

voorgevel woning (01.06.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 201, 203, 205: wijzigen steigers 

en vlonders van project Portofino (02.06.17)

- Sectie E 1590: herstellen legakkers (01.06.17)

- ’t BreukeleveenseMeentje 3: bouwen woning (13.06.17)

- Tjalk 1: plaatsen dakkapel (02.06.17) 

Nederhorst den Berg
- Middenweg 3: vervangen damwand (31.05.17)

- Middenweg 123: verbouwen woning (06.06.17)

- Overmeerseweg 76: verhogen kap (06.06.17)

-  Veenderij 13: vervangen kozijnen en plaatsenraam 

(13.06.17)

-  Wilgenlaan kavel 12: bouwen woning en maken uitweg 

(12.06.17)

-  Wilgenlaan kavel 14: bouwen woning en maken uitweg 

(12.06.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

telefoonnummer: (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
-  Boegspriet naast nummer 7: aanleggen recreatiepier 

(14.06.17)

- Frans Halslaan 6: plaatsen dakkapel (14.06.17)

- Lindelaan 17: starten Bed & Breakfast (02.06.17)

- Oud-Loosdrechtsedijk 141: maken uitweg (14.06.17)

- Sectie E 1590: herstellen legakkers (09.06.17)

- Veendijk 8: plaatsen bijgebouw (09.06.17)

Nederhorst den Berg
-  Juliana-Bernardplein 6: aanleggen nieuw kavelpad en 

verwijderen oude kavelpad (07.06.17)

-  Middenweg 20: moderniseren poldergemaal (09.06.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Moleneind 61: aanleggen tuin 

Loosdrecht
- Horndijk 17: vervangen woning 

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: plaatsen botenhuis, 

berging en beschoeiing 

- Oud-Loosdrechtsedijk 86: wijzigen bijgebouw

-  ’t BreukeleveenseMeentje 8f: plaatsen beschoeiing en 

steiger 

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 4: bouwen woning en maken uitweg 

-  Wilgenlaan 54 kavel 22: bouwen woning en maken 

uitweg 

>  Ontwerpbesluit omgevings-

vergunningen (uitgebreide 

procedure)

Nederhorst den Berg
-  Blijklaan 1: brandveilig gebruik maken van gebouw voor 

kinderopvang

Voor het indienen van een zienswijze: zie kader.

>  Vaststelling bestemmingsplan 

Mijnden, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 

juni 2017 het bestemmingsplan Mijnden gewijzigd  heeft 

vastgesteld. 

Het plan
Het plan voorziet voornamelijk in het wederom recreatief 

bestemmen van de gronden en geeft een kleine uitbrei-

dingsmogelijkheid voor recreatieve bebouwing aan de 

haven aan de oostzijde van het terrein. De wijziging is dat 

de oever in de voormalige werkhaven aan de westzijde 

van het perceel, iets is verlegd. 

 

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij beho-

rende stukken liggen vanaf 22 juni 2017 gedurende zes 

weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling Ruimte-

lijke Ontwikkeling op werkdagen van 08.30 – 12.30 uur). 

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken 

is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 

gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan 

kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 

hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van 

terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep 

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voorts 

kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn 

beroep instellen tegen de door de gemeenteraad bij de 

vaststelling aangebrachte wijziging.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 

en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 

de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-

stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 

ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 

in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Meer informatie.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

mevrouw A. van Dekken van de afdeling ruimtelijke 

ontwikkeling via telefoonnummer: (035) 65 59 440.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

’s-Graveland
- Van Wijnen Zwolle B.V., Zuidereinde ter hoogte van 

nummer 156, ontheffing inrichten bouwplaats over zeven 

parkeerplekken van 6 juni tot en met 18 december 2017 

(02.06.17)

Kortenhoef
- Brandweer Gooi en Vechtstreek, brandweerpost 

s’-Graveland, Eslaan (2a) en parkeerterreintje Zuidsingel/

Roerdomplaan, open dag op 24 juni 2017 (15.06.17)

- Sportvereniging ’s-Graveland, parkeerterrein Sporthal 

de Fuik aan de Zuidsingel 54, aanvullend vrijdagochtend- 

en -middagprogramma Wijdemeren Beach Event op 

23 juni 2017 (15.06.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzendda-

tum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (cluster 

Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen deze 

termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten

Loosdrecht
Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, op 1 juli 2017

HMHC, ’t Jagerspaadje 24, op 24 juni 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Vrijgekomen standplaatsen
In winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef 

(Curtevenneweg) zijn twee standplaatsen beschikbaar 

gekomen. Eén op woensdag en één op donderdag. 

Belangstellenden kunnen tot en met 5 juli 2017 een 

vergunningaanvraag indienen voor deze standplaatsen. 

Een standplaats voor een poelier, AGF, vis of kaas is 

niet mogelijk omdat het maximum aantal uit te geven 

vergunningen voor deze categorieën is bereikt. 

Alleen wanneer er geen gegadigden zijn uit andere 

branches, komen deze branches in aanmerking.

U kunt een aanvraag indienen met het daarvoor 

bestemde formulier. Dat stuurt u volledig ingevuld, 

ondertekend en met de gevraagde documenten naar: 

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Bij meer dan één 

complete aanvraag per standplaats vindt er een open-

bare loting plaats. 

Het aanvraagformulier en verdere informatie is te 

vinden op: www.wijdemeren.nl/standplaats

Offi  ciële bekendmakingen

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een 

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl

Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Overig
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Madelijn
Ik ben er zo eentje...

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc 

en heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk 

zou haar huishouden niet compleet zijn 

zonder behaarde vrienden. Pup Jagger, 

kat Madammeke en konijnen Antonio en 

Schnitzel horen er dan ook helemaal bij. 

Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s 

ochtends gewekt door haar eigen haan en 

rijdt in haar vakanties graag te paard door 

de natuur…

 

Ik ben er zo eentje! Zo’n baasje die helemaal 

idolaat is van d’r eigen beest. Ik zet bijna elke 

dag een of meer foto’s van mijn oogappel op 

Facebook. Raak niet uitgepraat over haar kun-

nen en schattigheid. Ben de hele tijd met haar 

bezig. Zit samen met haar op puppycursus. En 

kan de hele tijd wel naar haar kijken. Iedereen 

om mij heen wordt er vast gestoord van. Met 

mij is voorlopig geen ander gesprek dan over 

mijn pup mogelijk. 

 

Het is twee uur ‘s nachts, ik sta buiten in mijn 

slaapoutfit. Een short en een hemdje. Het is 

best fris, Jagger staat me schaapachtig aan te 

kijken. Alsof dit echt een heel raar idee van me 

was. Volgens mij moet ze toch niet plassen dan. 

Ik neem haar onder de arm en zet haar even 

bij haar waterbak. Ze slobbert wat, begint kei-

hard achtjes door de kamer te rennen en doet 

vervolgens een grote plas voor de bank op de 

grond. Ik mopper wat en ruim het op. Nadat 

ik nog een kussentje, een gymp en een slipper 

uit haar bek gered heb, vertrekken we weer 

naar boven. Om zes uur is ze klaarwakker. Ik 

laat haar uit de bench en loop naar de WC. Het 

duurt even voordat ik haar naar buiten heb ge-

werkt. Sommige dingen doe je gewoon liever 

alleen, toch? Als ik wil afvegen kom ik erachter 

dat ze de toiletrol mee gejat heeft ( en dat was 

dus net de laatste! ). Totaal versnipperd vind ik 

hem terug op de overloop. De zon is al op en 

schijnt vrolijk op de ‘besneeuwde’ vloer. Gewa-

pend met poepzakjes en beloningsvoertjes be-

sluit ik dan maar een rondje met haar te lopen. 

Ze gaat keurig zitten 

bij het oversteken, 

loopt keurig naast 

me en haar bolus is lekker stevig en dus goed op 

te rapen. De dag begint dus goed. Sjef is inmid-

dels beneden en pakt zijn schooltas in. Hij kijkt 

heel boos. “Wat is er?” wil ik weten. Jagger heeft 

zijn huiswerk aangevreten. Er zijn wat stukken 

uitgehapt en de papieren zitten vol met gaatjes. 

Gelukkig is het belangrijkste onaangeroerd ge-

bleven. Als ik Sjefs brood smeer, zet Jagger haar 

poot in haar waterbak. De metalen bak maakt 

lawaaierig een flik flak en belandt onderstebo-

ven op de keukenvloer. Een grote plas water is 

het gevolg. Sjef ligt in een deuk. Ik iets minder. 

