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KORTENHOEF – Zaterdag wordt 

een deel van Kortenhoef een stukje 

Parijs. U bent van harte welkom op 

het Place du Tertre van 11.00 tot 

17.00 uur aan de Kortenhoefsedijk 

86A. Bienvenue à Paris. Het gaat om 

de kunst, verspreid over 30 kramen.

L’entree is gratuit. In een gezellige am-

biance kunt u genieten van schilde-

rijen, beelden, bloemen en van du vin 

du pain et du boursin. De hele dag zijn 

er optredens door verschillende mu-

zikanten. Om de Franse atmosphère 

nog meer te versterken zijn er artisans 

live aan het werk. Kortom, een evene-

ment dat u niet voorbij kan laten gaan. 

Va et vient. Van Montmartre naar Le 

Moulin Rouge. Gedichten en stap-

pen leiden ons naar het terrein. Om 

15.00 uur l’artisan Ingrid Jansen doet 

à l’improviste een schilderperformance 

op muziek

La Musique 

Van 11.00 uur tot 17.00 uur zijn 

er verschillende optredens van het 

koor ‘Blue Moon’ met begeleiding 

van Cees Pameijer. Cees gaat ook 

als een ware Parisien over het ter-

rein met zijn accordeon en speelt 

la musette. Onder begeleiding van 

Floris en Ivo en Cees, zingt Nadia 

Stolk le jazz en Ramon Andries-

sen Nederlandse en Ierse chansons. 

Van 15.30 tot 17.00 zijn er grote 

muzikale surprises te verwachten.

Le prix Art to Join 

Ook dit jaar is er weer een schil-

derwedstrijd uitgeschreven. Er 

zijn meer dan 100 inzendingen 

waarvan er 25 geselecteerd werden 

door de likes op facebook. Deze schil-

derijen worden exposé tijdens de Place 

du Tertre. Een vakjury kiest daaruit de 

drie beste schilderijen. Om 16.30 uur 

worden de winnaars bekend gemaakt 

door een speciale gast die in de Moulin 

Rouge kind aan huis is.

Voor jong en oud

Superbellen blazen behoort al tot een 

van de vaste attractions, net als het 

lijnverhaal binnen in het atelier. Dit 

jaar wordt een levensgrote spirograaf 

Le prix Art to Join 2017 

Zaterdag 8e Place du Tertre

1888,30 euro 
In de week van 12 t/m 17 juni haalden 

collectanten van de Maag Lever Darm 

Stichting maar liefst 1888,30 op in An-

keveen en Kortenhoef. De Maag Lever 

Darm Stichting steunt baanbrekende 

wetenschappelijke onderzoeken naar 

verschillende vormen van kanker in 

het spijsverteringskanaal, zoals darm-

kanker, alvleesklierkanker en slokdarm-

kanker. Maar ook naar chronische buik-

ziekten als de ziekte van Crohn en colitis 

ulcerosa.

Zonder de bijdrage en inzet van vrijwil-

ligers en donateurs is dit onmogelijk. 

De MLDS wil iedereen die een bijdrage 

heeft geleverd daarvoor hartelijk dan-

ken. Uw hulp bij de collecte is voor ons 

van groot belang!

opgebouwd en kun je in de Moulin Rouge 

relaxen en genieten van la musique. Spe-

ciaal wordt dit jaar door de Vereniging 

Spoorgroep Zwitserland een treinbaan op-

gebouwd voor jong en oud en kan men bo-

ven onder begeleiding een kijkje nemen in 

Petit Suisse. Een unieke treinbaan compleet 

met bergen, huizen en stations. En om niet 

te vergeten, u wordt ontvangen door een 

groot schilder en Parijzenaar,

Kortom, het is ’célébrer la vie’. Er is weer 

heel veel te zien in Kortenhoef. U bent van 

harte welkom op 1 juli, Kortenhoefsedijk 

86a in Kortenhoef. 

NEDERHORST DEN BERG- Francis 

van Orden signaleerde dat 

Natuurmonumenten op het 

Googpad vanaf het Kooiker-

bruggetje zes bomen heeft gemar-

keerd met linten tegen de eiken-

processierupsen. 

Gevaarlijk voor mens en dier. 

De  brandharen  van de rups vormen 

voor de mens een gevaar voor de ge-

zondheid. De haren zijn 0,2 tot 0,3 

millimeter lang. Elke rups heeft er 

honderdduizenden tot een miljoen 

van. Het zijn pijlvormige haren, die 

bij een bedreiging worden afgescho-

ten. De haren kunnen dan makkelijk 

de huid, de ogen en de luchtwegen 

binnendringen. De stoffen die van de 

haren afkomen veroorzaken huiduit-

slag, zwellingen, rode ogen en jeuk. De 

haartjes verspreiden zich met de wind 

en kunnen zo in contact komen met 

wandelaars of fietsers. Ook dieren, 

met name honden, kunnen last heb-

ben van de brandharen van de rups. 

De linten waarschuwen de voorbij-

gangers om niet te dicht in de buurt te 

komen en bovendien weet de aanne-

mer welke nesten hij moet uitroeien. 

Want dat zal zeker gebeuren. 

Eikenprocessierupsen op Googpad
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 2 juli: 09.30 uur: W. Balk.
◗ St. Martinus     
 Za. 1 juli: 19.00 uur: W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 2 juni: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.

Verzorgingshuizen 
◗  De Kuijer 
 Do. 5 juli:  09.30 uur:  J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 2 juli: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk
◗ De Graankorrel   
 Zo. 2 juli: 10.00 uur:  
 Ds. R. Beltman.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 2 juli: 10.00 uur:  
 Dr. W. Klouwen.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 2 juli: 09.30 uur:  
 Ds. W.H.B. ten Voorde.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 2 juli: geen dienst   

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 2 juli: 10.00 uur: 
 R. Bogaerds.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 2 juli: 10.00 uur:
 Ds. E.J. Henpenius. 
 

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
10/06-02/07 11.00 u. Expositie ‘De Stijl van Lou Loeber’ Oude School, Kortenhoef
wo. 28 juni 20.15 u. Concert Van Baerle Trio Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
do. 29 juni 17.30 u (!) Gemeenteraad welkom wnd. burg. Rading 1, Loosdrecht
do. 29 juni 20.00 u. Hervatting gemeenteraad Kadernota Rading 1, Kortenhoef
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
za. 01 juli 14.00 u. Oerrr Watersafari NM, Bez.centr, ‘s-Graveland
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
di. 04 juli 19.30 u. Openlucht concert Amicitia Eg. Blocklaan, Kortenhoef
do. 06 juli 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
za. 08 juli 12.00 u. Willibrordkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
do. 13 juli 20.00 u. Opheffi  ngsvergadering St. Curtevenne Oude School, Kortenhoef
za. 15 juli 11.00 u. Jeu de Boules Toernooi ASV ’91 ASV- sportcomplex, Ankeveen
zo. 16 juli 11.00 u. Oerrr Watersafari NM, Bez.centr, ‘s-Graveland
21-23 juli 11.00 u. Wonderfeel, klassiek Muziekfestival Schaep en Burgh,‘s-Graveland
za. 29 juli 14.00 u. Oerrr Watersafari NM, Bez.centr, ‘s-Graveland

Activiteiten agenda

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

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Vanaf 28 juni zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a. een terugblik op Doe Mee in Gooise 
Meren, de Elephant Parade in Laren, de volkstuin Keverdijk 
100 jaar, de actie Blind voor 1 dag en de Rolstoelvierdaagse 
in Naarden; In RegioHub gaat het over vaccinaties voor je 
vakantie. Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; 
zie ook: www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook) 

Programma GooiTV

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50
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Politiek DOOR: PATRICIA IJSBRANDY

Siep Scherpel, voorzitter SLOEP

NEDERHORST DEN BERG- Op vrijdag 

16 juni vierden kopers samen met 

wethouder Betske van Henten het 

hoogste punt van nieuwbouwpro-

ject NederVecht 3B. 

De wethouder hees samen met een 

van de toekomstige bewoners de vlag. 

Waarna alle overige bewoners met hun 

eigen confettikanon een bijdrage lever-

den aan de feestvreugde. Met de ople-

vering van 24 woningen eind dit jaar 

staat er een mooie woonwijk langs de 

Vecht. Nieuwe bewoners Manou en Ed-

ward zien enorm uit naar het moment 

dat ze de sleutel krijgen: “Voor ons wa-

ren de rust en buitenlucht reden om in 

Nederhorst den Berg een huis te kopen. 

Een perfecte plek aan het water, bij de 

sportvelden en midden in een prachtige 

omgeving.”

Fasen 1 en 2 zijn opgeleverd en be-

woond, een mix van koop- en huurwo-

ningen. Fase 3B wordt nu gebouwd. Dat 

zijn 10 tweekappers en 14 rijwoningen, 

allemaal verkocht. Straks wanneer ook 

de laatste fase 3A is voltooid, staan er 

180 woningen waarvan Lithos er 110 

heeft gebouwd. “Met NederVecht komt 

er voor iedereen een droom 

uit” zegt wethouder Van 

Henten “Het bijzondere van 

dit project is de verschei-

denheid. Van appartemen-

ten tot vrije kavels. Hier kan 

jong en oud genieten van al-

les wat Nederhorst den Berg 

te bieden heeft.”

De ontwikkeling en realisatie is in han-

den van Lithos Bouw & Ontwikkeling. 

Eind 2017 en begin 2018 start de ver-

koop van de laatste fase met rijwonin-

gen en tweekappers. Daarnaast zitten 

er 25 vrije kavels in dit plan, de eerste 

Confetti voor hoogste punt    

WIJDEMEREN- De commissie Bestuur 

en Middelen op donderdag 15 juni 

werd voorgezeten door Herman 

Veldhuisen (CDA). De aanwezigen 

vermoedden voor aanvang dat het 

wel eens een latertje kon gaan wor-

den. Op de tribune vier afgevaardig-

den van de stichting SLOEP, zij wer-

den deze avond toch ietwat onnodig 

op hun geduld getest, door pas na 

een paar uur commissievergadering 

aan het woord te komen. 

Wietske Heeg, afdelingshoofd Sociaal 

Domein, hoopte op een afslag van de 

hamer op een bedrag van 800.000 euro 

voor het plan van organisatieontwik-

keling. Hierin opgenomen een verbou-

wing in het gemeentehuis en scholing 

voor de bestaande medewerkers. Heeg: 

”Dit gebouw is niet outreaching, we 

willen kleine overlegkamers. Voor elke 

medewerker worden vijf scholingsda-

gen gereserveerd.” Israel (VVD): “Ik 

stel een principiële vraag, onze organi-

satie bevindt zich in een moeilijke situ-

atie ten gevolge van voorgaande jaren, 

waar moet ik het vertrouwen vandaan 

halen dat deze mensen in de toekomst 

wel kunnen presteren?” Burgemeester 

Ossel reageerde daarop: “Ik ben heel 

blij met dit plan. Rijnconsult geeft in 

zijn rapport een wake-up call, dit moet 

gebeuren, de toekomst kennen we niet, 

het is nu urgent en noodzakelijk. Het 

fault risico moet kleiner, efficiency ho-

ger. Laten we een start maken zodat 

we dit volgend jaar kunnen evalueren.” 

Ria Hennis (Dorpsbelangen) en Stan 

Poels (PvdA/GrL.) zeggen beide ‘doen!’ 

met een uitroepteken tegen het plan, 

zonder behoefte aan een nadere on-

derbouwing. Nienhuis (CDA); “Ik heb 

begrepen dat we handjes tekort komen, 

waarom wordt er dan niet geïnvesteerd 

in nieuw personeel? En waarom een 

interimmanager, dan is het dus niet 

structureel maar tijdelijk? Israel: “Ei-

genlijk zegt de burgemeester dus sim-

pelweg ‘vertrouw op mij?”