Als hij zijn schoenen aan wil doen gaat ze er tot 

drie keer toe met zijn schoenen vandoor. Nadat 

Sjef een ander t-shirt heeft aangetrokken ( want 

Jagger hapte op de valreep nog een winkelhaak 

in zijn shirt ) vertrekt hij, iets te laat dus, naar 

school. Daarna waagt ‘sharky’ zich nog aan een 

slipper, het schapenvel en de krant, rent vervol-

gens nog wat achtjes en stort slapend neer. Ik 

heb nog een half uurtje voordat ik aan het werk 

moet, kan ik nog even rustig zitten. Ik til haar 

op schoot. Ze draait zich slapend op haar rug 

in het holletje van mijn arm. Haar pootjes han-

gen slap in de lucht. Haar kop ligt teruggeslagen 

op mijn borst. Totale ontspanning. Mijn hand 

ligt op haar buikje, dat er flink op los borrelt. 

“Pffffff ” Een stiekeme wind ontglipt haar. Al-

lemachtig. Het is een hele vieze. 

 

Ik kijk naar het snuitje op mijn borst. Ik hoor 

haar zachtjes snurken. Ze is zo lief en schattig. 

Ik maak snel een selfie voor Facebook. Alleen 

de beste foto’s mogen daar op. Op Facebook is 

ze helemaal perfect. De ideale hond. De aller-

knapste en de allerliefste. Já, ik ben er dus zo 

eentje. Zo’n baasje die helemaal idolaat is van 

d’r eigen beest. En weet je? Dat geeft helemaal 

niets. Toch?

 

Madelijn de With; 

06- 22 73 21 36; 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

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

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

KAG- Op dinsdag 4 juli gaat de Zonnebloem, 

afdeling KAG, op de enig juiste plek, Lage 

Vuursche, een pannenkoek eten. 

We verzamelen vanaf 11.15 uur bij Veenstaete, 

om 11.30 uur vertrekken wij met een aantal pri-

véauto’s naar Lage Vuursche om daar gezellig 

met elkaar te eten en weer eens bij te praten.   

We beginnen met een drankje, koffie, fris, daar-

na kiezen we een pannenkoek, twee ingrediën-

ten, tot slot een drankje en een ijsje toe. Er is 

een keuze uit zeker 20 soorten pannenkoeken, 

u vindt op de kaart beslist iets van uw gading. 

Na afloop kunnen we even bij slot Drakestein 

en de kapel kijken, vervolgens rijden we weer 

terug naar Veenstaete, daar verwachten wij om-

streeks 14.30 uur weer terug te zijn. 

Prijs per gast: € 15, deze kosten worden na uw 

aanmelding bij u thuis opgehaald. Aanmelden 

kan tot zaterdag 1 juli bij Jan Nijnuis, tel. 035-

656 50 73, graag tussen 18 en 19 uur.

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

Een afspraak is zo gemaakt:
telefoon 0294 - 25 74 88

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

Zonnebloem gaat een 
pannenkoek eten
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Boeken

NEDERHORST DEN BERG- Zomaar 

op een doordeweekse woensdag-

avond. Het Van Baerle Trio komt op 

28 juni naar het Jagthuis. 

Wie kent ze niet: pianist Hannes Min-

naar, violiste Maria Milstein en cellist 

Gideon den Herder.  Al sinds 2004 spe-

len ze samen in het Van Baerle Trio en 

ze wonnen inmiddels flink wat prijzen. 

Ook de cd’s die ze opnamen kregen 

lovende recensies en zelfs een Edison. 

Nu staan ze aan de vooravond van op-

names van alle werken van Beethoven 

voor pianotrio. Het zal u dan misschien 

ook niet verbazen dat in het Jagthuis 

een volledig Beethoven-programma 

op de lessenaars staat. U krijgt het pi-

anotrio in Es, opus 1 nummer 1, het 

pianotrio in G, opus 1 nummer 2 en 

na de pauze de 2e symfonie. Beethoven 

arrangeerde deze symfonie zelf voor 

pianotrio. 

Hannes Minnaar studeerde piano bij 

Jan Wijn aan het Conservatorium 

van Amsterdam, waar hij in 2009 met 

hoogste onderscheiding afstudeerde. 

Violiste  Maria Milstein werd geboren 

in Moskou, maar groeide op in Frank-

rijk. Ze studeerde bij Ilya Grubert in 

Amsterdam en David Takeno in Lon-

den. Zowel haar bachelor- als haar 

masterdiploma behaalde ze met hoogst 

mogelijke onderscheiding. Inmiddels 

geeft ze zelf les op het Amsterdamse 

Conservatorium. Gideon den Herder 

studeerde cello bij Monique Bartels 

in Amsterdam en Clemens Hagen in 

Salzburg, waar hij zijn masterdiploma 

met de hoogste onderscheiding behaal-

de. Met het Van Baerle Trio garanderen 

we u een prachtig zomeravond!

Van Baerle Trio: woensdag 28 juni 

2017, aanvang 20.15 uur, entree 17,50 

euro (tot 25 jaar 10 euro). Reserveren 

via de website www.jagthuis.nl, per e-

mail via stal@jagthuis.nl of telefonisch 

0294-252609. De locatie van het con-

cert is Het Jagthuis, Middenweg 88, 

Nederhorst den Berg (Horstermeer).

Verrassing in het Jagthuis: 

Zomerconcert met Van Baerle Trio   

KORTENHOEF- Bij Boekhandel CW 

76 in Kortenhoef liggen door de au-

teur gesigneerde exemplaren van 

de roman ‘Overwonnen Verlangen’. 

De auteur is Marcel Beijer, schrijver, 

journalist en hypnotiseur, met roots 

in Kortenhoef. Een gesprek met de 

schrijver over deze debuutroman, 

die nu in alle boekhandels en via 

www.leesjegelukkig.nl en www.bol.

com te koop is. 

We zitten in De Serre, in ’s- Graveland, 

op het land van Land- en Boschzigt. 

De uitbaatster is nieuw, Marcel komt 

er voor het eerst, ik ontmoet hem voor 

het eerst na tien jaar, tijd/geen tijd is 

belangrijk in het boek, en aan de muur 

hangt een schoolbordje met de tekst: 

‘Laat de tijd de tijd, het is de eeuwig-

heid die blijft’.  Ik stel mezelf één maal 

de vraag: is dit toeval? Daarna niet 

meer.

Het verhaal

Jessi, veertigplusser, getrouwd met 

Ron, moeder van twee kinderen, Max 

en Ronald junior, voelt zich hopeloos 

aangetrokken tot haar twintigplus-

buurjongen-met-goddelijk-lichaam, 

Marius. Marius voelt hetzelfde voor 

Jessi. Ze spelen het spel van aantrek-

ken en afstoten, tot er een ramp ge-

beurt in hun beider leven. Hoe de twee 

zich ontwikkelen in samenhang met de 

mensen om hen heen, in hun rouw en 

rouwverwerking, is in één ademteug 

te lezen. Toeval of geen toeval, tijd of 

geen tijd, leven of dood, als je de laat-

ste pagina verwonderd omslaat, is het 

leven lichter geworden. Marcel Beijer 

heeft je meegenomen naar een wereld 

waarin alles met elkaar samenhangt, 

waarin je bijna kunt voelen hoe het le-

ven stroomt. En toch is er steeds weer 

een verrassende wending. Zijn schrijf-

stijl is los, maar houd je vast. Soms zo, 

dat het verdriet dat hij beschrijft, jóuw 

verdriet wordt en bijna beangstigt. Ik 

vraag hem: “Ben je niet bang dat je dát 

verdriet naar je toeschrijft?”

Marcel: “Dat is al gebeurd. Ik heb met 

mijn beste vriend Ed veel gesproken 

over mijn wens zo’n boek, dit boek, 

te schrijven. 1 januari is een cruciale 

datum. Hij wilde het perse als eerste 

lezen. Maar hij stierf op 1 januari. Hij 

heeft het nooit gelezen.”

Achtergrond

Marcel Beijer is gebo-

ren in een heel vroom 

katholiek gezin. In de 

tachtiger jaren sloot hij 

zich aan bij Minjon-2, 

het vervolg op de Mi-

niatuur Jeugdomroep 

van de AVRO. Minjon 

was opgericht door 

Herman Broekhuizen. 

Daar leerden jonge 

mensen radioprogram-

ma’s maken, teksten schrijven, presen-

teren, e.d. “Bij Minjon-2 heb ik ontdekt 

dat ik kan schrijven. Dat ben ik blijven 

doen. Door bepaalde gebeurtenissen 

in mijn leven ben ik in aanraking ge-

komen met de ‘Touch of Matrix’.  Ik 

maakte kennis met de theorieën van 

Elisabeth Kübler-Ross die als eerste 

de vijf stadia van rouwverwerking be-

schreef. Ook heb ik me verdiept in de 

leer van aura en chakra’s. Ik ben jour-

nalist geworden, en als journalist ben 

je geïnteresseerd in het doen en laten 

van mensen. Het was niet zo gek dat ik 

ook als hypnotiseur wilde en kon gaan 

DOOR:  KARIN VAN HOORN

werken. Een hypnotiseur is immers ook 

gericht op mensen en op hoe en waarom 

mensen doen wat ze doen”.

Aanleiding

“De aanleiding was heel bizar eigenlijk. Ik 

ontmoette een vrouw die zomaar begon 

te vertellen over rouw. Ze was bezig met 

de scheiding van haar echtgenoot, toen 

die plotseling overleed. Haar rouwperi-

ode duurde, volgens haar omgeving, veel 

te kort. Maar zij had al gerouwd, door de 

scheiding. Later ontmoette ik een vrouw 

in mijn praktijk, die precies hetzelfde had 

meegemaakt. Rouw en rouwverwerking. 

Ik wist dat ik daar iets mee moest doen. 

Dat is in ‘Overwonnen Verlangen’ ook 

gebeurd.” Het romandebuut van Marcel 

Beijer is een succes te noemen. Het heeft 

alles in zich om een bestseller te worden. 

Het leest gemakkelijk, het zit goed in el-

kaar, en het doet mee met de moderne we-

reld: op de website ‘leesjegelukkig.nl’ kun 

je instructies vinden die je zouden kunnen 

helpen een antwoord te vinden op je eigen 

vragen.

‘Overwonnen Verlangen’ is meer dan een 

liefdesverhaal. Het is ook een verhaal van 

je teveel aantrekken van je omgeving tot je 

eigen weg zoeken. Van plat verlangen naar 

groots en meeslepend. Het rekent af met 

vooroordelen zoals: je rouwt te kort, het 

leeftijdsverschil is te groot, etc. En achter 

de maatschappelijke relaties schuilt de we-

reld van onverklaarbare situaties. Marcel 

Beijer heeft al die ontwikkelingen zorgvul-

dig beschreven. Alles grijpt in elkaar, alles 

heeft met alles te maken. Elke persoon in 

het boek wordt iemand van vlees en bloed. 

‘Overwonnen Verlangen’

Marcel Beijer;  Uitgeverij: Elikser; 

www.leesjegelukkig.nl

Veelbelovend debuut ‘Overwonnen Verlangen’
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Sport

ANKEVEEN- Op 1 juni was 

het weer ‘Tien van Rood’, de 

zesde avond van het seizoen 

stond op het programma. 

Het wordt steeds populair-

der. Deze avond werden er 

weer records gebroken. 

Deze avond was er weer zo een, 

ondanks de afwezigheid van de 

gebroeders Hilhorst hadden 

zich 18 (!) man ingeschreven. 

René de Rooij was deze avond 

het slachtoffer van complotthe-

orieën. Wie gaat René verslaan? 

De eerste twee rondes liep hij 

fris door. In de halve finale was 

het uit met de pret, Dick Bouw-

man was René te slim af. Dick 

was deze avond erg gebrand, 

hij bleef lekker biljarten en in 

de bewuste halve finale was hij 

in drie beurten uit, daar was 

het kruid niet tegen op gewas-

sen. Peter Spoor won van zijn 

broer Richard en moest het op-

nemen, in de halve finale, tegen 

Norbertus Meisner. Die was de 

verrassing van de avond, hij 

won voor het eerst drie par-

tijen op rij. Tegen Peter had hij 

het ook bijna gefikst, maar hij 

kwam net 2 caramboles tekort. 

Dus Norbertus in de kleine fi-

nale tegen René de Rooij. Dat 

die nog een beetje geschrok-

ken en verbijsterd was bleek uit 

deze partij, want ook deze keer 

won Norbertus. Dat op zich 

was toch wel een aangename 

verrassing. De finale tussen 

Dick en Peter was er een om 

door een ringetje te halen, hele 

mooie punten met veel publiek 

maakte deze finale tot een hele 

grote. Wie er uiteindelijk zou 

winnen, bleef tot de laatste ca-

rambole onder de pet. Bij de 

stand 9-11 was het uiteindelijk 

Peter die de laatste driebander 

er vol op schoot en dus Peter 

Spoor kampioen van de maand 

juni. Volgende maand is er 

weer een kans om maandkam-

pioen te worden. Dat is op 6 

juli. U komt toch ook?                                                                                          

Meer info: 

www.wapenvanankeveen.nl

‘Tien van Rood’ 

Avond vol records

Het Ankeveens Havenloos 

Mannenkoor bestaat 15 

jaar. Dat was wel een feestje 

waard, toch? We hebben 

het gevierd op 11 juni in 

Ankeveen, dat zal niet veel 

lezers zijn ontgaan. 

Als je jarig bent dan mag je wat 

wensen; 15 kaarsjes, nee hoor 

dát hoeft niet. Wij wensten 

vooral een mooie dag met veel 

‘gewoon plezier en blijheid” en 

met ‘een beetje meedeinen en 

meezingen’. Niet te ingewikkeld 

allemaal, maar wel een beetje 

gezelligheid met elkaar.   Nou 

dát is gelukt, wat een feest was 

het! Dat is niet alleen te danken 

aan de weergoden, maar vooral 

ook aan al die vrijwilligers! Die 

hebben er voor gezorgd dat 

alles weer op zijn Ankeveens 

feestelijk en geruisloos verliep.

Daarom veel dank aan de 

Ankeveense IJsclub, voor het 

beschikbaar stellen van het 

prachtige ter-

rein en facilitei-

ten. Veel dank 

aan Theater De 

Dillewijn. Wat 

een verrassend 

mooie plek von-

den veel gasten 

dat daar (en de 

buren, sssttt, we 

zagen het, deinden ook mee). 

Dank aan restaurant Lekr voor 

hun mooie terras en hun Lekrs 

bij de bar verkrijgbaar. En het 

Wapen van Ankeveen, dank.

Dank aan Toon van Dijk en 

familie Evert Swart voor hun 

parkeerfaciliteiten. Dank aan 

alle verkeersregelaars! Daar-

door was het Stichts End een 

wandelgebied. 

En niet te vergeten de vele 

sponsors, daardoor kon er een 

mooi podium in de IJsbaan 

worden gelegd. En ook dank 

aan de gemeente. Ja ja, alle for-

maliteiten en verkeersborden 

waren op tijd. Ook dát is fijn. 

En de dames van de EHBO ook 

dank

Last but not least, dank aan al 

die Ankeveners en gasten van 

buiten die onze verjaardag mee 

hebben gevierd. En we ver-

geten Tim Holdinga niet die 

zondagochtend nog een kleine 

belangrijke reparatie kon ver-

richten. Jonge vader Tim, dank 

man!

Het bestuur van het 

Ankeveens Havenloos 

Mannenkoor

Dank vrijwilligers Shanty festival

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

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

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

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

DOOR:  RICHARD SPOOR

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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ANKEVEEN - In de nacht van 17 op 

18 juni had Natuurmonumenten 

op 25 locaties in Nederland de 

Midzomernachtloop 2017 georgani-

seerd. Ook in Ankeveen werd er vol-

op in het donker over de veengron-

den tussen de plassen gestruind.

Bij de start wist de organisatie te mel-

den dat er zo’n 150 mensen op de zes 

kilometer lange tocht waren afgeko-

men. Vanaf een uur of tien vertrok elke 

tien minuten een groep van rond de 

25 personen. Zowel jonge als oude(re) 

wandelaars trokken de duisternis in.

Ankeveense Plassen

Speciale aandacht was er voor het 

nachtleven. Als wij mensen gaan sla-

pen ontwaken juist vele andere dier-

soorten. Uiteraard zijn die speciaal 

aangepast op het nachtelijke bestaan. 

Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere soor-

ten vleermuizen, kikkers en natuurlijk 

enorm veel verschillende soorten in-

secten. Maar vooral staan de plassen 

bekend om de vele watervogels die er 

leven. Ook in het donker hoor je een 

groot zangkoor aan meerkoeten, wilde 

eenden, futen en kikkers. Net zo veel 

verscheidenheid is te vinden in de be-

groeiing. Van speciaal ’s nachts geuren-

de en bloeiende planten en bloemen tot 

een heus moerasbos.

‘Bat’ detector

Halverwege het eerste deel van de tocht 

stond een man van Natuurmonumen-

ten. De plek waar hij stond bood een 

adembenemend verzicht over de plas-

sen. De man had een klein apparaatje 

bij zich. Hiermee kon hij de vele jagen-

de vleermuizen laten horen. Vlak voor 

dit zoogdiertje met behulp van zijn so-

nar een insect te pakken had hoorde je 

een snel repeterend klakkend geluidje. 

Daarna was het hap-slik-weg en snel 

naar de volgende. Een vleermuis moet 

deze jacht maar liefst honderden malen 

herhalen om aan zijn voedselbehoefte 

te voldoen. Een enkele keer zag je het 

beestje zelf ook daadwerkelijk langs 

vliegen. Een intrigerend gebeuren.

Moerasbos verlicht

Weer een eindje verder belandde je in 

het moerasbos. Door de bomen was 

het hier zeer donker. Ineens was een fel 

licht zichtbaar. Medewerkers van Na-

tuurmonumenten hadden twee flinke 

lampen neergezet met daarom heen 

een doek gewikkeld. Op deze witte 

schijnende doeken kwamen talloze 

insecten af. De hoeveelheid nachtvlin-

ders – er waren roze, groene en gekreu-

kelde bij – was enorm. Een paar soor-

ten werden geduid en je kon vragen 

stellen over de leefwijze van de beestjes.

Geurend groen

Inmiddels op de weg terug via het 

Mooie Midzomernachtloop Ankeveen

Natuur/cultuur DOOR:  NIELS VAN DER HORST

Welkom bij 8e Place du Tertre 
KORTENHOEF - Dit jaar wordt voor 

de achtste keer de Place du Tertre ge-

organiseerd door kunstenares Ingrid 

Jansen in Kortenhoef. Bij dit jaarlijks 

terugkerend evenement staan kunst 

en muziek centraal. 

De 30 kramen worden gevuld met 

schilderijen, gemaakt door cursis-

ten van atelier Art to Join, aangevuld 

met artistieke meubelstoffering en 

kleding met prints van schilderijen. 

Voor het eerst dit jaar wordt door de 

Vereniging Spoorgroep Zwitserland 

een treinbaan opgebouwd voor jong 

en oud en kan men boven onder be-

geleiding een kijkje nemen in klein 

Zwitserland. Een unieke treinbaan 

compleet met bergen, huizen en sta-

tions. Binnen in het atelier is er een 

levensgrote spirograaf en kan er aan 

het lijnverhaal gewerkt worden door 

het publiek. Om 15.00 uur schildert 

Ingrid Live op muziek.

Wedstrijd 

Zoals ieder jaar is er een wedstrijd uit-

geschreven onder alle cursisten van 

Art to Join en de 25 schilderijen die 

zijn geselecteerd worden geëxposeerd 

tijdens de Place du Tertre. Aan het 

eind van de dag worden de drie win-

naars bekend gemaakt. Een Place du 

Tertre zonder schilders kan natuurlijk 

niet en daarom zullen er ook verschil-

lende mensen ter plekke aan het werk 

zijn. De Franse sfeer wordt compleet ge-

maakt met muziek o.l.v. Cees Pameijer en 

een heerlijk loungeplek in de sfeer van de 

Moulin Rouge. Franse sfeer, met olijfbo-

men, oleanders en lavendel, gesponsord 

door bloemisterij Nimmerdor uit Korten-

hoef, waar je heerlijk kunt zitten en luiste-

ren naar live muziek van Franse chansons 

tot jazz en pop o.l.v. Cees Pameijer. Om 

16.30 uur komt de wethouder Cultuur, 

Sandra van Rijkom de Art to Join-prijzen 

uitreiken aan de beste kunstenaar 2015. 

Het is weer een evenement vol met verras-

singen. Art to Join; Kortenhoefsedijk 86A; 

Kortenhoef

Gebakken beelden
Deze zomer staat er iets bijzonders in 

de tuin van kasteel-museum Sypesteyn 

in Nieuw Loosdrecht. U treft er Gebak-

ken Beelden aan, 16 kunstwerken ge-

maakt door leden van de Nederlandse 

Kring van Beeldhouwers. Nieuw Loos-

drechtsedijk 150; 1231 LC Loosdrecht; 

www.sypesteyn.nl.

wonderschone Bergse pad, stond de laat-

ste medewerker. Hij had een aantal plant-

jes uitgestald die vooral ’s nachts bleken te 

geuren en te bloeien. Kamperfoelie bracht 

bijvoorbeeld een zoetige zweem voort en er 

lag ook een muntsoort, met de herkenbare 

geur van wanneer we er thee mee maken. 

Na het opsnuiven van deze heerlijkheden 

liep je al snel Ankeveen weer in en gingen 

de meesten met auto of fiets weer naar huis. 

Al met al was deze nachtelijke wandeling 

een mooie belevenis met veel natuurschoon 

en bijzondere dieren. Zeer de moeite voor 

een ieder die dit keer nog getwijfeld heeft 

en het de volgende keer ook te ondergaan.

WEESP- Weesp heeft verrassend 

veel cultuur, authentieke winkels en 

culinaire verrassingen, en dat laten 

ze zien tijdens Weesp Gastvrij. Op 

zaterdag 24 juni wordt dit bruisende 

culturele en culinaire shoppingfes-

tival voor de derde keer georgani-

seerd door de cultuurinstellingen, 

horeca en winkeliers van Weesp. 

Het thema is Historisch Weesp en het 

festival gaat om 11.00 van start met 

een spectaculaire Bonte Botenparade 

in de Kom van Weesp. Stefan Stasse en 

Lars Boom houden met hun commen-

taar de vaart erin en de leukste boot 

van de parade wint een prijs. Daarna 

kunt u genieten van dat wat Weesp te 

bieden heeft. 

De deelnemende ondernemers heb-

ben leuke acties, aanbiedingen en 

extraatjes. Ze zijn te herkennen aan 

de ballons en de Weesp Gastvrij-

vlaggen. Op de gezellige terrassen 

kunt u genieten van uitgekiende cu-

linaire proeverijen en lekkere hap-

jes en drankjes. Staatmuzikanten en 

straattheater zorgen voor een vrolijke 

sfeer en er zijn leuke kinderactivitei-

ten. Van knutselen en een ouderwetse 

draai- en zweefmolen tot een mythi-

sche speurtocht en theaterworkshops 

van De City Speelt aan toe. In de Van 

Houtenkerk, de Synagoge en de City 

of Wesopa zijn prachtige muzikale op-

tredens en concerten. De Grote Kerk 

staat open voor bezoek en de leerlin-

gen van De Gooische Muziekschool 

laten daar horen wat ze kunnen. In 

Theaterpand Weesp zijn diverse the-

aterworkshops en de finale van Weesp 

Got Talent. Tijdens interessante histo-

rische wandelingen en in de pop-up 

store aan de Slijkstraat leert u meer 

over de geschiedenis van het Weesper 

bier, de jenever en de chocolade. En 

wie in een sloepje stapt, ziet hoe mooi 

Weesp is vanaf het water. 

De voorstellingen, concerten en proe-

verijen worden tegen een geredu-

ceerde prijs aangeboden. De kinder-

activiteiten en de sloepentochtjes zijn 

gratis. Het volledige programma staat 

op de website www.weespgastvrij.nl 

en op Facebook en Instagram. Op de 

dag zelf wijzen gastheren en gastvrou-

wen u de weg en kunt u informatie 

vragen bij Welkom in Weesp- boot 

‘De Vuurlinie’ aan de sloepensteiger 

in de Kom. Het wordt een historisch 

leuke dag. Kom naar Weesp Gastvrij 

en beleef het mee! 

Weesp bruist en barst van de historie
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Wat hebben een 
technisch tekenaar, 

monteur, 
supermarktmanager, 

machinist, 
software ontwikkelaar,

grill-master 
en een uitvoerder 

met elkaar gemeen...?