Zagt (DLP): “Dit gaat over waarin we 

tekort schieten. Waar eindigt deze 

trein? Mijn collega heeft uitgerekend 

dat de ambtenaren gezamenlijk 1200 

mandagen aan scholing kwijt zullen 

zijn. Ondanks dat we het hele plan geen 

reorganisatie durven noemen, heeft dit 

een behoorlijk grote omvang.” De lo-

kale partij gaf er deze avond in tegen-

stelling tot de andere partijen nog geen 

klap op.   

Geen legesverhoging 

Ondanks het feit dat de meicirculaire 

uit Den Haag een financiële meevaller 

meldde, zodat de OZB-verhoging en 

de leges voor vergunningen van evene-

menten geen doorgang zullen vinden, 

hield SLOEP- voorzitter Siep Scher-

pel een pleidooi voor de grote sociale 

functie van de stichting. SLOEP is een 

Loosdrechtse organisatie die bijna alle 

Loosdrechtse festiviteiten organiseert, 

van Feestweek tot Gondelvaart. “De ba-

ten lopen uiteen van een prettig onder-

nemersklimaat tot een leuk dorp om in 

te wonen, en alles wat daar tussenin zit. 

Het mag duidelijk zijn dat evenemen-

ten van levensbelang zijn voor dorpen 

die afhankelijk zijn van recreatie en 

toeristen. Voorgestelde verhoging be-

tekent voor stichting SLOEP het einde 

van haar bestaan. Waarschijnlijk beseft 

u niet bij het opstellen van de kadernota 

dat wij afhankelijk zijn van vrijwilligers 

en van de donaties van werkelijk alle 

ondernemers of dat onze evenementen 

vrij toegankelijk zijn en waar dus geen 

entreegelden worden geheven. In een 

dorp zonder vertier is stichting SLOEP 

onmisbaar voor de bedrijven, haar in-

woners en gasten van buitenaf. Op aan-

dringen van Siep Scherpel bevestigde 

Geen legesverhoging voor evenementen

Organisatieontwikkeling vraagt 8 ton

wethouder De Kloet onomwonden dat de 

voorgestelde verhogingen van de OZB en 

leges voor evenementen inderdaad uit de 

kadernota worden gehaald. 

Zagt: “We houden 2,4 miljoen over, daar-

van wordt 8000.000 besteed. Dan is er nog 

1,6 miljoen te bestemmen. Het blijft alle-

maal boterzacht en de pot verteren.” 

Wethouder De Kloet: ”Pot verteren is niet 

waar deze kadernota op is gestoeld.” Op 29 

juni wordt de verbeterde Kadernota 2018 

in de raad besproken. Wordt vervolgd.

worden al gebouwd. De gemeente Wijde-

meren heeft nog slechts twee vrije kavels 

te koop. Interesse? Neem contact op met 

Erik Blok; 035- 655 94 21; vrijekavelsne-

dervecht@wijdemeren.nl 

Zie ook: www.nedervecht.nl    

NEDERHORST DEN BERG - Ook bij de 

bezoekers van het Zomerspektakel 

in Nederhorst den Berg heeft het 

CDA de vraag neergelegd ‘Waarin 

wilt u investeren in Wijdemeren’. 

De deelnemers mochten € 180,- inves-

teren in de zaken die zij het belangrijkst 

vinden. De overduidelijke meerderheid 

in Nederhorst, namelijk 42%, wil inves-

teren in de zorg. Gevolgd door de ca-

tegorie bouwen en op de derde plaats 

investeren in plantsoen en groen. In-

teressant om te zien dat er wel degelijk 

verschillen zijn met de investeringen 

die eerder in kaart zijn gebracht tijdens 

de Veemarkt in ’s-Graveland (1. Zorg, 

2. Bouwen en 3. Kernenbeleid) en de 

ledenvergadering van het CDA Wijde-

meren (1. Kernenbeleid, 2. Bouwen en 

3. Zorg). Verder was opmerkelijk dat er 

in Nederhorst heel veel uiteenlopende 

zaken zijn benoemd in de categorie 

overig. Dus dit keer geen top 3 maar 

een opsomming van de verschillende 

zaken die zijn benoemd: duurzaam-

heid; jonge gezinnen voorrang op bui-

tenstaanders; parkeren; doorgaande 

fietsstrook; veilige oversteek bij de 

scholen; geen Reevaart; kernen betrok-

ken houden bij politiek; jeugdzorg; on-

derwijs; dierenzorg; geen Hilversum; 

minimumloon omhoog en de huur van 

huizen omlaag; bus niet meer over de 

Reeweg.

In augustus brengt het CDA een be-

zoek aan de Jaarmarkt In Loosdrecht 

en in september is het CDA Wijdeme-

ren aanwezig op de markt in Ankeveen 

CDA -bezoekers kiezen voor zorg

om ook daar weer de vraag neer te leggen 

‘Waarin wilt u investeren in Wijdemeren’? 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

 

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. 

Tel. 0294-254598. 

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Te Huur Wijdemeren

Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

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

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-                            

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.: 06-22664828.

Caravanstalling :

Veilig uw caravan, vouw-

wagen aanhanger stallen. 

www.citystalling.nl

tel : 06 55 164 370

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!! 

035-656 0235

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

*Brocante * Antiek * Retro

Elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, of kijk op

www.inboedelsenzo.nl voor

info & woningontruiming.

telefoon 06-20.777.535.

VERANTWOORD AFVALLEN !!!

www.vetslank.com Ankeveen

0639825130 Irene Voshol

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

GASTOUDEROPVANG DRIBBEL

In Kortenhoef heeft nog 

plek. Ook voor BSO 

Mits de school in 

Kortenhoef is. Voor info 

Bel: 06-15965193

TIJD OM TE VERLENGEN??

PhoneU regelt graag uw 

verlenging van uw mobiele

Abonnement! Kom snel naar

onze shop, Noordereinde 9

‘s-Graveland-035 760 4422

De koffie staat klaar!!

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Scheiden los je samen op 

www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

“Aandacht voor Zorg”

Voetreflexzonetherapie; 

Ontspant en hersteld 

uw Balans

Stoelmassage; voor Nek,

Schouder,rug klachten

( zeer interessant voor 

bedrijven)

www.aandachtvoorzorg.nl

Te huur garage in Kortenhoef

+ bovenverd. geen stroom

€160,- p.m. 06-83225601

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

Sociaal Cultureel 
Centrum Nederhorst 

Activiteiten 
juli 2017

Info: jagerkui@xs4all.nl / 0615582425

Do. 6 juli v.a. 19.00 uur Vrouwenavond, 
gastvrouw Farah Bouglalah. 
 
Vr.7/ 21 juli  9.30 – 11.00 u. Administratie 
voor elkaar (Versa helpt met formulieren)
 
Dinsdag v.a. 14.00 uur Digitaalhuis 
Annette of Peter helpen met lezen/schrijven 
 
Donderdag 19.30 uur – 21.00 u.
Historische Kring
 
Vrijdag v.a. 20.00 uur 
Mannenavond, Fouad Bouglalah. 
 
Alle dagen Kinderopvang Thuiz- bij (0-4 jaar)
Informatie: Chantal de Vries (06- 33 64 74 60)
 
Huiswerkbegeleiding ook in het SCC,
René van de Heisteeg helpt 
(info: Renevandeheisteeg@live.nl )
 
Repair Café ook in Nederhorst den Berg.
Gezocht: handige mannen/vrouwen (leeftijd 
niet belangrijk) Huishoudelijke apparaten 
repareren of bent u handig met de naai-
machine? Veel tijd kost het niet, 1 keer per 
maand een ochtend.
Bel of mail naar Gretha Jager:
 06 155 82 425 of jagerkui@xs4all.nl 
 
Agenda: Za. 16 sept. viering eerste lustrum.
 
Exposant 8.00 – 18.00 u. 
Gré ten Caat , acryl schilderijen.

            Sociaal Cultureel Centrum
Nederhorst den Berg

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

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 29 juni film, zo. 2 juli film, 

do. 6 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.

Sleutels
en 
sloten
service
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Activiteiten DOOR: HERMAN STUIJVER

Bee Art
Op zaterdag 1 en zondag 2 juli is er van 

11.00 tot 16.00 uur een beeldententoon-

stelling van negen kunstenaars bij Imkerij 

’t Schuurtje aan de Oud Loosdrechtsedijk 

115 in Loosdrecht. Beeldhouwer Peggy 

Eras is de drijvende kracht achter deze 

expositie. Het is mooi te zien dat ieder-

een een eigen stijl en vormentaal aan het 

ontwikkelen is. Info: 035-6236282; www.

imkerij.nl

Op dit moment kunt u genieten 

van een expositie van de schilde-

rijen van Gré ten Caat in het Sociaal 

Cultureel Centrum aan de Blijklaan 

te Nederhorst den Berg, 

Op de lagere school tekende ze graag 

heel nauwkeurig naar voorbeelden 

en haalde hoge cijfers. Na vele jaren 

van arbeid en reizen veroorzaakte een 

lege plek bij een schildersclub dat haar 

vroegere interesse in de schilderkunst 

weer naar boven kwam. Gré be-

gon met houtskool en vervolgde 

met acryl. Na een aantal jaren is 

zij overgestapt naar een andere 

schildersclub waar ze met olie-

verf aan de slag ging. Ook de 

aquareltechniek heeft ze beoe-

fend, vervolgens ging ze door 

met portret schilderen. Wat het 

eindresultaat is kunt u dagelijks 

van 8.00 – 18.00 uur bekijken in 

het SCC.

Gré ten Caat in SCC

KORTENHOEF- Al van verre loeien 

de sirenes. Geen brand op zaterdag, 

maar een Open Dag van de brand-

weer aan de Eslaan te Kortenhoef. 

Ondanks het druilerige weer zijn er 

tientallen belangstellenden. 

De opvallende poster in dit blad met 

de plaatselijke brandweerlieden, half in 

dagelijkse functie, half als brandvrijwil-

liger heeft blijkbaar veel los gemaakt. 

Wie wil er nu geen brandweerman/ 

vrouw als mens van vlees en bloed in 

actie zien?

Uit de regio zijn tal van brandweer-

posten aanwezig, ieder met hun eigen 

specialisme, zien ook algemeen brand-

weercommandant Johan van der Zwan, 

burgemeester Ossel en wethouder Re-

ijn. Postcommandant Johan Land-

waart leidt hen langs diverse spots. De 

’s-Gravelanders tonen hoe ze in actie 

komen bij een auto-ongeluk. Gezien 

het aantal botsingen op de Vreelandse-

weg blijkbaar geen overbodige kennis. 

Arjan Boomkens legt uit dat veiligheid 

voor alles gaat, je moet letten op de air-

bag, op de stabiliteit van het voertuig 

en dan heel zorgvuldig de auto open 

knippen voordat je het slachtoffer kunt 

bevrijden. Niet alleen post ’s-Graveland 

pakte uit op het veldje achter de ka-

zerne, ook Nederhorst den Berg, Bus-

sum, Weesp, Blaricum, Huizen en Hil-

versum waren present. De Bergers, het 

enige duikteam van de regio, hebben 

een gigantische mobiele duiktank mee-

genomen. Met een strak touw kan de 

tweede man altijd communiceren met 

de duiker, vijf korte rukjes betekent 

een noodsignaal. In dat touw zit ook 

een verbindingskabeltje, zo kunnen 

kinderen even babbelen met de duiker. 