 Niets. 
Tot dat er alarm is. 

Omdat iemand in nood verkeert. 
Brand, auto ongeval, verdrinking 

of gas explosie. 

Dan zijn ze een team. 
Goed getrainde en zeer gemotiveerde 
inwoners van onze gemeente die dag 

en nacht klaar staan. Om te helpen.
 

Gewone mensen met  
uiteenlopende achtergronden. 

Samen voor anderen. 
Niemand blijft achter. 

Wie wij zijn? 

DE BRANDWEER!
Wij zoeken altijd nieuwe collega’s. 

Iets voor jou? 

Kom naar de Open Dag 
op zaterdag 24 juni, 

Post ‘s Graveland, 
Eslaan 2a, Kortenhoef. 

Of kijk op brandweersgraveland.nl

Naam: Arjan Boomkens Leeftijd: 38. 
Dagelijks beroep: Hoofdmonteur 
Securiteit (voorheen Leo Sleutel). 
Ik zit bij brandweer omdat: ik het leuk 
vind om met een mooi team mens 
en dier te helpen.

Naam: Daan Miltenburg. Leeftijd: 25. 
Dagelijks beroep: Werkzaam bij een 
bedrijf dat griepvaccinaties produceert
Ik zit bij brandweer omdat: Ik het helpen 
van mensen leuk vind.

Naam: Johan van Lindenberg
Leeftijd: 56. Dagelijks beroep:  
Uitvoerder Machinist GGW. 
Ik zit bij brandweer omdat: Voor nieuwe 
uitdagingen komen te staan. Om 
medemensen en dieren te helpen.

Naam: Brian Bos.   Leeftijd: 28
Dagelijks beroep: 
Grillmaster bij McDonald`s
Ik zit bij brandweer omdat: Vanwege de 
afwisselende werkzaamheden die het 
vak ons biedt.

Naam: Sander Doorenbosch. Leeftijd: 47
Dagelijks beroep: Zelfstandig 
ondernemer
Ik zit bij de brandweer omdat: Omdat het 
een mooi vak is waarbij je medemens 
helpt op een van hun slechte dagen in 
hun leven.

Naam: Robin Laveber. Leeftijd: 37
Dagelijks beroep: Commercieel 
medewerker 
Ik zit bij brandweer omdat: Je nieuwe 
dingen leert. De burger kan helpen, 
en uitdagend werk is.

Naam: Gerrit van Doorn. Leeftijd: 27
Dagelijks beroep: Technisch adviseur 
Ik zit bij brandweer omdat: Ik mooi werk 
mag verrichten samen met een hecht 
team. Dat geeft voldoening.

Naam:  Marc Pos. Leeftijd: 37
Dagelijks beroep: Software 
automatisering 
Ik zit bij brandweer omdat: Actief en 
praktijkgericht bezig zijn in een hecht, 
maar professioneel team met af en toe 
een stoot fl inke adrenaline!

Naam: Sebastiaan Spaargaren
Leeftijd: 22
Dagelijks beroep: Politieagent in 
Amsterdam. Ik zit bij brandweer 
omdat: Het 24/7 klaar staan voor 
mens en dier een mooi iets is, werken 
in groepsverband, afwisselend en 
natuurlijk ook voor de adrenaline.

Naam: Simon Burdon. Leeftijd: 42
Beroep: Assistent bedrijfsleider in een 
supermarkt
Ik zit bij de brandweer omdat: 
Ik hulp op verschillende manieren 
kan bieden binnen mijn omgeving.

Naam: Maarten Steinkamp. Leeftijd: 55
Dagelijks beroep: Ondernemer en 
muziekmanager
Ik zit bij brandweer omdat: Samen met 
je collega’s hulp bieden geeft altijd 
voldoening. En ja, ook voor de 
uitdaging en spanning

Naam: Aalt Jansen.  Leeftijd: 53
Dagelijks beroep: Magazijn medewerker
Ik zit bij brandweer omdat: Ik op die 
manier iets voor de medemens kan 
betekenen.

Naam: Jaco van ‘ t Hof. Leeftijd: 34
Dagelijks beroep: Projectleider 
bouwbedrijf 
Ik zit bij brandweer omdat: Mooi werk 
en een beetje spanning naast de 
dagelijkse gang van zaken. 

Naam: Stefan van de Pol. Leeftijd: 25
Dagelijks beroep: Kraanmachinist
Ik zit bij de brandweer omdat: 
Ik er thuis mee ben opgegroeid 
en graag anderen help.

Wij zoeken nog 
nieuwe collega’s!

Iets voor jou?

Naam: Johan Landwaart. Leeftijd: 48
Dagelijks beroep: Mede- ondernemer 
van Albert Heijn Kortenhoef
Ik zit bij de brandweer omdat: Om de 
medemens te helpen wanneer zij in 
nood is. Iets voor een ander betekenen 
in de breedste zin van het woord. Het 
samenwerken in een team.

Open Dag zaterdag 24 juni
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Nieuws Club 4711
Uitslag + stand zomer-
toernooi biljarten
15 juni: T. Otten (9 pt.), 

W. Clements (7 pt.), Mw. 

D. Giavarra (6 pt.), M. 

v.d. Velden (5 pt.), M. Verlaan (3 pt.). 

Stand aan kop: W. Clements 6-55, M. 

Verlaan 6-47, Mw. D. Giavarra 6-39

Uitslag + eindstand lentecompetitie 
biljarten (zaterdag-poule)
17 juni: A. de Bruin (14 pt.), Mw. D. 

Giavarra (12 pt.), K. Jacobs (10 pt.), M. 

v.d. Velden (8 pt.), J. van Wijnen (8 pt.), 

W. Clements (6 pt.), M. Verlaan (6 pt.), 

M. Zieleman (6 pt.). Eindstand: Mw. D. 

Giavarra 7-65 (kampioen), J. van Wijnen 

7-64, K. Jacobs 7-56, M. v.d. Velden 7-54, 

M. Zieleman 7-54, W. Clements 7-46, J. 

van Greuningen 7-46

Programma
Donderdag 22 juni 19.30 uur: zomer-

toernooi biljarten, zaterdag 24 juni 16.00 

uur: maandtoernooi biljarten, maandag 

26 juni 19.30 uur: 1e ronde zomercom-

petitie biljarten (maandag-poule)

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

uur Telefoon: 06.20.40.80.58

Sport DOOR:  HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG – Onder 

zeer warme omstandigheden 

won Stefan Overmars de Bergse 

Sprinttriatlon. Met zijn tijd van 53.35 

minuten zwom, fietste en liep hij 

ruim 2,5 minuut sneller dan zijn con-

currenten. 

Het begon met een verkoelende duik 

in de Spiegelplas, maar na 500 meter 

zwemmen was het afgelopen met de 

waterpret op deze hete zondagmiddag. 

Toen lag de Hilversumse personal trai-

ner Overmars al op kop. Na hem zetten 

140 wedstrijdatleten hun helmen op, 

gispten hun schoenen vast in de toe-

clips en raceten vanaf het schoolplein 

van de Warinschool drie rondjes van 

20 km. bij elkaar over de Dammerweg. 

De oersterke Overmars vergrootte zijn 

voorsprong. Het was een drukte van 

belang in de Rien/Ton- bocht voor de 

Albert Heijn, waar vele toeschouwers 

genoten van het spectaculaire schouw-

spel, al leek de koploper onbereikbaar. 

Het slotstuk van deze sprinttriatlon 

was nog eens 5 km. hardlopen. Over-

mars, die recent nog meedeed aan de 

Iron Man in Italië, liep nog meer uit op 

Ricardo Scholten die in 56.14 over de 

streep kwam. “Het was net iets te kort 

om uitgedroogd te raken” zei de win-

naar vijf seconden na zijn finish. “Maar 

zwaar was het wel door de hitte.” De 

gedoodverfde favoriet Martijn Boot 

(winnaar 2016 en 2015) eindigde als 4e 

in ruim 57 minuten, Tim Jacobs werd 

derde. Bij de vrouwen kwam Deborah 

Schouten net als vorig jaar als eerste 

aan. Knap dat ze in het overallklasse-

ment op de 10e plek eindigde, net bin-

nen het uur, gevolgd door Paula van der 

Pouw-Kuiper en Fenna den Hollander. 