Van de Blaricummers leer je dat het 

ene rieten dak niet het andere is. Al die 

soorten dakbedekking vragen om een 

aparte benadering bij brand. Het is niet 

verwonderlijk dat er een wachtrij staat 

van mensen zonder hoogtevrees bij het 

‘hijsbakkie’ van Weesp die wel 25 me-

ter de lucht ingaat. Alle kinderen gaan 

natuurlijk langs bij het Bussums team 

waar jongens en meisjes van de jeugd-

brandweer hen laten ervaren hoe leuk 

spuiten is. De 13-jarige Daan zegt dat 

ze de zware slang altijd met z’n tweeën 

tillen. “We leren behalve blussen ook 

tastend lopen.” Ook Lars Hogenberg is 

lid van de jeugdbrandweer in Neder-

horst den Berg. “Ik vind het prachtig, 

vooral het blussen. We oefenen elke 

woensdagavond.” Of de 17-jarige ook 

echt vrijwilliger wordt, weet hij nog 

niet zeker: “Ik word later hovenier en 

dan kun je niet zomaar een klant met 

een tuin laten zitten als het alarm gaat.” 

Dat is inderdaad een dilemma. Toch 

zou je denken dat iedereen brandweer 

wil worden. Zoals Gerrit van Doorn 

die er zichtbaar genoegen in schept om 

een oude auto steeds in de fik te steken. 

Nu blijkt blussen met schuim de beste 

oplossing, want dat dekt de zuurstof af. 

Brand heeft drie componenten, tempe-

ratuur, brandstof en dus zuurstof. Björn 

Wie wil er nou geen brandweer worden?

Leek heeft het iets rustiger, deze beroeps 

houdt wacht bij de antieke spuitwagen uit 

Hilversum. Veiligheid is multidisciplinair, 

dus zijn ook politie, EHBO en Hartstich-

ting vertegenwoordigd. Bij de kramen over 

preventie en aanmelding is het lekker druk. 

Nu maar hopen dat meer jongeren zich 

aanmelden als vrijwilliger, want dat is niet 

alleen spannend maar ook broodnodig. 

KORTENHOEF- Op donderdag 13 juli 

a.s. wordt de Vereniging Curtevenne 

opgeheven. Voorzitter Menno van 

den Brand en bestuurslid Katinka 

Speets nodigen de leden uit om in 

te stemmen met dit besluit in een 

vergadering in de Oude School te 

Kortenhoef, aanvang 20.00 uur.

“Mochten er tranen vloeien, dan zijn 

het krokodillentranen” meent voor-

zitter Van den Brand “want geen der 

leden heeft de afgelopen 10 jaar initia-

tieven genomen om iets aan de situatie 

te veranderen. We zijn al heel lang een 

slapende vereniging.”

In 1971 werd deze club opgericht door 

Flip Hamers c.s. om een uitgebreid wo-

ningbouwproject in Oud Kortenhoef 

tegen te gaan. De doelstelling is de na-

tuur te beschermen tegen bouwsels die 

niet passen in het aangezicht van het 

dorp. De laatste jaren ervaart Van den 

Brand steeds meer de grenzen van wat 

mogelijk is. De gemeente houdt zich 

bezig met het bestemmingsplan, wan-

neer dat in orde is, kan ook de vereni-

ging weinig uitrichten. De afstand met 

de bestuurders wordt alsmaar groter, 

waardoor de mogelijkheid om iets te 

regelen vrijwel nihil is. Van den Brand 

noemt nog wel enkele succesjes: de 

nieuwbouwwijk Traviata (Zuidsingel 

e.o.) zou oorspronkelijk in wit worden 

opgetrokken. Door in-

breng van de vereniging 

werd het uiteindelijk 

rode steen. Het pick-

nickplekje in de bocht 

bij de Ruige Hoek (An-

keveen) kwam mede 

tot stand dankzij Cur-

tevenne evenals het be-

houd van de flora in de 

bermen. 

Overigens bestaat er ook een (slapen-

de) Stichting Curtevenne die geheel los 

staat van de Vereniging. Deze stichting 

beheert onroerend goed van cultuur-

historische kwaliteit zoals het Huisje 

Dekker aan het Dode End.

Opheffen Vereniging Curtevenne

Het resterende kapitaal zal in zijn geheel 

worden overgemaakt aan het MvdB- Fonds 

of aan een bestemming die past in de doel-

stelling van de vereniging. 

Verpauperd bushokje Leeuwenlaan, ook 

een doorn in het oog (foto: WWK)
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De zomer in je…..
Milanese bol

(gekruid Italiaans brood)

€ 2,45
 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Einde van het bouwplan Ankeveensepad

KORTENHOEF- Irma van de Pol (35), schrijfster 

van het openhartige en naar waarheid opge-

tekende boek ‘Geluk zit niet in een sixpack’ 

over haar opmerkelijke en soms schokkende 

leven vol seks, drugs en glamour, wordt sa-

men met haar uitgever Splint Media B.V. door 

haar vader aangeklaagd. 

In het Weekblad Wijdemeren stond in mei een 

verslag van haar boekpresentatie. Aanleiding 

hiervoor zijn enkele passages in het boek over 

haar jeugd waarin zij beschrijft hoe zijzelf en het 

gezin hebben geleden onder een ‘onveilige thuis-

situatie’ mede veroorzaakt door haar vader en 

de gevolgen die dit voor hen heeft gehad in hun 

verdere leven. Geëist wordt dat de uitgever alle 

boeken en voorraden terughaalt en vernietigt. 

Met daarnaast het plaatsen van een rectificatie 

in kranten, alsmede een voorschot op de te eisen 

schadevergoeding. Gesteld wordt dat bedoelde 

passages ‘een ernstige inbreuk vormen op zijn 

eer, goede naam en levenssituatie.’ 

Irma van de Pol: ‘Ik heb het boek geschreven om 

te laten zien dat je ondanks allerlei obstakels en 

verkeerde keuzes in je leven, toch op een goede 

en gelukkige plek kunt uitkomen. De gebeurte-

nissen in mijn jeugd zijn slechts een onderdeel 

van het gehele verhaal. Jammer en bijzonder ver-

drietig dat mijn vader meent een rechtszaak te-

gen mij en mijn uitgever te moeten aanspannen.’

De rechtbank in Lelystad zal de zaak op vrijdag 

14 juli a.s. in behandeling nemen. Uitgeverij 

Splint Media B.V. en Irma van de Pol worden 

in deze zaak vertegenwoordigd door mr. B. Eblé 

van Eblé Advocaten te Haarlem.

Vader daagt schrijver   

Dat ik het niet betreur dat het bouwplan Anke-

veensepad niet doorgaat zal niemand verbazen. 

Dat ik tegen was, heb ik nooit onder stoelen of 

banken gestoken. Toch was ik stomverbaasd 

over de mededeling van  wethouder Betske van 

Henten  in het Weekblad  Wijdemeren van 21 

juni jl. Stomverbaasd, niet zozeer over het feit 

dat het plan niet doorgaat, maar  meer over de 

argumentatie.

Het plan gaat niet door omdat de kosten  voor de 

infrastructuur te hoog zijn. Hoe verzint iemand 

dat na jaren van voorbereidingen en kostbaar 

onderzoek? Je zou toch denken dat  die kosten 

al lang van te voren berekend hadden  kunnen  

worden. Had men dat tevoren allemaal bedacht, 

dan was al het gedoe rondom hoorzittingen, 

protesten en handtekeningen van bewoners  niet 

nodig geweest , om maar te zwijgen  over ver-

wachtingen die bij  veel bewoners van het dorp 

gewekt zijn, die verlangend uit gekeken hebben 

naar een mooi stekkie in ons dorp. Onbegrijpe-

lijk en eigenlijk ook onaanvaardbaar, los van de 

vraag of je voor of tegen bent. Gemeente, let op 

je zaken!

Er is nog een andere kwestie die mij bezighoudt: 

wat bedoelde de heer Piet Ambachtsheer met de 

mededeling dat de wethouder hem verzekerd 

had dat het geen politieke kwestie was, hetgeen 

door hem betwijfeld wordt. Dezelfde mening 

heeft Ria Hennis van Dorpsbelangen uitgespro-

ken. Als het wel een politieke kwestie zou zijn. 

Wat is daar mis mee. Is  politieke kwestie dan 

opeens een verdacht of besmet woord? Natuur-

lijk is het naast een financiële kwestie ook een 

politieke kwestie. Daar is toch niks mis mee? Ik 

zou als ik in de raad zou zitten ook bezorgd zijn 

voor stemmenverlies bij de volgende gemeente-

raadsverkiezingen. Als de gemeente dan afgere-

kend zou worden op deze kwestie, dan is in ie-

der geval duidelijk dat de huidige gemeenteraad  

grote fouten heeft gemaakt, waarvoor ze terecht 

afgestraft zou worden. Dan is het in ieder geval 

een politieke  kwestie.

Theo Janssen, Nederhorst den Berg

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Schijt bij je eigen op de stoep
Maar liefst achttien hopen stront lagen van-

ochtend voor mijn wielen en al slalommend 

wist ik ze te passeren. Komend vanaf het He-

meltje tot aan de afslag naar Nieuw Walden 

lagen ze daar variërend in grootte, deels ver-

regend op het fietspad. Bij sommige twijfelde 

ik, was het misschien van een olifant..?

Beste paardenliefhebbers, kunnen jullie je 

edele dieren niet elders uitlaten, want het is ge-

woon smerig, zeker als  het wegdek nat is en 

je er met een racefiets langs moet. Waar elders 

in de mooie dorpen hondenliefhebbers hun 

dieren uitlaten, toegerust met een zak waarin 

zij de uitwerpselen meenemen, of hun dieren 

uitlaten op een door de gemeente toegewezen 

plek. Kan dat ook niet gelden voor al die paar-

den die over de openbare weg lopen.

Want het is gewoon smerig!

Gemeente, is het een idee om ook paardenbe-

lasting te gaan heffen zo gauw deze edele vier-

voeters zich op de openbare weg begeven.

Wat ook zou helpen is om vaker de fietspaden 

te vegen, wat in het verleden geregeld gebeur-

de. Verder heb ik niks tegen paarden maar wat 

ze achterlaten is gewoon stront en dat hoort 

niet op het fietspad maar gewoon in de wei. 

Hans Stuart, Nederhorst den Berg

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

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

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

KORTENHOEF– Zonder verwachtin-

gen liep ik het terrein op van jacht-

werf Gebroeders de Kloet. Op naar 

de 3e editie van de Wijdemeerse 

Haringparty, vergezeld door een 

wijnproeverij, verzorgd door twee 

wijnspecialisten. Haring en wijn 

lustte ik wel en dat verzekerde me 

van een minimaal aangename mid-

dag voor de maag. Met die gedachte 

liep ik het grote netwerkevenement 

tegemoet.

In eerste instantie zocht ik voorzit-

ter Wim Lorjé. Als snel vond ik hem. 

Hij stak vlot en voortvarend van wal, 

af en toe de hand schuddend van een 

bekende. “We zijn een ondernemers-

vereniging maar het aller-leukste is het 

sociale contact. Er komen hier van-

avond zo’n 140, 150 mensen. Twee keer 

per jaar hebben we een wat groter feest 

en dit is daar een van. Belangrijk voor 

onze groep is dat je bekend raakt met 

elkaar en zo bekend raakt met je regio 

en de kwaliteit die het in huis heeft. 

Waarom een drukker uit Limburg be-

naderen als je die ook in je eigen regio 

hebt? En je kan sommige dingen na-

tuurlijk wat efficiënter aanpakken met 

een groep, zoals werkgelegenheid met 

de lokale en ook regionale overheden. 

Want laten we niet vergeten. Hier wo-

nen is fantastisch maar zonder werkge-

legenheid, wordt je een slaapgemeente”.

Gooisch goud

Ook al had ik meer geluisterd dan ge-

sproken, ik had flinke dorst gekregen. 

De wijnstands liep ik voor nu even 

voorbij. Eerst een pilsstand bezoeken. 

Voor informatie over het reilen en 

zeilen van de betreffende bierbrou-

wer uiteraard. “Guido de Wit van de 

Gooische Bierbrouwerij. Proost!” en 

hij gaf me een zojuist getapt glas bier. 