Het was trouwens een Den Hollander-

familiefeestje, want naast Fenna deden 

Lobke, Mieke, Eline en John ook mee. 

De hete strijd die er verwacht werd tus-

sen de Bergse mannen was er niet. Tim 

Kuiper had rugklachten en Rick Smits 

was net terug uit Canada. De jonge 

Gijs Bergman (1.01.09) moest nog 

wel een sprintje aan trekken om vete-

raan Raimon Knip nipt vóór te blijven, 

maar die is al een tijdje geen Berger 

meer. Het was de hele 

middag een zoektocht 

naar schaduw, want de 

koperen ploert scheen 

onbarmhartig op deel-

nemers en publiek. Elk 

boompje en geveltje 

vormde een dankbare 

plek om een klein beet-

je verkoeling te zoeken. 

De organisatie had ge-

zorgd voor voldoende 

drinkplekken en ook 

na afloop stonden de 

flesjes klaar. 

Tweede serie

Een uur later gingen er nog eens 160 

dappere vrouwen en mannen van start. 

Zij hanteerden de leus dat deelnemen 

belangrijker is dan winnen. En terecht, 

het is een topprestatie als je in deze 

hitte kunt bewegen en vaak ook nog 

eens weer beter dan bij een vorige jaar-

gang. Zoals Jacob Meijers die al vanaf 

het begin meedoet, het was zijn 32e 

keer! Of redacteur Saskia Luijer die al 

Stefan Overmars wint hete Sprinttriatlon

na 8 minuten het water verliet en ruim bin-

nen anderhalf uur aantikte. Tot slot kreeg 

ook Vreelander Peter Prommel die als al-

lerlaatste aankwam volop aandacht van 

de speakers Ewald van Huisstede en Mark 

Hilberts. In die tweede serie startten ook 13 

estafetteteams die elkaar afwisselden. Op-

vallend was dat de winnaar, team ‘Familie’ 

dat drie verse mensen kon inzetten, toch 

ruimschoots langzamer was dan de eerste 

55 deelnemers bij de wedstrijd. Uiteraard 

ging het vooral om het plezier in bewegen. 

Dat wilde ook hoofdsponsor Mark Smits 

van A&S Financiën benadrukken. Hij wil 

een bijdrage leveren aan de goede organisa-

tie in het dorp. “Ze doen dat zo goed! Aan 

elk detail is aandacht besteed. Petje af voor 

al die vrijwilligers.” 

KORTENHOEF- Voor de overnacht-

fondmannen was het afgelopen 

weekend eindelijk zo ver. De al oude 

klassieker St.-Vincent  stond op het 

programma. Een vlucht van meer 

dan 1060 km die gelost wordt op vrij-

dagmiddag. Alle fondmannen ho-

pen deze vlucht een keer te winnen. 

DOOR:  HANS NIELEN

Acht fondmannen korfden totaal 34 

duiven in. Vrijdag om 12.30 uur kon-

den de duiven aan de zware opgave 

beginnen. Op vrijdagavond bij het in-

korven voor de vlucht Pt. St- Maxence 

werd er volop gespeculeerd hoe laat 

de eerste duiven zouden vallen de 

volgende morgen. Men ging er van-

uit dat de eerste duiven rond 11 uur 

zouden arriveren. Het bleek echter 

zwaarder dan menigeen had gedacht. 

De overwinning ging uiteindelijk naar 

de voorzitter Ad Brandsen die zijn 

duif draaide om 14.58 uur. Grappig 

is dat deze duif gelijk arriveerde met 

zijn eerste duif vanuit Pt. St-Maxence. 

Het lijkt er op dat ze elkaar tegen ge-

komen zijn onderweg en samen naar 

huis gevlogen zijn. Bijna gelijktijdig 

viel er een duif bij Adriaan de Bruin, 

die dus net de overwinning aan zijn 

neus voorbij zag gaan. Derde liefheb-

ber werd Jan Hoogstraten en vierde 

liefhebber op plaats 7 werd Peter 

Bleesing. Als vijfde liefhebber draaide 

comb. v. Huisstede om 17.43 uur de 

achtste prijs duif. Grote pechvogel was 

Dennis Heiwegen die om 18.23 een 

duif thuis kreeg, maar er toen achter 

kwam dat zijn klok het niet deed. Toen 

hij het na driekwartier voor elkaar had 

was het concours inmiddels gesloten. 

De overige duiven van de club had-

den een vlucht vanuit Pt. St.-Maxence. 

Hierbij ging de overwinning naar Pe-

ter Ham na een wat mindere periode 

in het begin lijkt de vorm weer hele-

maal terug bij Peter. 

PV De Plassenjagers

Voorzitter Ad Brandsen wint klassieker 

Open Ankeveense Viskampioenschappen

Gijs Bergman werd eerste Berger 

ANKEVEEN- Wie wordt de opvolger 

van Stephan Stalenhoef? Hij was 

vorig jaar Ankeveens Viskampioen. 

Op zondagochtend 2 juli is de 2017- 

jaargang van het Open Ankeveens 

Viskampioenschap. 

Verzamelen om 06.00 uur in dorps-

café Het Wapen van Ankeveen waar-

bij onder het genot van een bakkie 

koffie de loting voor de visplekken 

wordt verricht. Dan naar het IJsclub-

terrein waar kinderen en volwassenen 

langs de rechte baan gaan vissen. De 

wedstrijd start om 07.00 uur. Dan 

verzorgt Stefan van Houten 

van Het Wapen rond 8.15 uur 

een pauze met drankjes en 

broodjes. De wedstrijd sluit 

om 10.30 uur, waarna de jury 

zal wegen en tellen. De prijs-

uitreiking, met kop soep, is 

om 12 uur in het Wapen van 

Ankeveen

Deelname: kinderen tot 12 

jaar: € 5,00; volwassenen:  € 

12,50. Inschrijven: bel: 035-

656 1302 of mail:

info@wapenvanankeveen.nl
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Sport DOOR:  MARC DEGEKAMP

NEDERHORST DEN BERG- Op 

vrijdag 22 september zal oud- 

Ajacied Andy van der Meijde 

het VV Nederhorst Jubileum 

Voetbal- dictee voorlezen. 

De organisatie van VVN 50- 

jaar heeft Gerard Baar, auteur 

van het boek ‘Van Weiland 

tot Stadion’ bereid gevonden 

om het dictee te schrijven, dit 

zal uiteraard betrekking zal 

hebben op de historie van de 

jubilerende club. Het dictee 

zal worden voorgelezen door 

niemand minder dan oud- 

profvoetballer en -internatio-

nal Andy van der Meijde. Hij 

maakte furore bij Ajax waar 

hij de landstitel, de beker en 

de Johan Cruijffschaal won 

om vervolgens de overstap te 

maken naar Inter Milan en 

Everton. Tevens was hij de 

laatste tijd te zien in de real-

life soap ‘Andy en Melissa’. 

Hij zal tijdens het voorlezen 

bijgestaan worden door Thijs 

Slegers, de auteur van de bio-

grafie van Andy ‘Geen Gena-

de’ en momenteel werkzaam 

als manager perszaken bij 

PSV. Het belooft een verras-

send optreden te worden. Het 

dictee wordt opgeknipt in een 

1e en 2e helft. VVN zorgt voor 

pen en papier en kom op tijd, 

want ze starten exact om 20.00 

uur. De jurering ligt in handen 

van een vakkundige jury en 

de winnaar ontvangt, naast de 

eeuwige roem, een leuk aan-

denken.

De 3e helft zal ingevuld wor-

den met een jamsessie door 

de band AYA onder andere 

bekend door de maandelijkse 

jamsessies in Het Spieghel-

huys. Gitaar, mondharmo-

nica, accordeon, viool? Maakt 

niet uit welk instrument je 

bespeelt, kom langs, doe spon-

taan mee, improviseer er op 

los en we maken er met elkaar 

een swingende avond van.

Voetballen in Nederhorst den Berg

Andy van der Meijde leest 
voetbaldictee voor

Barthold Ingellaan 10, Ankeveen

Deze verzorgde middenwoning kijkt uit op de Stichts-An-
keveense polder. De woning heeft een fraaie uitstraling door 

de handvormachtige metselstenen en de keramische dakpan-

nen. De 11 m diepe achtertuin heeft een st. schuur, een aangeb. 

houten opslagruimte en een achterom. De koper heeft de mo-

gelijkheid om de achtergelegen garagebox te kopen. 