“Wat is dat smaakje dat ik erdoorheen 

proef?” vroeg ik vrolijk na mijn eerste 

slok. “Wij maken meestal bieren met 

boekweit. Die korrels vind je ook terug 

in de wapens van Hilversum en Bus-

sum. Boekweit is een authentiek Goois 

ingrediënt omdat hier niet veel anders 

wilde groeien. Je drinkt nu Gooisch 

Goud.” Het werd drukker bij de tap, dus 

ik besloot even naar een cameraman te 

lopen die ik eerder had zien filmen. 

Een kleine ploeg bleek Guido de Wit 

te volgen. Op mijn waarom kreeg ik te 

horen dat hij iets bijzonders voor zijn 

kind had gedaan. Even later, toen de 

rust wat was wedergekeerd bij de bier-

kraam, vroeg ik Guido hiernaar.

Commerciële werkplaats

“Nou, het zit zo. De sociale werkplaatsen 

gaan opgeheven worden. Net als met 

de subsidies voor de cultuursector zie 

je dat ook de sociale sector het steeds 

zwaarder krijgt. Naast mijn baan als di-

recteur van Royal Floral Holland – de 

bloemenveiling in Aalsmeer –  ben ik 

als  bierbrouwer banen gaan creëren  

voor mensen als mijn dochter. Zij heeft 

een beperking en ik wil natuurlijk dat zij 

de mogelijkheden behoudt die ze op een 

sociale werkplaats bieden. Verder heb ik 

haar op deze manier dichter bij me.”

Dit verhaal had me geboeid. Bijzonder 

hoe deze ondernemer zijn mogelijkhe-

den benutte voor een dergelijk sociaal 

doel.  Natuurlijk was voor hem de be-

trokkenheid logischerwijs groot, maar 

hij deed het wel. Het zou mooi zijn als 

andere bedrijven met minder directe 

aanleidingen dit voorbeeld gingen en 

ook konden volgen. Wethouder Theo 

Reijn (o.a. Economische Zaken) sprak 

de groep later op de avond toe over een 

historische beslissing. Er was een grote 

hoeveelheid overheidsgeld beschikbaar 

voor de regio. Wellicht een kans om 

met iets van dat geld ook meer Gooisch 

Goud te maken?

Jachtwerf

Meestal is een praatje met de gastheer 

een logisch onderdeel van wat je kwijt 

wil over een evenement. Zo was ik op 

zoek naar Martin de Kloet, de eigenaar 

van de werf. Terwijl ik op hem af liep 

stuitte ik op een oude bekende uit mijn 

jeugd, Roland Hengeveld. Hij bleek een 

van de twee wijnspecialisten te zijn en 

ik had het geluk dat ‘wijn op bier geeft 

plezier’ opging. Leuk om een oude be-

kende te spreken. Ook bij hem hoorde 

ik het een en ander terug van de sociale 

mens achter de ondernemer. Terugko-

men van een tegenslag, carrièreswitch 

en nu gelukkig met deze nieuwe uitda-

ging als zelfstandig ondernemer.

Met een glimlach in mijn lijf liep ik 

daarna af op Martin de Kloet. Zijn be-

drijf betrof niet alleen een jachtwerf, 

BijzOndernemend Wijdemeren

zoals bleek: “We bouwen zeiljachten en 

aluminium boten maar vervaardigen ook 

roestvrij staal. Zo werken we ook bijvoor-

beeld voor de kermisindustrie. Denk aan 

staalconstructies voor een reuzenrad”. La-

ter in het gesprek scheen ook een licht op 

de achtergrond van Martin. Hij vertelde vol 

trots over zijn zoon. Hoe die als klein man-

netje zijn weg vond in het leven en daarin 

ook al op hem leek. En hoe vanzelfsprekend 

het ook is dat elk mens een verhaal heeft, 

het begint toch pas te leven als je het daad-

werkelijk hoort.

WIJdemeren

Nadat ik Martin de hand schudde en het 

terrein af liep, waardeerde ik de groep die 

ik achter me liet meer. Deze ondernemers 

nemen risico’s en hun inspanningen leveren 

veel van onze banen op. En hoe vaak hebben 

we niet met hen te maken? De fietsenman, 

de bakker, notaris, aannemer, kunstenaar, 

noem maar op. Bedrijven zijn misschien wel 

op hun best als ze een relatie hebben met het 

gebied waarop ze gegrondvest zijn. Wellicht 

dat juist dit verdwijnt als ze uit hun muren 

beginnen te scheuren en hun sociale karak-

ter beginnen kwijt te raken.

DOOR: NIELS VAN DER HORST

NEDERHORST DEN BERG- Dinsdag-

avond 27 juni, na afloop van de gebrui-

kelijke halfjaarlijkse Gemeenteavond 

van de Protestantse Willibrord Kerk  in 

Nederhorst, ontstond er veel commo-

tie toen een pas aangestelde CEO aan 

het woord kwam. 

Door: onze speciale correspondent

Hij maakte melding van een paar 

recente kapitale fouten op manage-

ment–niveau, in de periode voordat 

hij was aangesteld.  Zo was er sprake 

van dubieuze afspraken met de plaat-

selijke voetbalclub en met een IJs-

landse bank. Daarna werden nieuwe 

managementplannen van een speciaal 

adviseur gepresenteerd!

Samengevat komen ze neer op een 

totale restyling van Willibrord en de 

Bergplaats, inclusief  huisvesting van 

een bruin café en lancering  van een 

nieuw bijbehorend eigen bier. Daar-

naast is er sprake van de start van een 

kringloopwinkel, schaalvergroting 

van de pastorietuin, TV- optredens 

van de Cantorij en de oprichting van 

een reisbureau voor pelgrimsreizen, 

Willibrord Holy Travel genaamd. 

Toen de aanwezigen, aandeelhouders 

genoemd, een beetje bijkwamen van 

de schrik van deze commerciële om-

Gaat Willibrord commercieel?

mezwaai, stelde de voorzitter hen een 

beetje gerust: al deze plannen zijn wel le-

vensvatbaar maar zullen tot het jaar 2025 

nog ingevroren blijven. Maar het bleef nog 

lang onrustig in de Bergplaats….
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Kort nieuws

Elke eerste wo.middag van de 

maand van 14-17 uur: Repair-

café Wijdemeren. In de Bras-

serie van Veenstaete te Korten-

hoef. Weggooien? Mooi niet! 

Zie: www.natuurlijkwijdeme-

ren.nl of bel: Marjolijn Beze-

mer: 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 El-

kaar: hulp bij formulieren, toe-

slagen, enz.

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8 – 10 uur in de Bergplaats;  

Kerkstraat 7; Nederhorst den 

Berg. U bent van harte wel-

kom!

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelingetje? 

Humanitas biedt ‘vriendschap-

pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@

humanitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131 of www.bcwijde-

meren.nl

Fietsgilde ’t Gooi 
Rijdt zaterdag 1 juli de dag-

tocht ‘Van Zodden naar Bui-

tenplaats’, vertrek om 10.00 

uur van de Kerkbrink Hil-

versum (Museum). De tocht 

voert u door een uniek land-

schap van zodden en trilve-

nen. U fietst door het rustge-

bied van de Breukeleveense 

Eendenkooi richting Tien-

hoven en vervolgens langs 

de Vecht via Slot Zuylen en 

Westbroek weer terug naar 

Hilversum.

Op zondag 2 juli rijdt het 

Fietsgilde  ‘t Gooi de mid-

dagtocht “Dudok Hilversum”, 

vertrek om 13.30 uur vanaf 

de Kerkbrink in Hilversum. 

De tocht gaat langs diverse 

gebouwen van Dudok en 

eindigt bij het wereldbeken-

de raadhuis.

Op woensdag 5 juli rijdt het 

Fietsgilde ‘t Gooi de dagtocht 

Bos en Heide, vertrek om 

10.00 uur vanaf de Kerkbrink 

Hilversum. De fietstocht gaat 

door het afwisselende bos- 

en heidegebied.

Deelname: € 3.00 p.p.; zie 

www.fietsgilde.nl.

Bruisend Ankeveen

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

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

ANKEVEEN- Als vaste bezoeker van de 

Bruisende Weekmarkt van Ankeveen 

bent u bekend met de verschillende 

thema’s die er periodiek plaatsvinden.  

Of het om een kindermarkt, oldtimer-

show, kofferbakverkoop, lentemarkt 

of lichtjesmarkt gaat, het wordt alle-

maal speciaal voor u georganiseerd. 

Zaterdag 1 juli krijgt een zomers tintje. 

Op 1 juli is het zomermarkt in Ankeveen. 

Een vast onderdeel is het scheren van 

het Ouessant schapen door de heren De 

Kwant. Het schaap heeft zijn naam te dan-

ken aan het eiland Quessant voor de kust 

van Bretagne. Het is een van de kleinste 

schapenrassen ter wereld. Wij nodigen u 

van harte uit want dit is echt leuk om te 

zien. Zoals u ongetwijfeld weet is 2 we-

ken geleden het haringseizoen van start 

gegaan. Mocht u de Hollandse Nieuwe 

nog niet hebben ge-

proefd dan kaakt Sijs 

er graag eentje voor 

u. Wie weet met iets 

lekker erbij zoals dat 

hoort bij een ‘Haringparty’. 

Maar ook de zomerse aanbiedingen van 

de andere ondernemers of een lekker kop-

je koffie in de tent zijn meer dan de moeite 

waard om de markt van Ankeveen te be-

zoeken. Tot ziens op de zaterdagmarkt van 

Ankeveen. 

 

Zomermarkt Ankeveen

Schapenscheren op zomermarkt

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517
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Senioren DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG – Al vie-

len de mussen van het dak, de da-

mes en heren van het Amsterdams 

Volkskoor bleven vorige week 

woensdag vrolijk zingen voor de ou-

deren in De Kuijer. 

‘Op een mooie Pinksterdag’ klinkt het 

aanstekelijk in de bomvolle aula van 

zorgcentrum Amaris de Kuijer waar 

ook bewoners van de Horstwaarde 

aanwezig zijn. Het Amsterdams Volks-

koor, gehuld in traditionele visserskos-

tuums, zingt het ene na het andere be-

kende lied. Het was eigenares Michelle 

van café Die2 aan de Vreelandseweg 

die het initiatief nam om het koor te 

arrangeren voor de Kuijer. Mariëtte 

Meijers van de dagopvang nam de uit-

nodiging met beide handen aan. “Het 

is een leuke afwisseling voor onze be-

woners. Zingen is een activiteit die hen 

stimuleert om lekker mee te doen.” En 

dat bleek, de zaal zong uit volle borst 

mee met ‘Bij ons in de Jordaan’ en an-

dere smartlappen. Er was een aardige 

overeenkomst tussen publiek en koor, 

beide waren senioren. Weliswaar waren 

de Amsterdammers over het algemeen 

geblondeerd en opgekalefaterd, meer 

dan 20 jaar verschil was het gemiddeld 

niet. Piet en Gerrie, de muzikanten op 

accordeon en drums, hadden ook de 

leiding over het gezelschap. Ze hadden 

het zo geregeld dat er steeds een solist 

met microfoon was, ondersteund door 

de koorleden. Daardoor was het goed 

verstaanbaar en zo zuiver als mogelijk. 

Het genre volksliedjes doet het altijd 

goed zoals bij ‘De Porder’ met de slot-

zin dat ‘alleen de 

zon voor ieder-

een schijnt’. Dat 

is een keiharde 

waarheid, al 

straalt iedereen 

van plezier die 

middag. 

Michelle en Paul 

van Die2 ont-

vangen ook elke 

maand ongeveer 

zeven oude-

ren in hun café 

om er een dolle 

boel van te maken. De ‘Bergse Bas-

tards’ noemt Michelle het afwisselende 

clubje. Met dank aan Het Spieghelhuys 

worden alle aanwezigen in de pauze 

verrast door een verse punt appeltaart 

Amsterdams Volkskoor vermaakt ouderen Kuijer

met slagroom. Dat gaat er naast liters water 

en frisdrank erg goed in. Het was nog lang 

onrustig in de Kuijer. 

Vijf jaar verder met Veenstaete
KORTENHOEF- Afgelopen zater-

dagmiddag keken bewoners, 

vrijwilligers en bestuurders te-

rug op vijf jaar Veenstaete. In de 

volle Brasserie werd het een sfeer-

vol samenzijn, opgeleukt door 

een spetterend optreden van de 

Pauwergirls. 

Aad de Jonge is directeur/bestuurder 

van de stichting Inovum die onder 

andere Veenstaete in beheer heeft. Hij 

keek terug naar 2001 toen al de eerste 

gesprekken waren over de opvolger 

van Oudergaard en Brugchelen. Het 

duurde lang voordat de eerste steen 

gelegd kon worden, mede door be-

zwaren van omwonenden, tot aan de 

Raad van State. In de tussentijd woon-

den de senioren in een tijdelijk onder-

komen, de zogenaamde ‘containers’. 

Een andere enorme verandering voor 

de ouderen was het verdwijnen van 

het traditionele bejaardenhuis/ zorg-

centrum. Veenstaete werd een appar-

tementencomplex, waar je zorg kunt 

inkopen. Nog steeds zijn er mensen 

die daar niet aan gewend zijn. Toch is 

Veenstaete inmiddels zeer gewild, me-

moreerde De Jonge, er is een wacht-

lijst van meer dan 100 personen voor 

de 137 woningen. Hij wees ook op de 

twee kleinschalige afdelingen voor de-

menterenden. Het Wijdehuis is recent 

geopend voor opvang voor mensen 

die een duwtje in de rug nodig heb-

ben op twee dagen in de week. Tot slot 

was de heer De Jonge heel blij met de 

vele vrijwilligers en de Vrienden van 

Veenstaete. Een speciaal woord van 

dank was er voor Ankie Hinloopen, 

gekscherend ook wel de ‘burgemeester 

van Veenstaete’ genoemd. Ankie kent 

iedereen en is de spil van heel veel ac-

tiviteiten. 

En natuurlijk was het daarom Ankie 

die het programma bekend maakte. 

Naast de gebakjes en andere lekkere 

hapjes en drankjes was er een quiz 

met 25 pittige vragen over het lus-

trum. Wie weet nu wie de maker is 

van het beeld in de binnentuin? Of 

hoeveel invalidentoiletten er zijn. De 

helft van de aanwezigen vulde het 

formulier in. Mia Benthem won de 

3e prijs, een diner voor twee in La 

Table (Veenstaete), vrijwil-

ligster Bep van Doorn mag 

met echtgenoot bij Chinees 

restaurant Dynasty dineren 

en mevrouw Van de Broek- 

Havinga kreeg de hoofdprijs: 

een chic etentje bij Vlaar aan 

het Noordereinde.

Wennen

Mevrouw Hazelager is een van de 

feestgangers die al vanaf het begin in 

Veenstaete woont. “Het was in het be-

gin een beetje vreemd” zegt de 93-ja-

rige “maar nu ben ik wel gewend. Er 

wordt hier best veel gedaan voor ons.” 

Ook de 88-jarige mevrouw Van de 

Wurff is een van de gouwe ouwen. “Ik 

kwam uit een flat in Weesp in die con-

tainerwoningen. Die vond ik hartstik-

ke gezellig, de hele dag stond de deur 

open. Nu moet je zelf actief zijn om 

contacten te vinden.”

Toen was het tijd voor een feest. Dat 

kun je wel aan de Pauwergirls overla-

ten. Het drietal ‘meisjes van de radio’ 

trekt het land door met zang en theater 

voor elk publiek. Als de eerste klanken 

met de Andrew Sisters door de zaal klin-

ken, zit de stemming er meteen in. Terug 

in de tijd, zoals naar de ochtendgymnas-

tiek van Ab Goubitz. De zaal geniet van de 

wervelende show en doet volop mee. 

Aan het eind mag Ties Hagen, voorzitter 

van de Vrienden van Veenstaete, de mid-

dag afsluiten. Hij weet nog dat men eerst 

moest wennen aan de omslag naar zelf-

standig wonen. Maar veel gesprekken met 

manager Welmoet Gerritsen brachten de 

vrienden op het spoor. Nu is het een plek 

waar velen jaloers op zijn. Het bestuur van 

de Vrienden ( Ankie, Hannie, Minke, Jan 

en Ties) blijft zich inzetten voor ontspan-

ning van de senioren. Op 26 augustus is er 

weer Zomerfestijn, de lokale Chinees is al 

geïnformeerd.  

’s-GRAVELAND- Ga op zaterdag 1 juli, 

zondag 16 juli of zaterdag 29 juli mee 

op watersafari. Ontdek in anderhalf 

uur wat er leeft in het water: vang en 

zoek! Deze activiteit is voor gezinnen 

met kinderen vanaf 4 jaar.

In het bezoekerscentrum krijg je een 

schepnetje, een bak en een zoekkaart 

mee. Bij het water laat de boswachter 

je zien hoe je de diertjes het beste kunt 

vangen. Gevangen?! Nadat je ze goed 

hebt bekeken, zet je ze natuurlijk weer 

voorzichtig terug in het water. Je komt 

tijdens de wandeling misschien ook 

watermunt tegen. Gevonden?! Dan 

zetten we er overheerlijke thee van die 

jij mag proeven!

Graag een kwartier van tevoren aanwe-

zig zijn; volwassen begeleiders melden 

zich ook aan als deelnemer; honden 

kunnen helaas niet mee op watersafari; 

de watersafari duurt 1,5 uur; niet ge-

schikt als kinderfeestje; voor alle acti-

viteiten geldt deelname 

uitsluitend na aanmel-

ding en betaling vooraf 

via de website.

B e z o e k e r s c e n t r u m 

Gooi en Vechtstreek, 

Noordereinde 54B; 035 

- 656 30 80; zaterdag 1 

juli:14:00 - 15:30 uur; 

zondag 16 juli: 11:00 - 

12:30 uur; zaterdag 29 

juli:14:00 - 15:30 uur

Kind t/m 12 jaar lid/

OERRR € 4,00, Kind niet-lid € 7,00; 

volwassene lid € 5,00, niet lid € 8,00

OERRR Watersafari

Zie ook: www.natuurmonumenten.nl/bc-

gooienvechtstreek
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Unieke ‘Beweegtegels’ op plein Regenboog
KORTENHOEF- Hoewel er al 460.000 

beweegpunten zijn gescoord, wer-

den de Beweegtegels op het school-

plein van de Regenboogschool 

vorige week woensdag officieel 

geopend door de wethouders Van 

Rijkom en Reijn.

Wie vindt bewegen vandaag de dag 

niet belangrijk? Zeker voor kinderen 

die dagelijks in de schoolbanken door-

brengen. Zo kwam Monique Plooij 

van de oudercommissie van de Regen-

boogschool op het idee om beweegte-

gels te introduceren. Zo’n uitvinding 

bestaat nog niet, dus werd beweeggoe-

roe Eric Herber gemotiveerd om iets te 

bedenken. Hij kwam op het lumineuze 

idee om een serie gekleurde tegels via 

slangen met lucht te verbinden aan een 

computersysteem. Door het verschil in 

luchtdruk kun je met punten scoren 

hoe vaak je trappelt per 30 sec. Je kunt 

beginnen en eindigen wanneer je wilt, 

heel laagdrempelig. Op een schermpje 

kun je aflezen wat je prestatie is. 

Monique Plooij ver-

telt dat het best lastig 

was om de financiën 

rond te krijgen. Met 

hulp van de over-

blijfgroep, de acti-

viteitencommissie 

en de Rotary Club 

Wijdemeren is het 

uiteindelijk gelukt. 

Na het lintje knippen 

door de wethouders, 

mochten meester 

Bieb opruiming 
Vlak voor de vakanties houdt de biblio-

theek ‘Gooi en meer’ opruiming. Zo 

kunt u voor een klein prijsje uw koffer 

vullen, en de boeken eventueel achter-

laten op uw vakantieadres. De boekver-

koop is van maandag 26 juni tot en met 

zaterdag 1 juli in de vestigingen Loos-

drecht (Tjalk 41) en Weesp.

Erik en de juffen hun conditie testen. En ja-

wel hoor, juf Annemieke haalde met gemak 

de 91. De komende tijd zullen nog vele kin-

deren gebruik maken van de Beweegtegels, 

maar ook voorbijgangers mogen een testje 

doen voor het raam. Een compliment aan 

Eric Herber van o.a. BeweegPower en het 

rope skippen dat hij zijn technische creati-

viteit zo effectief heeft laten werken. 

Na een geslaagd muzikaal seizoen 

is muziekvereniging Amicitia bijna 

aan vakantie toe. Naast Maestro 

d’Amicitia, een dagvullend program-

ma op Koningsdag, begeleiding bij 

dodenherdenking, een aubade tij-

dens de avondvierdaagse en laatst 

nog het Meenthofconcert, staat er 

nog één optreden in de planning.

Om het jaar 2016/2017 in stijl af te 

sluiten, trekken wij volgens traditie 

het dorp in om de muziek letterlijk ‘bij 

u in de achtertuin te brengen’. Op dins-

dagavond 4 juli geven wij een open-

luchtconcert tussen 19.30 en 20.30 

uur op het grasveld aan de Egidius 

Blocklaan – Hubert van Schadijcklaan 

in Kortenhoef. Daarbij spelen wij lich-

te, bekende muziek, uit het populaire 

genre. Kom dus gezellig luisteren, ie-

dereen is van harte welkom!

Ook in het nieuwe seizoen treft u ons 

weer regelmatig bij tal van activiteiten 

in de gemeente. Volg het op Facebook 

(@MuziekverenigingAmicitia) of in 

de plaatselijke pers.

Openluchtconcert Amicitia 4 juli

Gezondheid

HILVERSUM- Ziekenhuis Tergooi 

sluit 2016 af met een positief resul-

taat van € 15,1 miljoen. Dit is ruim 

boven het resultaat van € 4,4 miljoen 

in 2015. De winst in 2016 is vooral 

behaald door een eenmalige schen-

king van de Stichting tot Bijstand, 

een stichting die Tergooi financiële 

steun verleent ter verbetering van 

de kwaliteit van de zorg. Het genor-

maliseerde resultaat 2016 komt uit 

op ruim € 1,8 miljoen. Dit is vrijwel 

gelijk aan het voorafgaand begrote 

resultaat van € 2,0 miljoen.

Gedurende 2017 zullen verdere be-

sparingen nog gerealiseerd moeten 

worden om de afgesproken resulta-

ten te halen. Die inspanning maakt 

het mogelijk om ook in de toekomst 

de beste zorg te kunnen leveren van-

uit een nieuw gebouw in Hilversum 

en vanuit regiozorgcentra in de regio 

Blaricum en Weesp. Het ziekenhuis 

heeft de financieringsovereenkomst 

voor de eerste fase van de nieuwbouw 

in Hilversum met de banken onderte-

kend, ook is het elektronisch patiën-

tendossier (EPD) succesvol ingevoerd. 

Dankzij dit systeem hebben zorgver-

leners overal en altijd alle patiënten-

informatie voorhanden. 

Ontwikkeling nieuwbouw

In 2015 besloot Tergooi om de nieuw-

bouw van het ziekenhuis op gezond-

heidspark Monnikenberg in twee 

fases uit te voeren. Zo kan het zieken-

huis inspelen op innovatieve zorgcon-

cepten en de ontwikkelingen op het 

gebied van de medische technologie. 