Vraagprijs: € 249.000 k.k.

NIEUW

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

Lijsterlaan 8, Nederhorst den Berg

Helft van een dubbele woning met st. garage, aangeb. st. 

berging en 10 m diepe achtertuin op het oosten. Woonopp. 

ca. 110 m2, perceelsopp. 227 m2. De woning dient te worden 

gemoderniseerd, maar is technisch in goede staat. 

Vraagprijs € 309.000 k.k. 

NIEUW

Overmeerseweg 24, Nederhorst den Berg

Op loopafstand van de dorpskern en uitkijkend op de Blijk-
polderplas tussenwoning met st. aanbouw, houten berging, 

achterom en een ca. 23 m diepe achtertuin op het oosten.  

Perceelsopp. 187 m2, woonopp. ca. 70 m2. De woning is bij 

uitstek geschikt voor een doe-het-zelver. 

Vraagprijs € 185.000 k.k. 

NIEUW

De laatste training van de 

smurfen was een klein feest-

je. Er werd afgesloten met 

een partijtje voetbal tegen 

de ouders, dat voorafgegaan 

werd door het Wilhelmus en 

de hymne van de Champions 

League. 

Aan het einde van de training 

kreeg iedereen een medaille en 

oorkonde ter herinnering aan 

hun Smurfentijd. De meesten 

maken namelijk volgend jaar 

de stap naar de onderlinge F 

competitie van de vereniging.

Juliën Janmaat

Afgelopen zaterdag werd 

scheidend JO19-trainer Juliën 

Janmaat verrast met een af-

scheidsfeestje. Na 7 jaar trai-

ner geweest te zijn van de 

voorheen A-junioren is hij 

volgend jaar trainer bij Baarn. 

Vele spelers die onder hem 

getraind hebben de voorbije 

jaren waren zaterdag aanwezig 

om rondom het voetbal, 

dat uiteraard werd ge-

daan, en een barbecue 

met hem terug te kijken 

op die jaren. Juliën blijft 

wel aan de club verbon-

den als assistent-trainer 

van de A-selectie.

 

Gras groener?

Het is in ieder geval sap-

piger, want anders kun-

nen we niet verklaren 

waarom het in het naast 

gelegen weiland staande paard 

de afgelopen week meerdere 

keren de oversteek maakte 

naar onze voetbalvelden. In 

hoogst eigen persoon zorgde 

de voorzitter voor de aftocht 

van het edeldier naar zijn ei-

gen gras.

Footvolley en Panna 

knock-out 

Zondag 25 juni organiseert 

onze vereniging aldaar het 

jaarlijkse   Wijdemeren  Foo-

tvolley Toernooi en met 20 

teams is het deelnemersveld 

goed gevuld.

Tijdens het footvolley-toer-

nooi organiseert Sportservice 

‘t Gooi voor de jeugd in de 

Fuik een  Panna  Knock Out 

toernooi.  Dat toernooi start 

om 14.00 uur en duurt tot 

maximaal 16.30 uur. 

Kijk voor meer informatie en 

het complete programma van 

het weekend op  wijdemeren-

beach.nl. 

Voetballen in ’s-Graveland 

Smurfen eindigen seizoen 
met Wilhelmus
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Loterij Zomerspektakel
De winnende loten van de Spektakel-

loterij zijn openbaar getrokken aan het 

einde van het Zomerspektakel 2017 op 

18 juni 2017. De nummers zijn:

327, 700, 819, 32, 2700, 801, 3182, 1130, 

805, 2727, 1134, 1512, 2334, 1100, 2335, 

2333, 1094, 3031, 3102, 1005, 2581, 736, 

2372, 2374, 2454, 6, 2455, 804, 2722, 7, 

3201, 3011, 544, 2735, 2341, 2452, 2451.

De volledige lijst is ook te vinden op 

www.zomerspektakel.nl. De prijzen 

kunnen vanaf 20 juni en tot en met 31 

december 2017 na afspraak worden op-

gehaald bij mevrouw Hannie Laarbroek, 

telefoon (0294) 25 45 01.

Deze lijst is onder voorbehoud van ty-

pefouten. In alle gevallen is de officiële 

trekkingslijst bepalend. 

Sport

KORTENHOEF – Maar liefst 728 speld-

jes en medailles lagen gesorteerd en 

blinkend klaar voor de lopers van de 

Avondvierdaagse van Kortenhoef. 

Bij deze 44e editie debuteerden 141 

jonge wandelaars, maar was er ook 

een speldje voor een deelnemer die 

voor de 43e keer de tocht volbracht. 

Het was prachtig wandelweer afgelo-

pen week. Van dinsdag 13 t/m vrijdag 

16 juni viel er geen spatje regen en 

konden de wandelaars ‘s avonds met 

een zomers zonnetje op pad. Met me-

dewerking van Natuurmonumenten 

en het Goois Natuurreservaat had de 

organisatie weer mooie routes uitge-

zet door de bossen en landgoederen 

van ’s-Graveland. Zo ging de tocht 

dinsdag door Hilverbeek, Boekeste-

ijn, Schapenburg en Bantam. Liepen 

de deelnemers woensdag door Gooi-

lust, het Coversbos en Schoonoord. En 

was donderdag het Spanderswoud aan 

de beurt. Menig ouder die zijn of haar 

kind begeleidde kwam op plekken in 

de omgeving die volkomen nieuw wa-

ren. “Ik durf het bijna niet te zeggen” 

bekende een vader. “Dan woon je zo 

dichtbij dit mooie natuurgebied, maar 

kom je er zo weinig.”

Kleurrijk lint

Op de afsluitende vrijdagavond was 

het parcours uitgezet door Ankeveen. 

De wandelaars die de route van 10 km 

liepen, kwamen via het Stichtse en 

Hollands End richting de Herenweg, 

waar de lopers van de 5 km hen via de 

andere kant benaderden. Een logistiek 

lastige timing, die echter probleemloos 

verliep. Nagenoeg gelijktijdig kwamen 

de eerste lopers van beide zijden aan 

en kon het samenvoegen van de basis-

scholen beginnen. Zodat alle leerlin-

gen uit Kortenhoef, Ankeveen en de 

Hilversumse Meent met de kinderen 

van hun eigen school het defilé kon-

den starten. Een kleurrijk lint van rode, 

blauwe en groen gekleurde T-shirtjes 

verscheen op de Kwakel waar wethou-

der en locoburgemeester Theo Reijn 

de deelnemers de hand schudde en fe-

liciteerde met hun prestatie. Albert He-

ijn Kortenhoef deelde ijsjes uit en liet 

Facebook-vrienden via de livestream 

meegenieten van de officiële ont-

vangst. Vervolgens begeleidde sponsor 

Avontuurfabriek samen met drum- en 

showband ViJoS de stoet door de stra-

ten van Kortenhoef. 

Feestelijke sfeer

Beladen met bloemen, kransen, snoep, 

cadeaus en ballonnen arriveerden de 

lopers bij sporthal de Fuik. Een fees-

telijke en uitgelaten sfeer, waar reis-

bureau Dream Travel trakteerde op 

popcorn, de kinderen wat te drinken 

kregen en trotse ouders foto’s en film-

pjes maakten van hun kroost. Want 

daar kreeg je ‘m ook eindelijk: de fel-

Natuurlijk genieten tijdens de Avondvierdaagse

DOOR: SASKIA LUIJER

begeerde medaille! André Kempers kreeg 

zijn herinnering persoonlijk opgespeld 

door voorzitter Frans Cavaljé. Hij liep na-

melijk voor de 25e keer mee met de avond-

vierdaagse. André’s debuut was ooit met 

de scouting en hij vindt het jammer dat er 

nu geen verenigingen meer meedoen. In-

tussen heeft hij zijn eigen clubje; de ‘wan-

deltrappers’, een groepje Turftrappers dat 

samen een- of meerdaagse tochten maakt. 

“Ik vind het heerlijk om te wandelen” mo-

tiveert Kempers. “Lekker buiten, even een 

frisse neus halen na het werk. Ja, ik blijf nog 

wel een paar jaartjes zo doorgaan hoor.” 

Nou, schrijf dan de loopdata van de Avond-

vierdaagse Kortenhoef 2018 maar vast in je 

agenda: dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni (in-

schrijven woensdag 30 mei).