Op 13 december 2016 werd de offici-

ele financieringsovereenkomst met de 

banken ING en ABNAMRO getekend.

Bij de bouw van een nieuw zieken-

huis staat zorgverbetering voorop. Het 

gebouw is daarbij ‘slechts’ een mid-

del om die verbetering te faciliteren, 

maar wel een heel noodzakelijke. De 

huidige oudbouw biedt onvoldoende 

faciliteiten, flexibiliteit en comfort 

voor de patiënten. Tergooi biedt met 

de nieuwbouw zorg in een groene om-

geving. Eind 2018 moet de daadwer-

kelijke nieuwbouw starten. De tweede 

fase van de nieuwbouw start dan naar 

verwachting in 2022.

Invoering elektronisch patiënten-

dossier (EPD)

Op 9 december 2016 nam Tergooi het 

nieuwe EPD in gebruik. Er zijn ruim 

1,22 miljoen dossiers naar het nieuwe 

digitale systeem overgezet. De meest 

actuele en complete patiëntinformatie 

Ziekenhuis bereidt zich voor op nieuwbouw 

Tergooi behaalt positief resultaat over 2016

is nu op beide locaties in het ziekenhuis 

beschikbaar voor zorgverleners. Proble-

men in de afstemming en informatievoor-

ziening tussen behandelaars zijn hiermee 

verleden tijd en daarmee stijgt de kwaliteit 

van de zorg en de veiligheid van de patiënt 

aanmerkelijk. Eén systeem betekent ook 

meer efficiëntie en minder onderhoud. Dit 

verlaagt de zorgkosten. De digitale versie 

van het jaarverslag is te vinden op www.

tergooi.nl/jaardocumenten
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NEDERHORST DEN BERG – Manueel 

therapeut Hans Vuurmans weet nog 

als de dag van gisteren dat hij op 27 

juni 1977 in de fysiotherapiepraktijk 

van Marina Jansen kwam werken. 

Een korte terugblik op 40 jaar kne-

den. 

“Het is zwaar werk, maar ik wil hier 

toch graag mee doorgaan. Iets minder 

uren, maar ik ben nog zeer gemoti-

veerd om dit werk te doen. Het is een 

voorrecht dat mensen je toestaan hen 

aan te raken. Dat ze je vertrouwen om 

met handgrepen in hun leven in te grij-

pen” zegt de 63-jarige Berger.

Tijdens zijn studie als kinderfysiothe-

rapeut had Hans al eens als waarne-

mer gewerkt in Nederhorst den Berg. 

Deze week 40 jaar geleden startte hij 

in het Groene Kruisgebouw naast het 

gemeentehuis als fysiotherapeut, een 

jaar later vormde hij samen met studie-

genoot Rein Voges een maatschap die 

25 jaar stand hield. Vijftien jaar geleden 

begon Vuurmans voor zichzelf met 

BAAT, Bewegings Analyse Advies The-

rapie, in het fraaie witte huisje naast 

zijn woning aan de Voorstraat. 

Hans Vuurmans is een vurig aan-

hanger van de manuele therapie uit 

de Utrechtse school, ook wel e.s. ge-

noemd, egg shell. Die eierschaal geeft 

in kort bestek aan wat de kern van ma-

nuele therapie is, namelijk op zachte 

voorzichtige wijze met de handen het 

bewegingsapparaat behandelen. Kra-

ken of rechtzetten is dus uit den boze, 

daarmee kun je onherstelbare schade 

veroorzaken. Ter illustratie laat Hans 

een model van een wervelkolom zien, 

met een minutieus uitstekend puntje. 

“Weet je 97% van de ruggenwervel is 

niet zichtbaar. Dus een beperking kun 

je niet zien, zoals zo makkelijk gezegd. 

De kans op een fout is enorm. Vaak zie 

ik vergroeiingen als gevolg van te forse 

krachten die ingezet zijn. Het is een 

kwestie van millimeters.”

Manuele therapie wijkt op een ander 

principieel punt af van andere medi-

sche disciplines in het bewegen (o.a. 

orthopeden en fysiotherapeuten). De 

aandacht wordt niet primair op het 

symptoom of de klacht gelegd, volgens 

de manueel therapie is de klacht het ge-

volg van een verandering in functie. “Je 

hebt geen slappe banden of een zwak 

gewricht. De pijn is het gevolg van 

een functieverandering van een spier.” 

Omdat het gaat om de mens als geheel 

besteedt Vuurmans altijd veel tijd aan 

een patiënt, standaard een uur. Een uit-

gebreid gesprek om te achterhalen wat 

er aan de hand is, een totaal onderzoek 

van het lichaam (met metingen) en de 

behandeling van het hele lichaam. Met 

driedimensionale handbewegingen 

wordt de gehele bewegingsketen on-

derzocht. Alles is gericht op coördina-

tie, souplesse en kracht. 

“Bij 10% meer beweeglijkheid ervaar je 

al minder beperkingen en pijn. Het is 

dus een heel persoonlijk en subtiel pro-

Bewegen

NEDERHORST DEN BERG- John van 

der Meer kwam een bezoekje bren-

gen aan de Meester Kremerschool. 

John is docent van (s)Cool on Wheels.  

(s)Cool on Wheels is een organisatie 

die mede mogelijk wordt gemaakt 

door de Rabobank en het is een or-

ganisatie die lesgeeft aan basisscho-

len over wat een handicap is, welke 

handicaps er eigenlijk allemaal zijn 

en hoe het leven is met een handicap. 

John begon eerst met zichzelf voor te 

stellen en te vertellen wat (s)Cool on 

Wheels inhoudt. John gebruikt liever 

het woord beperking, want een handi-

cap is eigenlijk een beperking. Je kunt 

dan bepaalde dingen niet, maar als je 

het woord handicap gebruikt word je 

snel al veroordeeld en klinkt het alsof 

je niks kan, terwijl dat eigenlijk niet 

het geval is. 

Johns verhaal

Het hoogtepunt uit de les was zijn 

fascinerende verhaal. Op zaterdag 23 

september 1996 was John op pad in 

zijn nieuwe auto van maar 6 dagen 

oud. Hij stopte keurig voor het stop-

licht, maar dat deed de auto achter 

hem niet waardoor de auto achter 

hem met een snelheid van 70 kilome-

ter per uur tegen zijn auto aan botste. 

Hij werd  met spoed naar het VUmc 

vervoerd. Hij kreeg daar te horen dat 

hij een dwarslaesie had. Wat inhoudt 

dat hij verlamd is. Hij kon toen niks 

bewegen behalve zijn nek en hoofd. 

Na een helingsproces van 13 en een 

half jaar kon John weer bewegen. Wat 

bijzonder is, want dat komt niet vaak 

voor. Volgens de dokters was de ver-

klaring ervan dat John veel sport. 

Rolstoelspel

Helaas is sport niet voor alle 1,7 mil-

joen gehandicapte mensen in Neder-

land vanzelfsprekend en Fonds Ge-

handicaptensport probeert dat dus 

waar te maken. En met de lessen aan 

basisscholen willen ze hier ook kinde-

ren meer over leren.

In de middag gingen we naar sport-

hal de Blijk waar John ons eerst leerde 

om rolstoelvaardig te zijn. We moes-

ten allerlei oefeningen uitvoeren in 

de rolstoel. Best wel lastig, maar ook 

heel leuk. Daarna deden we meerdere 

snelheidsspelletjes zoals estafette. Ver-

volgens deden we basketbal in een 

rolstoel. Na deze bijzondere gymles 

Ervaring opdoen met rolstoelen 

DOOR: GRACE ERHABOR EN HERMAN STUIJVER

in een rolstoel was deze les afgelopen. Het 

was een leuke en leerzame les. Voor meer 

informatie kunt u naar: www.fondsgehan-

dicaptensport.nl/scoolonwheels

Wij bedanken John van der Meer, Fonds 

Gehandicaptensport en de Rabobank voor 

deze leuke les; groep 8 van de Meester 

Kremerschool.

Hans Vuurmans mag al 40 jaar mensen aanraken
ces” voegt de therapeut eraan toe die vier 

dagen per week 11 patiënten per dag helpt.

“Ja, dat is best zwaar. Gelukkig heb ik as-

sistentie van Adriaan Brouw één dag per 

week. Ik heb zelfs even overwogen om een 

patiëntenstop in te voeren. Maar er is zo-

veel behoefte aan deze therapie, dat kan ik 

niet maken.”

Hans Vuurmans kan urenlang gepassi-

oneerd verhalen over zijn vak. Over zijn 

colleges aan studenten, over de slechte 

vergoedingen van de ziektekostenverzeke-

raars, over de verschillen van inzicht met 

specialisten uit het ziekenhuis, enzovoort. 

Maar bovenal geniet hij al 40 jaar van zijn 

omgang met de cliënten en dat wil hij best 

nog even voortzetten. 

Unicef bedankt klanten Jumbo
Unicef bedankt klanten Jumbo voor het 

doneren van heel veel statiegeldbonnen 

in de maanden april en mei . Die twee 

maanden mocht de ‘bonnenbus’ van 

de Jumbo bij de lege flessenautomaat 

worden ingezet voor de campagne van 

Unicef, het kinderfonds van de Verenig-

de Naties met het motto ‘Zoveel begint 

bij een kind, als het tenminste kansen 

krijgt’. Kansen die miljoenen kinderen 

in landen als Syrië, Mali of Nepal tot 

nu toe ontgaan. Zij zijn bijvoorbeeld 

gevlucht voor geweld, zijn ondervoed, 

gaan niet naar school of lijden aan een-

voudig te voorkomen ziektes. Al meer 

dan 60 jaar zet Unicef zich in voor hulp 

aan kinderen wereldwijd. De mooie op-

brengst van 278,50 euro is inmiddels 

overgemaakt naar Unicef.
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Op vrijdagavond 30 juni 

draait de film/documetaire 

‘Compostella’ in het filmhuis.  

De  Compostella-bedevaart 

is een ervaring die ieder jaar 

meer en meer pelgrims trekt. 

De tocht is fysiek zwaar, maar is 

vooral een aanslag op de gees-

telijke vermogens. De regis-

seur volgde drie jaar lang een 

aantal pelgrims over de “Saint-

Jacques de Compostelle”. Hij 

volgde de vier hoofdroutes 

door Frankrijk om te eindi-

gen op de Camino Francės 

in Spanje. Hij filmde talrijke 

landschappen en plaatsen. Van 

de belangrijkste étappes zijn er 

75 in de film te zien.

De film wordt vertoond in 

het gebouw van de Vecht & 

Angstel Kerk, Rijksstraatweg 

139 te Loenen aan de Vecht. 

Inloop vanaf 19.30 uur, de film 

start om 20.00 uur. De toegang 

is gratis, maar een bijdrage om 

de kosten te dekken wordt ge-

waardeerd. Na afloop is er een 

hapje en drankje. Meer info: 

www.vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen 

Be Happy & Healthy
Vergeven

Barbara Schriek (27) leeft volgens een posi-

tieve healthy lifestyle. In deze rubriek schijnt 

zij haar licht over geluk, positiviteit en een 

gezonde levensstijl in de hoop de lezer ach-

ter te laten met een glimlach of een positieve 

kijk op de wereld. Ze studeerde journalis-

tiek, deed een cursus Personal Nutrition en 

Positieve Psychologie.

Vorige week was het Global Forgiveness Day. 

Dat deed me denken. Vergeven is iets waarvan 

we denken dat we het doen voor degene die we 

moeten vergeven. Eigenlijk vergeef je iemand 

juist voor jezelf. Als je zelf in de slachtofferrol 

blijft hangen, word je daar zeker niet vrolijk 

van. Je belandt al snel in een vicieuze cirkel 

waar je niet snel meer uitkomt. Boos zijn op ie-

mand kost ook onwijs veel energie.

Vergeven verruimt je hart. Als je iemand ver-

geeft, wordt je eigen emotie ook minder. Maar 

je moet wel precies weten wat je moet verge-

ven en wat je echte emotie is. Plaats dus eerst de 

gebeurtenis een breder perspectief. Neem een 

stapje terug en bekijk wat er echt gebeurd is. 

Zet je eigen pijn opzij en kijk er objectief naar. 

We zijn allemaal mensen, we maken allemaal 

fouten. Bewust en onbewust. Dus kijk eerst of 

het een bewuste of onbewuste fout was. En wie 

weet heeft diegene het wel gedaan doordat hij 

of zij eerder zelf zoiets heeft meegemaakt. Mis-

schien heeft het dus helemaal niets met jou te 

maken. Leef je in in de ander.

Voordat je iemand echt vergeeft, kun je dit 

eerst visualiseren. Be-

denk dat degene voor 

je staat en beeld je in 

dat je hem of haar ver-

geeft. Probeer empa-

thie op te wekken. Zeg 

dat je hem of haar vergeeft en laat als je pijn los. 

Hoe voel je je hierna? 

Mahatma Gandhi: ‘The weak can never forgive. 

Forgiveness is the attribute of the strong’. Je 

moet sterk zijn om iemand te kunnen vergeven. 

Vaak reageren mensen ook alsof iemand echt 

het tegen zijn of haar persoon heeft en niet op 

de gebeurtenis. Frederic Luskin zegt ook: ‘Ver-

geven betekent het gebeurde minder persoon-

lijk te nemen, pijn en boosheid laten varen en 

iemand anders niet eindeloos verantwoordelijk 

stellen voor je welzijn’.  Wees dus bewust dat je 

het niet altijd persoonlijk moet opvatten. An-

ders kan het je nog veel meer raken.

Maar vergeet niet: vergeven doe je op je eigen 

tempo. Je moet er zelf klaar voor zijn. Doe het 

niet te snel, neem kleine stapjes. Je moet jezelf 

kunnen helen. Pas als je helemaal geheeld bent, 

zul je de ander beter kunnen begrijpen. Als je 

vergeven hebt, zul je je meer op het heden kun-

nen focussen. Veel geluk!

Voor meer inspiratie/vragen/reageren: 

www.behappyandhealthy.nl 

facebook.com/behappyandhealthynow

instagram.com/behappyandhealthy.nl

twitter: @BarbaraSchriek

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

aannemersbedrijf

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

Truck Dealer Combinatie  ‘t Gooi B.V. 
Cannenburgerweg 30/a, 1243 JE ‘s-Graveland

Tel:  035 656 96 96, info@tdcgooi.nl, www.tdcgooi.nl

De nieuwe MAN TGE nu bij TDC!
Wij verwelkomen u graag voor 

informatie en/of een proefrit
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WIJDEMEREN – Veel inwoners van 

onze gemeente zijn actief als vrijwil-

liger en zetten zich in voor allerlei 

uiteenlopende activiteiten. Om juist 

die verscheidenheid aan vrijwil-

ligerswerk meer te laten zien, gaat 

het college van B&W de komende 

tijd zelf aan de slag. Volg hen in de 

rubriek ‘Vrijwilligers in het vizier’. 

Deze week laat het primair onderwijs 

van zich horen. De basisscholen ope-

nen dinsdag 27 juni een uur later dan 

normaal en overhandigen die dag een 

petitie aan premier Mark Rutte. Leer-

krachten, schoolleiders, besturen en 

ouders maken zich namelijk zorgen 

over het lerarentekort en over de toe-

komst van het onderwijs in Neder-

land. “Een belangrijk signaal” meent 

wethouder Sandra van Rijkom. Juist 

daarom bood zij – in het kader van 

extra aandacht voor vrijwilligerswerk 

– op donderdag 22 juni haar hulp aan 

op de Terpstraschool in Loosdrecht. 

“De werkdruk op basisscholen is voor 

de buitenwereld vaak niet te zien, maar 

in het onderwijs is er zoveel veranderd. 

Dan is het heel fijn dat ouders willen 

helpen. Zij vormen een groep vrijwil-

ligers die gek genoeg helemaal niet 

bekend staat als vrijwilligers. Maar 

zonder hun inzet kan een school niet 

draaien. Ouders zijn hier heel hard no-

dig. Ze zijn onmisbaar.”

Sjeu op school

Directeur Rob Salij vult aan dat met 

de inzet van ouders juist leuke dingen 

kunnen worden gedaan, iets extra’s, wat 

de sjeu brengt op school. Zoals het orga-

niseren van activiteiten rond Konings-

dag, met de Kerst of bij het zomerfeest. 

Of het begeleiden van schoolreisjes en 

schoolkamp, het helpen bij de creatieve 

vakken en tijdens de lessen wetenschap 

& techniek. Maar ook het uitlenen van 

boeken in de bibliotheek, het schoon-

maken van speelgoed en deelname aan 

de medezeggenschapsraad zijn alle-

maal voorbeelden van vrijwilliger zijn 

in het onderwijs. Deze hulp van ouders 

is natuurlijk niets nieuws. “Want lui-

zenmoeders, hoe lang bestaan die al 

niet” vraagt Salij zich af. “Net als lees-

moeders, die kent iedereen.” Een grote 

verandering ten opzichte van vroeger 

is echter dat beide ouders vaak werken, 

wat meer flexibiliteit vraagt van hen en 

ook van de school. Salij: “Het is geen 

onwil hoor, maar je merkt dat het nu 

meer moeite kost om alles in te passen. 

Ouders willen zeker komen helpen, 

maar zijn ook beperkt in hun moge-

lijkheden.” Gelukkig lukt het meestal 

toch om alles te organiseren en om pa-

pa’s, mama’s, maar ook opa’s en oma’s te 

vinden voor de vele klussen op school. 

Voor activiteiten die binding en be-

trokkenheid geven en waarbij (groot)

ouders elkaar ook beter leren kennen. 

Waterpret

Met het verzorgen van gastlessen 

draagt Sandra van Rijkom haar steentje 

bij. Zo vertelt ze in de groepen 5 t/m 

6 over de plaatselijke politiek en leest 

ze de kinderen uit de lagere groepen 

voor uit een prentenboek. Juf Sharissa 

Trommel heeft op deze tropische don-

derdag een toepasselijk verhaal voor de 

Vrijwilligers in het vizier

Wethouder Van Rijkom geeft gastles op school

Vrijwilligers

wethouder uitgekozen: ‘Surfen in bad’. Met 

de kinderen in een gezellige kring om haar 

heen, vertelt Van Rijkom over de grappige 

belevenissen van Mies, Kees en Jet. De kids 

lachen om het verhaal, bekijken de plaatjes 

en reageren enthousiast op de vragen die 

Sandra stelt. Het lijkt hen ook wel wat, om 

zo te spelen in bad en met een surfboard 

van piepschuim op het water te drijven. 

Gelukkig mogen ze ’s middags op school 

ook lekker spetteren en buiten op het plein 

een watergevecht houden. Dan komen daar 

badjes, tuinslangen, ijsjes en… ouders om 

te helpen!

DOOR: SASKIA LUIJER

Openingstijden BOS in de zomer

Over een paar weken zal de BOS in 

Loosdrecht, Kortenhoef en Ankeveen, 

net als de scholen, sluiten voor 6 weken. 

Tot 18 juli kun je je boeken inleveren 

bij de BOS. Natuurlijk kun je dan ook 

boeken lenen, de leen termijn wordt 

verlengd van 4 naar 7 weken voor de 

zomervakantie. Dus kom begin vol-

gende maand zeker nog even langs om 

leuke boeken voor de zomervakantie te 

lenen. Het volledige zomerrooster van 

Bibliotheek Gooi en meer kun je vin-

den op de website www.bibliotheek-

gooienmeer.nl . 

Zomerlezen met de 

Vakantiebieb-app

In de zomervakantie is de BOS geslo-

ten, maar niet getreurd. Deze zomer 

kun je weer gebruik maken van de 

Vakantiebieb-app. Of je nu op vakantie 

gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb-

app vind je een leuk en gratis leespakket 

voor het hele gezin. Naast jeugdboeken 

vind je in de app ook boeken voor vol-

wassenen.   Nu al zijn de jeugdboeken 

op de app beschikbaar, vanaf 1 juli ko-

men de ebooks voor volwassenen erbij. 

Download de VakantieBieb-app direct 

op je tablet of mobiel en bekijk welke 

ebooks je mee neemt op vakantie.

Nieuwe biebclubbers gezocht

Nu het schooljaar ten einde loopt ma-

ken de basisscholen zich op voor het 

afscheid van de 8ste groepers. Voor de 

BOS betekent dat op zoek naar nieuwe 

Biebclubbers voor volgend schooljaar. 

Dus zit je volgend jaar in groep 7 of 8 

en wil je helpen in de bieb? Geef je dan 

snel op. We zoeken kinderen die van 

boeken houden en op dinsdagmiddag 

na school beschikbaar zijn. Aan het 

begin van het nieuwe schooljaar leg-

gen we je uit hoe alles werkt. En je bent 

niet alleen. Je bent altijd samen met een 

iemand van je eigen groep en er is al-

tijd iemand van de bibliotheek aanwe-

zig. Je kunt je opgeven, in de bieb, bij 

Annemarijn of Saskia of via 

Loosdrecht@bibliotheekgooi-

enmeer.nl .

Verkoeling op warme da-

gen

Met deze boeken kun je op de 

warmste dagen nog verkoe-

ling vinden. Boekentip:

Kleine IJsbeer en de walvis-

baai van Hans de Beer. Lars, 

de kleine ijsbeer, ontmoet 

aalscholver Arie die vanwege 

het mooie weer voor het eerst op de 

Noordpool is. Arie is samen met de 

witte walvissen meegekomen, die Lars 

ook nog nooit heeft gezien. Potvis Pjotr 

komt melden dat hij door een walvis-

jager wordt opgejaagd. Ze zijn in groot 

gevaar. Samen met Arie verstopt Lars 

de walvissen in een baai waar ze veilig 

zijn voor de walvisvaarder. Wanneer 

door de warmte een gletsjer afbreekt 

die de baai afsluit kunnen de walvis-

sen er niet meer uit. Lars bedenkt een 

plan zodat de walvissen weer kunnen 

terugkeren naar zee. Prentenboek met 

grote kleurenillustraties in koele tinten. 

Vanaf ca. 4 jaar.

Een spetterend begin van Vivian den 

Hollander. De vader van Bart en Bibi 

Bieb Nieuws

heeft een oude boot gekocht die hij wil ver-

bouwen tot een botel, waar ze dan ook gaan 

wonen. Na de nodige klussen kunnen de 

eerste gasten komen. Maar als blijkt dat van 

een bekende televisiepresentator dure hor-

loges zijn gestolen, worden Bart en Bibi vals 

beschuldigd van diefstal. Vanaf ca. 7 jaar.

Houd je hoofd koel van Meg Cabot. In het 

studentenhuis waar voormalig popster He-

ather Wells werkt als assistent-huismeester, 

wordt opnieuw een moord gepleegd. Ie-

dereen raadt Heather aan om zich er niet 

opnieuw mee te bemoeien, maar natuurlijk 

kan ze het niet laten haar neus in de onop-

geloste zaak te steken en doet ze stiekem 

onderzoek om erachter te komen wie deze 

gruwelijke moord op zijn of haar geweten 

heeft. Vanaf ca. 14 jaar.
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NEDERHORST DEN BERG De Blijk-

klappers hebben weer een heerlijk 

seizoen gehad waarin ze elke week de 

strijd aangingen tegen de mede Blijk-

klappers. Altijd het gevoel hebben dat 

je deze wedstrijd wel kunt winnen. 

Het blijft een leuk spel. Ook de jeugd 

heeft enorm hard gewerkt. Dit werd 

heel duidelijk in de laddercompetitie. 