ANKEVEEN- Op vrijdagavond 30 juni 

organiseert de ARTV een gezellig in-

vitatietoernooi. Er zijn dan gegaran-

deerd geen knutten meer! Het toer-

nooi vangt aan om 20.00 uur.

Deelname is mogelijk voor senior 

ARTV -leden, en voor juniorleden 

vanaf 16 jaar, die tenminste 2 jaar les 

hebben. U kunt zich opgeven samen 

met een familielid, vriend, kennis of 

tennispartner. Deze persoon hoeft 

geen lid te zijn van de ARTV, we zou-

den bijna zeggen; bij voorkeur niet. 

Hoe meer introducés, hoe verrassender 

de wedstrijden kunnen worden. Het is 

ook geen probleem om je individueel 

op te geven, dus zonder partner, mocht 

je niemand kunnen vinden. Dan zoe-

ken wij een tennispartner voor je. Dit 

kan betekenen dat je een mixdubbel of 

dames- of herendubbel speelt.

Er zijn geen kosten aan dit toernooi 

verbonden. U dient zich aan te mel-

den vóór maandag 26 juni per e-mail 

(ARTV): ankeveensertv@gmail.com

Jan, Gé, Mariska, José en Peter en hun 

tennisvrienden hopen op een grote 

deelname! 

ARTV Zomeravond-invitatietoernooi

ANKEVEEN- Zaterdag 17 juni was het 

maandelijkse jeu de boule -toernooi 

op de banen in Ankeveen. 

Door: Wim Bornhijm

Maar eerst even een correctie van ons 

vorig toernooi. Daar stond Piet van 

Leijen op de 1ste plaats in dit blad, 

maar dat moest Edwin Berends zijn en 

Piet 2de. Zo heren dit is dus nu recht-

gezet. Ondanks dat de 17e bloedje 

heet was, waren er toch weer vier extra 

deelnemers, waarvan drie dames uit 

Huizen. Dus mocht u ook zin hebben 

in jeu de boule, kom donderdagavond 

om 19.00 uur naar ASV en wij vertel-

len u alles. Om 11.00 uur werden de 

eerste ronde- partijen geloot en ging 

men naar de banen om de 

tegenstander te bespelen. Er 

waren er een paar die totaal 

hun dag niet hadden, want 

de ene wedstrijd na de an-

dere werd verloren om in de 

laatste  ronde toch nog een 

partij te winnen. Ondanks 

het mooie weer en fantas-

tisch aangelegde banen blijft 

het zeer moeilijk te bespe-

len. Tussen de partijen door werden 

er nog verfrissende hapjes geserveerd, 

wat zeer werd gewaardeerd en de wed-

strijdcommissie ook blij was om dit te 

horen. Na vier gespeelde ronden kon 

Marja Nijnuis de uitslag van haar PC 

halen en waren de volgende personen 

dit keer de prijsvechters: 1. Stef Fok-

ker, 4 gewonnen partijen en 33 saldo-

punten; 2. Frans van Noort, 4 gewon-

nen partijen en 12 saldopunten; 3. Ric 

Degekamp, 3 gewonnen partijen en 

16 saldopunten. De poedelprijs was 

dit keer voor Sonja Bakker uit Huizen. 

Na nog een lekker koel drankje ging 

men moe maar voldaan naar huis.

ASV Petanque’91

Groei in deelnemers
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ANKEVEEN- Ruim voordat iedereen 

op witte stranden of in nostalgische 

stadjes op deze aardbol geniet van 

een broodnodige vakantie maakte 

Theater De Dillewijn zijn programma 

van het 4e seizoen bekend. Dat ziet er 

spannend uit, met weer veel variatie. 

Marjolein Meijers (met haar contrabas) 

en haar mannen Jan Rot en Jan van der 

Meij openen op zaterdag 16 september 

met ‘An en Jan’, het trio houdt u nog 

even in de stemming met zomerhits van 

toen en nu. Twee weken later een geheel 

nieuwe belevenis met het zogenaamde 

‘terugspeeltheater’ van Draad, een vorm 

van improvisatietheater dat gebruik 

maakt van de verhalen uit het publiek. 

De acteurs en muzikanten zetten dat ter 

plekke om in theater. 

Met bijna 30 optredens heeft de pro-

grammacommissie zo op het eerste 

gezicht voldaan aan de leus van De 

Dillewijn ‘verrassend veelzijdig’: mu-

ziektheater, cabaret, films, concerten, 

kindertheater en één expositie. Met ge-

vestigde namen als gitarist Jan Akker-

man, pianist Cor Bakker en cabaretier 

Johan Goossens, maar ook veel jong 

talent zoals de vier mededingers aan 

het Amsterdams Kleinkunst Festival. Al 

drie keer stond een latere winnaar op 

de planken in Ankeveen. Met kinder-

voorstellingen van hoog niveau heeft 

het theater naam gemaakt in de regio. 

Tussen september en juni zijn er weer 

vijf optredens speciaal voor de jeugd, 

maar ook voor nieuwsgierige ouders en 

grootouders. Op de cover van de flyer 

staat een artistieke foto van Ida van Dril 

en Michiel Schreuders die de 

kinderen nu meevoeren naar 

de rand van Hamelen, met 

Luca die naast de vuilnisbelt 

vol ratten woont. Het zal niet 

makkelijk zijn om te kiezen 

uit de grote variatie. Maar 

liefst drie keer is er op zonda-

gen Bultpop, ter herinnering 

aan de te vroeg overleden 

Henk (Bult) Bezemer, sti-

mulator van de Ankeveense 

bands. 

Zeer bijzonder wordt de vertolking van 

De Ilias, een van de mooiste vertellin-

gen uit de klassieke Oudheid. Alexan-

der de Bruijn verhaalt geheel solo op 

indringende wijze over epische veldsla-

gen, krachtige helden, wonderschone 

prinsessen, ruziënde goden, eer, wraak, 

moed en lafheid. 

Weet u nog van de geheimzinnige blau-

we bunkers aan de randen van Wijde-

meren, voorloper van een boeiende ex-

positie rond het thema ‘Blauw’. Nu komt 

er iets dergelijks rond L!cht in novem-

ber. Hou het in de gaten! Evenals voor-

gaande jaren kunt u ook vijf keer genie-

ten van film. Dit seizoen met de nadruk 

op intrigerende persoonlijkheden als 

Jackie Kennedy, Stephen Hawking en 

Ray Charles. 

Voorzitter Peter van Bennekom en di-

recteur René de Rooij gaan er met de 

vele vrijwilligers opnieuw alles aan doen 

om u een mooi avondje uit te bezorgen. 

Ze hebben de rode loper al klaar liggen. 

Het totale programma staat op de web-

site (www.dedillewijn.nl). U kunt direct 

uw kaarten bestellen!

Een nieuwe sekte? In Ankeveen en Nederhorst 

den Berg waren voorbijgangers nieuwsgierig. 

Wie zijn die mannen in witte kleding? 

Wijdemeren in Beeld
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Spannend nieuw seizoen Theater De Dillewijn

DOOR:  HERMAN STUIJVER

Een kus van voor supervrijwilliger 

Wil Hagen (foto: Lady M. Artistique)

NEDERHORST DEN 

BERG - Op zaterdag 10 juni 

was de opening van speel-

tuin De Bergse Akker. Voor-

afgaand aan de opening 

hebben de kinderen van alle 

scholen in Nederhorst een 

tekening gekregen die ze 

zo mooi mogelijk mochten 

inkleuren waarna ze mee 

konden doen met de kleur-

wedstrijd. 

Wat zagen die mooi ge-

kleurde tekening er vro-

lijk uit tijdens de zonnige 

opening. Na afloop van de 

opening hebben we alle te-

keningen nog eens goed 

bekeken. Moeilijk kiezen 

hoor, alle kinderen hadden 

ontzettend goed hun best 

gedaan! Maar toch hebben 

we drie kinderen kunnen 

uitkiezen die een heel mooie 

tekening hadden gemaakt. 

Deze kinderen hebben hun 

prijs inmiddels ontvangen:

Leeftijd 0-5 jr. Myrthe Bos-

huizen, 4 jaar; Leeftijd 6-7 jr 

Vendel Bijlsma 6 jaar; Leef-

tijd 8 en ouder Sabine van 

Wattingen, 8 jaar. 

Allemaal van harte gefelici-

teerd, bedankt voor je deel-

name en tot snel ziens op de 

Bergse Akker!

Opening Bergse Akker