De finalewedstrijden waren een lust 

om te zien! In september beginnen de 

Blijkklappers weer een nieuw seizoen. 

Was het maar weer zover….

Blijkklappers zomerstop

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand lente-

competitie biljarten 

(maandag-poule)

19 juni: W. Clements (3 

pt.), Mw. D. Giavarra (3 

pt.), J. van Greuningen (2 pt.), M. Ziele-

man (2 pt.), J. Vrijburg (1 pt.), B. Worp 

(1 pt.). Stand aan kop: M. Zieleman 9-31 

(kampioen), Mw. D. Giavarra 9-29, M. 

Boelhouwer/ J. Vrijburg 9-25

Uitslag + stand zomertoernooi biljar-

ten (donderdag-poule)

22 juni: H. Stalenhoef (8 pt.), W. Cle-

ments (6 pt.), T. Otten (6 pt.), M. v.d. Vel-

den (6 pt.), M. Zieleman (6 pt.), M. Ver-

laan (4 pt.). Stand aan kop: W. Clements 

7-61, M. Verlaan 7-51, M. Zieleman 7-45

Uitslag maandtoernooi biljarten

1. K. Jacobs & H. Stalenhoef (12 pt.), 2. W. 

Clements & M. v.d. Velden (12 pt.), 3. Mw. 

D. Giavarra & M. Zieleman (10 pt.), 4. J. 

van Greuningen & J. van Wijnen (2 pt.)

Programma

Donderdag 27 juni 19.30 uur: zomer-

toernooi biljarten, zaterdag 1 juli 16.00 

uur: 1e ronde zomercompetitie biljarten, 

maandag 3 juli 19.30 uur: zomercompe-

titie biljarten 

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 EN HANS NIELEN (POSTDUIVEN)

KORTENHOEF- Afgelopen zaterdag 

stonden er drie vluchten op het 

programma. Dat betekent dus in de 

week voorafgaand drie avonden in-

korven. 

De overnachtfondduiven waren al op 

vrijdag 14 uur in Periqueux gelost. De 

overwinning ging naar Jan Hoogs-

traten die de eerste duif om 6.36 uur 

klokte. Door het bewolkte weer werd 

het een trage vlucht. Tweede liefhebber 

werd Adriaan de Bruin die om 10.22 

uur draaide. Derde liefhebber op plaats 

4 werd Peter Bleesing. 

Voor de andere liefhebbers was er de 

midfondvlucht vanuit Pt. St-Maxence 

en Bourges. Op Pt. St.- Maxence ging 

de overwinning naar comb. v. Breemen 

- v.d. Bos. Zij klokten hun eerste duif 

om 12.26 met een snelheid van 1583 

m/min. Volgens Steven was het een lo-

terijvlucht, maar ook dan moet je ze ge-

woon hebben. Tweede liefhebber werd 

Peter Ham die er twee gelijk draait op 

12.27 uur. Derde liefhebber op plaats 

10 werd Raymond Moleveld die daar 

niet erg tevreden over was. Laatste was 

Hans Nielen op plaats 27. Dit was voor 

hem gelukkig wel goed voor een lek-

kere fles rosé. 

Daarna begon het wachten op duiven 

vanuit Bourges. Om 15.37 uur draaide 

Jan Reichholdt de eerste prijs. Eindelijk 

is het Jan gelukt om dit jaar de eerste 

te spelen in de club. Hier was hij hard 

aan toe. Dit werd later op de avond ge-

vierd met een harde klap tegen de bel 

boven de bar. Tweede liefhebber werd 

Peter Ham op plaats 2 en 3. Comb. v. 

Huisstede wist plaats 8 op te eisen. Om 

18 uur was het tijd om de klokken af 

te slaan. Dit werd opgesierd met een 

heerlijke barbecue aangeboden door 

Rico en Rinie Koene. Zij vierden dat 

zij 50 jaar getrouwd zijn. De aanwezige 

leden lieten het zich goed smaken en 

hadden een gezellige avond. 

PV De Plassenjagers

Jan Reichholdt geeft rondje na winst

NEDERHORST DEN BERG – Zelfs 

op een bijna tropische woensdag-

middag komen de kinderen van de 

Algemene Gym Vereniging graag 

naar sporthal De Blijk in Nederhorst 

den Berg. Daar waren de Open 

Wedstrijden van de AGV.

Voor een tribune met ouders, opa’s 

en oma’s en anderen mochten de al-

lerjongsten van 3 tot 6 jaar het festijn 

openen. Er wordt volop naar boven 

gezwaaid. De hal staat vol met toestel-

len: een lange mat, een dikke mat, een 

rekstok, een balk, een brug met onge-

lijke leggers en zelfs het klimrek. Bij elk 

onderdeel zit een mevrouw om de pun-

ten te noteren. De leerlingen zijn met 

gekleurde enkelbandjes ingedeeld in 

groepjes, op leeftijd en ervaring. Door 

behulpzame dames worden de kinde-

ren begeleid naar een nieuw onderdeel. 

Op vrolijke muziek marcheren de ± 16 

jonge turners van toestel naar toestel. 

De oefeningen verlopen razendsnel, 

een mooie zwaai, een juiste koprol, even 

hangen aan de rekstok, met losse han-

den over de balk, het gaat de kleuters 

prima af. Het enige wat ze nogal eens 

vergeten is het afbuigen naar het jury-

lid. Turnen is een sport van regeltjes en 

juiste vormen, dat moeten ze nog leren. 

Volgens juf Elly die al sinds mensen-

heugenis actief is in dit wereldje, zou-

den veel meer kinderen moeten gym-

men. “Het is zo goed voor je grove en 

fijne motoriek, voor soepel bewegen. Je 

leert ook het inschatten van hoogte en 

diepte. Het helpt je een beetje angst te 

overwinnen.” Ze vindt het jammer dat 

voor veel kinderen de gymsport iets is 

wat erbij komt, naast het voetballen of 

iets anders. Het is ook duidelijk dat het 

turnen met een imagoprobleem kampt. 

Hoe goed ook bedoeld, het is opvallend 

dat de leiding in handen is van over het 

algemeen dames op leeftijd, het maakt 

geen eigentijdse indruk. De meisjes en 

jongens maakt het blijkbaar niet uit, 

ze doen hun stinkende best. Na afloop 

mogen ze nog even dansen en rennen 

op lekkere harde muziek. Dat is genie-

ten! Elk kind krijgt een oorkonde, een 

medaille en een handje snoep. 

Prijzen

Bij de 6-8- jarigen werd Manon van 

de Berg eerste, gevolgd door Marit 

Zijderveld, Anouk Wenneker, Jaylin 

Timmer en Pepper van Sligtenhorst 

werd 5e. Ilse Reimus won de klasse van 

8-10-jarigen, Floor van der Kolk werd 

2e en Amy Waldhober derde. Het werd 

steeds moeilijker, nu kwamen de meis-

jes die al een salto op de brug en een 

handstand overslag kunnen. Hier won 

Joanne Jonker, nipt gevolgd door Noa 

Brakenhoff en Aida Yuzbaski, Tess Mo-

lenaar viel met haar 4e plek net buiten 

Open wedstrijden AGV

Juf Elly “Gymmen is zo goed voor je”   

de top-3. 

Tot slot mochten de jonge heren hun kun-

nen tonen. Daar werd Olaf van der Hulst 

eerste, Bastiaan Watson werd tweede en 

Rein Sneyers veroverde de bronzen plak. 

Er waren ook nog algemene bekers te ver-

dienen. Joanne Jonker werd uitgeroepen tot 

het ‘Beste Meisje’ van AGV. Bij de jongens 

kreeg Olaf van der Hulst deze eer. Hij won 

hem voor de 3e keer, dus mag hij de wissel-

beker nu in zijn bezit houden. Juf Elly, nog 

steeds de spil, hoopt van harte, ook na 33 

jaar, dat kinderen lekker blijven gymmen. 

Deze middag bewees dat het echt de moeite 

waard is. 
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ANKEVEEN- Komende zondag-ochtend 

bent u van harte welkom bij het Open 

Ankeveens Vis-kampioenschap. 

Organisator Stefan van Houten heet u op 

2 juli om 06.00 uur welkom in Het Wapen 

van Ankeveen waarbij onder het genot van 

een bakkie koffie de loting voor de vis-

plekken wordt verricht. Dan gaan kinde-

ren en volwassenen naar het ijsclubterrein 

om langs de rechte baan te gaan vissen. De 

wedstrijd start om 07.00 uur. Rond 8.15 

uur is er een pauze met drankjes en brood-

jes. De wedstrijd sluit om 10.30 uur, waar-

na de jury zal wegen en tellen. 

De prijsuitreiking, met kop soep, 

is om 12 uur in het Wapen van 

Ankeveen (Stichts End 44; 1241 

PK Ankeveen). Er zijn nog plaat-

sen vrij. Tel uw maden, kauw de 

broodpropjes fijn, controleer uw 

molentje en werp die hengel uit!

Deelname: kinderen tot 12 jaar: 

€ 5,00; volwassenen: € 12,50. 

Inschrijven: bel: 035-656 1302 

of mail: 

info@wapenvanankeveen.nl

Zondagochtend vissen 

NEDERHORST DEN BERG- Op zaterdag 

23 september is er een jeugdtoernooi. 

De start is met een gezamenlijk ontbijt. 

Over de hele dag verspreid vindt er een 

groot toernooi plaats voor de jeugd JO9 

t/m JO15. Naast dit groots opgezette 

toernooi zal er een instuif zijn voor de 

Bergse dwergjes waarbij natuurlijk alle 

voetballertjes in spe van harte welkom 

zijn. 

Wel eens van Bubblevoetbal gehoord? Dat 

is een ludieke tak van voetbal waarbij de 

spelers van JO17. MO17 en JO10 een opge-

blazen pak dragen dat dient als stootkussen. 

Men kan botsen, bumpen en rollen zonder 

er iets van te voelen. Dit levert zowel voor 

de spelers als de toeschouwers hilarische 

taferelen op. 

Altijd al willen weten hoe hard jouw schot 

is? Test dit uit met de snelheidsmeter, ook 

leuk om op deze manier een kleine compe-

titie te starten met je teamgenoten!

Een DJ zal aan het eind van de middag zor-

gen voor de muzikale omlijsting en voor de 

inwendige mens is ook gezorgd, vanaf een 

uur of 5 staat er een heuse patatkraam op 

de parkeerplaats.

Loterij 

De feestcommissie verloot onder de aan-

wezigen een fantastische voetbalreis ter 

waarde van 750,-- euro. Wordt het een reis 

naar een wedstrijd in de serie A, Bundes 

Liga of Premier League? Meedoen aan deze 

loterij is gratis! Aanmelden kan nog steeds 

via de website www.vvnederhorst.org,  klik 

op de desbetreffende banner en meld je aan. 

Jouw naam wordt dan gekoppeld aan een 

lot. Voorwaarde is dat de eigenaar van het 

winnende lot tijdens de trekking aanwezig 

dient te zijn, dus kom vooral op tijd. 

De verloting van deze prachtige prijs vindt 

plaats om 20.00 uur in de kantine. Is de ge-

lukkige winnaar bekend gaan we over tot de 

aftrap van

Feestavond

Op de 3e dag van het jubileumprogramma 

treedt Fusebox op, de enige echte Bergse 

band. Feest, gekkigheid en bovenal gezellig-

heid staan centraal in hun optreden. Dress-

code: voetbalshirt

Feest bij 50 jaar Nederhorst 

Kort nieuws

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid 

aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als 

wijkbewoner gebruik van kunt 

maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: 

www.amaris.nl/dekuijer of 

085-0214040.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt 

u leren bridgen? Informeer 

vrijblijvend. Ook nieuwe ge-

vorderde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@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 Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-


